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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto o processo de Expansão Universitária na Universidade 

federal Fluminense (UFF) de Rio das Ostras e seus rebatimentos para o curso de Serviço 

Social. Apresenta como objetivo geral: conhecer como ocorre o processo de Expansão 

Universitária na Universidade Federal Fluminense (UFF) de Rio das Ostras. Os objetivos 

específicos circulam em a) levantar o processo histórico da implantação do REUNI no Brasil, 

seus antecedentes e suas incidências, b) elencar os desafios dessa expansão na vida cotidiana 

de discentes e docentes do curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras, c) conhecer as 

experiências e as estratégias dos sujeitos que vivenciam essa expansão. Utiliza-se sobre a 

composição histórica da Expansão Universitária no Brasil, seguindo os seguintes critérios 

para escolher tais perspectivas: A Reestruturação Produtiva; A Contrarreforma do Estrado; e 

Expansão Universitária: Elementos Anteriores ao Reuni. Utiliza-se de pesquisa qualitativa 

como pesquisa bibliográfica e de campo, entrevistou-se para esse trabalho 05 sujeitos: Uma 

estudante do Movimento Estudantil em processo de formação; Duas alunas formadas em 

Serviço Social e inseridas no mercado de trabalho, exercendo a Profissão de Assistentes 

Sociais, que serão denominadas B1 E B2; um docente de Serviço Social não assistente social; 

uma docente de Serviço Social assistente social. E a título de considerações finais analisamos 

o processo de precarização da educação superior publica e seus impactos na Universidade 

Federal Fluminense de Rio das Ostras, assim buscando compreender e analisar criticamente 

este processo, considerando os aspectos políticos e educacionais.  

 

Palavras-chave: Educação. Superior. Pública. Expansão. Precarização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work has as object the College Expansion process at Universidade Federal 

Fluminense (UFF), located in Rio das Ostras and its impact at the Social Work course. It 

presents as general objective: knowing how happens the College Expansion process at 

Universidade Federal Fluminense in Rio das Ostras. The specific objectives surround in a) to 

know the historical process of REUNI‟s implantation in Brasil, its antecedents and its 

incidence, b) to enumerate challenges of this expansion on Social Work students and teachers 

routine, c) to know experiences and strategies of subjects who live this expansion. It uses 

about the basic historical of University Expansion in Brazil, following the next grade, to 

choose perspectives: Productive Restructure; State Counter-reformation and University 

Expansion: Previous Reuni elements. It uses qualitative research such as bibliographic and 

field research; interviews with 5 fellows: A student from student union still in formation; two 

graduated Social Workers that are inset in work process; putting in practice the profession of 

Social Work, who will be called B1 and B2; A Social Work teacher, non Social Worker; A 

Social Work teacher, who is Social Worker. And for final considerations, we analyze the 

precarious advanced education process and its impacts at Rio das Ostras‟ Universidade 

Federal Fluminense, therefore to understand and analyze in a critical way this process, 

considering politic and educational aspects.  

 

Key words: Education; Advanced; Public; Expansion; Precarious.  
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INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é compreender o processo de precarização da educação 

superior pública e seus impactos no exercício profissional e na formação profissional. 

Busca analisar criticamente o processo de expansão universitária, realizando um breve 

histórico das reformas nas políticas educacionais. 

Apresenta como objetivo geral: conhecer como ocorre o processo de Expansão 

Universitária na Universidade Federal Fluminense (UFF) de Rio das Ostras. Os 

objetivos específicos circulam em a) levantar o processo histórico da implantação do 

REUNI no Brasil, seus antecedentes e suas incidências, b) elencar os desafios dessa 

expansão na vida cotidiana de discentes e docentes do curso de Serviço Social da UFF 

de Rio das Ostras, c) conhecer as experiências e as estratégias dos sujeitos que 

vivenciam essa expansão.  

A motivação para iniciar tal trabalho se deu a partir das condições precárias 

constatadas no Campus Universitário de Rio das Ostras, quando realizada a graduação 

em Serviço Social que se iniciou em agosto de 2009, e me perguntei por que tinha que 

estudar em contêineres?  Por que minha bolsa social, um programa de assistência 

estudantil a qual fazia e era essencial para minha manutenção na universidade foi 

cortada sem qualquer justificativa? Por que ao longo da minha formação acadêmica não 

consegui fazer parte de nenhum projeto de pesquisa ou extensão? Entre outros 

questionamentos.  

Decidiu-se, portanto, conhecer e analisar criticamente o processo de 

precarização da educação superior pública, através das reformas nas políticas 

educacionais, em particular a expansão universitária. 

Para justificar os resultados, optou-se pela pesquisa de análise qualitativa e 

descritiva, priorizando a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa qualitativa se 

caracteriza por se tratar de um procedimento de coleta de informações e cabe aos 

pesquisadores que fazem uso de entrevistas em suas investigações explicitar as regras e 

pressupostos teórico/metodológicos que norteiam seu trabalho, de modo a ampliar o 

debate acerca da necessária definição de critérios para avaliação de confiabilidade de 

pesquisas científicas que lançam mão desse recurso. DUARTE (2004).  Na pesquisa 

bibliográfica, que se caracteriza por ser o passo inicial na construção efetiva de um 

protocolo de investigação, quer dizer, após а escolha de um assunto é necessário.  

CARVALHO; CARNEIRO; e MARTINS. (2004).  Foram investigados vestígios 
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históricos de elementos que delinearam a composição da Expansão Universitária no 

Brasil. Já na pesquisa de campo foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. 

O primeiro capítulo trata de um resgate histórico discorrendo sobre: A 

Reestruturação Produtiva, o Neoliberalismo e a Flexibilização de Direitos Trabalhistas, 

entendendo que a disseminação do ideário neoliberal, influenciaria a mudança na forma 

de produção no Brasil, afetando e flexibilizando os direitos trabalhistas. A 

contrarreforma do Estado, Reflexões Sobre a Reforma Administrativa Brasileira e a 

Privatização dos Serviços Públicos, que chamamos de contrarreforma sob a luz de 

Behring por entender que tal “reforma” foi um retrocesso nas conquistas trabalhistas.  E 

a Expansão universitária e Elementos anteriores ao Reuni, com o intuito de trazer 

elementos que precederam a implementação do Reuni nas instituições de ensino 

publicas.  

Já o segundo capítulo dedica-se ao Reuni (Expansão Universitária), como se deu 

sua implementação na Universidade Federal Fluminense, e, por último, o Reuni na 

Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. A pesquisa de Campo foi 

fundamental para compreender como a comunidade acadêmica entendia o processo de 

precarização e quais as estratégias utilizadas para o seu enfrentamento. A coleta desses 

dados foi de grande utilidade para a construção do segundo capitulo deste trabalho.  

As considerações finais apontam para saídas coletivas e organizativa dos 

docentes, discentes e da comunidade em geral na garantia de uma educação pública, 

gratuita, laica, presencial, de qualidade e socialmente referenciada. 
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CAPITULO I: A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, A CONTRARREFORMA 

DO ESTRADO EA EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA.  

 

Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro 

por que exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito: é 

uma maldição, mas uma maldição que salva. 

                                                                                                                                  

(Clarice Lispector) 

  

Este capítulo tem por pretensão analisar historicamente os elementos que 

delinearam a composição da Expansão Universitária no Brasil. Tomamos os seguintes 

critérios para a escolha destas perspectivas: a) A Reestruturação Produtiva b) A 

Contrarreforma do Estrado c) Expansão Universitária: Elementos Anteriores ao Reuni.  

 Por fim, procuramos realizar uma reflexão crítica a cerca dos elementos 

anteriores ao Reuni, pois não se pode ser entendido de forma isolada no contexto da 

educação superior no Brasil, para no segundo capítulo discutirmos amplamente este 

programa.  

1.1- A Reestruturação Produtiva, o Neoliberalismo e a Flexibilização de Direitos 

Trabalhistas.  

A reestruturação produtiva iniciou-se, no mesmo período do neoliberalismo e do 

avanço do capitalismo das finanças, com a transferência sistemática de capitais do setor 

produtivo ao mercado financeiro. O marco central do processo de reestruturação 

produtiva incide na necessidade de recuperar o ciclo de reprodução do capital através da 

Revolução Tecnológica, que implementou os modelos de produção idealizados no 

“modelo japonês” cujo objetivo era o de criar e um novo padrão de acumulação através 

da flexibilização da produção.  (ANTUNES, 1995, p.6)  

Esta flexibilização, se “materializa” nos contratos e o mercado de trabalho, no 

processo produtivo e no regime de acumulação, de forma generalizada.  Este novo 

padrão de acumulação tem combinado altos índices de desemprego estrutural, maior 

exploração do trabalhador, baixos salários e a desarticulação sindical.  (ANTUNES, 

1998, p.8). 

A reestruturação produtiva não deve ser entendida apenas como um processo de 

reestruturação econômica e tecnológica do capital, desta forma não seria possível 

entender o verdadeiro sentido da acumulação capitalista, que é a reprodução da 
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totalidade da vida social. Neste sentido, ela tem uma dimensão, politica, social e 

cultural, pois o capital, diante de um quadro de crise, reorganiza duas forças para sua 

sobrevivência e reprodução. Tal afirmativa deixa clara a disseminação do ideal 

neoliberal através da reestruturação produtiva.   

Podemos definir o Neoliberalismo segundo Anderson, Apud Sander, & Gentili 

(1995), como fenômeno distinto do simples liberalismo clássico, ou seja, influenciado 

pelas teorias econômicas, um produto do liberalismo. Surgiu logo depois da II Guerra 

Mundial, na região da Europa e da América do Norte. (ANDERSON, Apud SANDER, 

& GENTILI, p.4). 

Para Netto (2001), o neoliberalismo traz uma “argumentação teórica que restaura 

o mercado como instância mediadora social elementar e insuperável”.  Ou seja, a 

liberdade econômica fundamentada no livre mercado, possibilitaria as liberdades, tanto 

civil quanto política. Neste sentido, supõe-se que sem mercado livre não há liberdade e 

pressupõe-se também que o individuo deve realizar seus desejos de consumo sem 

intervenção estatal. (NETTO 2001, p. 77-78) 

Segundo leituras assentadas em Anderson. Apud Sader, & Gentili (1995), 

Antunes (1998), Netto (2001), entre outros, a crise econômica de 1973 desenvolveu-se 

com o fim de Bretton Woods nome dado a um acordo de 1944, onde 45 países se 

aliaram, com objetivo de conduzir a politica mundial e as moedas de tais países estariam 

diretamente ligados ao valor do dólar (moeda americana).  Mas com a alteração do valor 

do dólar americano e do preço do petróleo originam a crise do sistema monetário 

internacional. O dólar americano, que servia de referência a todas as economias, foi 

desvalorizado e perdeu relativamente sua paridade em relação ao ouro. Como resposta 

ao apoio americano dado Israel os países árabes membros da OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo)
1
, aumentaram quatro vezes o preço do petróleo no 

espaço de três meses, acarretando um aumento considerável na inflação. Como 

resultado registam-se inúmeras falências e a crise das indústrias tradicionais que haviam 

estado na base do arranque da Revolução Industrial. Combinando baixas taxas de 

crescimento com altas taxas de inflação, o ideário neoliberal conseguiu facilmente se 

disseminar. Friedrich Hayek 
2
 e seus companheiros, afirmavam que as origens da crise 

                                                           
1
 Como sabemos Israel e os países árabes vivem em constantes conflitos por disputas territoriais. 

2
 Líder da Sociedade de Mont  Pèlerin. Uma espécie de franco-maçonaria neoliberal, altamente dedicada e 

organizada, com reuniões internacionais a cada dois anos. Seu propósito  preparar as bases de um outro 

tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro. (ANDERSON, apud SANDER, & GENTILI, 

p.3). 
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se davam através do crescente fortalecimento, consolidação e na tomada de consciência 

da classe trabalhadora como explorados no movimento operário e nos sindicatos. Os 

sindicatos por sua vez, reivindicavam melhores salários e pressionava o Estado por mais 

investimentos em gasto sociais. Isso, para os mentores neoliberais, enfraquecia as 

empresas causando sua falência ou queda de lucros. A solução então era enfraquecer a 

influencia dos sindicatos nos gastos e intervenções econômicas. Uma das formas de 

enfraquecimento dos sindicatos eram as demissões, criando assim um exercito industrial 

de reservas. Desta forma, os trabalhadores temendo o desemprego, não contestavam as 

decisões de seus empregadores.  

Na pratica, os governos neoliberais desse período: 

[...] contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, 

baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, 

aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de 

desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova 

legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta 

foi uma medida surpreendentemente tardia –, se lançaram num amplo 

programa de privatização, começando por habitação pública e 

passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o 

petróleo, o gás e a água. Esse pacote de medidas é o mais sistemático 

e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de 

capitalismo avançado. (ANDERSON, Apud SANDER, & GENTILI, 

p.13).  

 

A alternativa posta pelo capital para superação da crise e continuidade da 

acumulação capitalista segundo Netto (2001, p. 77-78) foi “o Estado mínimo como 

única alternativa e forma para a democracia”. Cabe ao mercado estabelecer o espaço 

para o Estado atuar. Já o Estado pode somente, intervir onde o mercado não se faça 

presente. Esta leitura reafirma a assertiva que identifica o “Estado enquanto comitê 

executivo da burguesia”, ou seja, para reestruturar o capital a burguesia, mantem como 

indispensável a presença do Estado para a defesa de seus interesses. (MARX; K & 

ENGELS, 1999, p.8).  

O discurso Neoliberal é sobre o livre mercado, mas o que realmente interessa a 

burguesia é, segundo Netto (2001, p. 81) “o estreitamento das instituições 

democráticas” para a atenuação da crise. 

O neoliberalismo teve inicio nos países capitalistas a partir de 1979 e 

disseminou-se pelos demais países do mundo através de diversos partidos políticos. 

Atingindo a totalidade da vida social.  
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Vivermos um constante processo de reestruturação produtiva, desde a 

implementação do capital, com novos processos de trabalho, desenvolvimento de novas 

tecnologias, novos produtos, entre outros. O fordismo/taylorismo consolidado como 

acumulação rígida, foi um exemplo de transformação na produção e na vida social, 

transformação essa econômica e politica.  

A atual reestruturação produtiva ocorre no processo de acumulação flexível 

(Toyotismo), que segundo Harvey (1993) refere-se às inovações tecnológicas e também 

às inovações de gerenciamento da produção e do trabalho – que objetivam atender aos 

mercados consumidores diferenciados, por meio de uma real flexibilização da produção 

e da demanda.  A chamada acumulação flexível fundamenta-se na flexibilização de 

processos de trabalho, de produtos e de padrões de consumo (HARRVEY apud, 

SANTOS. 1993 p. 140).   

Segundo Almeida (2006), o ideário do neoliberal extingue diretos dos 

trabalhadores em diversos países.  

No fundo, o neoliberalismo defende a eliminação da legislação 

trabalhista e a sua substituição pelo direito comercial ou civil, em que 

as duas partes da relação, ou do contrato, são entendidas como partes 

iguais. Dessa forma a relação empregado/empregador ficaria ao sabor 

da relação (melhor seria dizer pressão) direta entre empregador e 

empregado. (ALMEIDA, 2006, p. 2). 

 

No Brasil o neoliberalismo foi marcado, dentre outros, pela flexibilização dos 

direitos trabalhistas. Com a crise capitalista na década de 1970, houve uma reinserção 

da classe trabalhadora na luta por direitos sociais, civis, políticos e principalmente por 

direitos do trabalho, que estavam diretamente relacionados com a crise no regime 

ditatorial no Brasil. Desta forma faremos uma breve analise do período ditatorial para 

que seja possível compreender a crise no capitalismo brasileiro nos anos 1970.  

 

1.2- Crise do Capital e Neoliberalismo no Brasil 

Segundo Netto (2002), o golpe Militar de 19643 foi uma estratégia encontrada 

pela burguesia para fortalecer sua “dominação” e enfraquecer as forças populares. O 

Estado arquitetado após a revolução de 1964 conferia continuidade da hegemonia 

econômica burguesa e exclusão politica das classes populares (NETTO, 2002, p. 27). 

                                                           
3
O Golpe Militar “foi uma intervenção duradoura, mediante a implantação de um regime político, de 

cunho  ditatorial,  num  momento  em  que  os  militares  (em  associação  com  as  classes dominantes) 

estiveram diretamente à frente do aparelho de Estado.” ( GERMANO , 2005, p. 7) 
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O regime militar aderiu ao capital monopolista e a politicas econômicas 

supostamente “ultrapassadas”, possibilitando assim uma “modernização” econômica. 

Para que pudesse acumular de forma rápida suas finanças o regime investiu na produção 

de bens duráveis, beneficiando assim o capital estrangeiro, as grandes indústrias 

nacionais, as privatizações da economia, a diminuição no salario dos trabalhadores e a 

estimulação da crescente do sistema financeiro, essas ações justificam também o 

investimento financeiro e armentista norte americano na autocracia burguesa no Brasil, 

segundo Netto (2002).   

Segundo Netto (2002), a crise no chamado milagre econômico, foi um 

cruzamento entre a crise cíclica do capital de proporções internacionais e a crise 

estrutural do capitalismo brasileiro, transformou-se em uma crise politica e de 

responsabilidade do regime ditatorial. O regime ditatorial foi marcado pelo terror e pela 

coerção, e as forças democráticas foram neutralizadas, com isso torna-se inevitável o 

processo por um regime democrático. Eleições indiretas são chamadas via Colégio 

Eleitoral de Tancredo Neves para a Presidência da República em 1985, que faleceu 

antes de tomar posse, deixando o cargo para seu vice, José Sarney. (NETTO, 2002, p. 

27.). 

Sob a ótica de Nogueira (1998),  

[...] a transição democrática não ocorreu concomitantemente e nem 

propiciou a reforma política e a construção de um novo regime, 

embora tenha eliminado o arcabouço institucional e as práticas do 

regime ditatorial e delineado uma Constituição com inclinações 

democráticas e sociais. Sob clara inspiração neoliberal, Collor adotou 

uma série de medidas econômicas que tencionavam reverter o grave 

quadro inflacionário que se arrastava desde os anos 1980. Dessa 

forma, propõe uma reforma econômica que assumiria a forma de “um 

ultimato: para derrubar a inflação, tudo seria admissível, até mesmo a 

ignorância das leis do país e o abuso na utilização das constitucionais 

medidas provisórias”. (NOGUEIRA, 1998, p.131). 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe avanços nas conquistas por direitos 

trabalhistas. Podemos ressaltar: o seguro desemprego, a jornada de 6 horas para regimes 

de turnos; ampliação da licença maternidade para 120 dias; redução da jornada de 

trabalho para 44 horas semanais, o direito de greve e de sindicalização do funcionalismo 

público; liberdade e autonomia sindical entre outros.  (ANTUNES, 2002, p.3).  

Porém a burguesia desaprovava a efetivação de tais direitos, e visava 

desresponsabilizar o Estado de seu cumprimento, pois colocava os direitos trabalhistas 

em uma ótica distorcida, como os causadores da crise.   
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Segundo Maccalóz, 

Falavam da “necessidade” de flexibilizar as leis sociais porque eram 

“velhas” e “desatualizadas”, impediam  a  competitividade  dos  

produtos  brasileiros  no exterior,  oneravam  sobremaneira  o  

empresariado  nacional,  impediam  a ampliação  dos  mercados  de  

trabalho,  geravam  o  desemprego,  não  estavam adequadas  à  

modernidade,  bloqueavam  o  desenvolvimento,  agrediam  a 

liberdade das partes  no contrato de trabalho, anulavam o papel dos 

sindicatos, afastavam  a  livre  negociação,  enfim,  a  legislação  

social  (sob  esta  expressão compreende-se as leis trabalhistas e 

previdenciárias na sua maior abrangência) passou a ser a causa de 

todos os males; sem ela, com a flexibilização, tudo seria possível,  

viável,  um  mundo  risonho  e  sem  problemas  ao  alcance  das  

mãos. (MACCALÓZ, 1997, p. 8). 

 

A conjunção entre neoliberalismo e reestruturação produtiva impõe uma 

flexibilização dos direitos trabalhistas.  Primeiramente nos países de capital avançado e 

posteriormente nos demais países que aderiram ao ideal neoliberal.   

Difundiu-se a ideia de para superar a crise, era necessário reformar o aparelho 

estatal transferindo para o mercado a função de regulador e promotor do crescimento 

econômico. Pois, defendia-se o pensamento que a crise econômica daquela época era 

causada pela regulação desmedida do estado na economia. Então, foi criado o Plano 

Diretor de Reforma do Estado em 1995, como estratégia de superação da crise 

econômica que assolava o país.   

1.3- A contrarreforma do estado: Reflexões Sobre a Reforma Administrativa 

Brasileira e a Privatização dos Serviços Públicos.  

As reformas do Estado implementadas no Brasil a partir dos anos de 1990, 

buscavam a inserção do país à “nova ordem mundial”, favoreceram o mercado como 

regulador e promotor do crescimento econômico e ainda, tiveram como consequência: o 

aumento do desemprego; o crescimento da economia informal, e o empobrecimento da 

população (SCAFF, 2000, p.53).   

Durante o processo de reforma do Estado brasileiro, difundiu-se o conceito de 

que a crise econômica enfrentada pelo país se dava por conta da regulação excessiva do 

estado em relação à economia. Estado esse, que por sua vez não era capaz de “resolver” 

os problemas enfrentados pela sociedade.  Na realidade tais problemas eram resultados 

da própria crise capitalista.  

No entanto acreditava-se que um novo plano de gestão publica solucionaria a 

crise.  
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Esse plano de modernização privatista do Estado de estímulo às 

exportações e arrocho salarial, que em sintonia com o grande 

capital trouxeram consequências desastrosas para o mundo do 

trabalho. Como o crescimento do desemprego, da economia 

informal e da subtração salarial, gerando um amplo processo de 

exclusão. (SCAFF, 2000, p.53) 

 

No governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2000) foi criado o Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado – MARE, com o discurso de uma grande 

reforma na estrutura do Estado brasileiro, intensificou o processo de privatização dos 

serviços públicos, desindustrialização, reformas administrativas, terceirização e 

publicização de serviços. 

No Plano Diretor, observamos que o processo de “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” é chamado de “publicização”.  

(BRASIL, 1995, p.13). 

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal 

devolve ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas 

públicas. Através da liberalização comercial, o Estado abandona a 

estratégia protecionista da substituição de importações. O programa de 

privatizações reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e 

da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança 

forçada através das empresas estatais. Através desse programa 

transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, em 

princípio, este realiza de forma mais eficiente. Finalmente, através de 

um programa de publicização, transfere-se para o setor público não-

estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de 

Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e 

sociedade para seu financiamento e controle.  (BRASIL, 1995, p.13) 

 

Tal processo de publicização, citado acima, se expressa principalmente nos 

direitos sociais, como nos do Art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, p. 2).  O Estado deixa de ser o 

executor direto das políticas públicas e regulação social e assume um papel de mero 

gerenciador e financiador de tais políticas. 

Segundo Babilônia (2010), para isso devem ser feitas “transferências” de 

atividades estatais para o setor privado ou para o “terceiro setor” ou setor público-não 

estatal. Portanto, as Organizações Sociais são as ferramentas principais da publicização 

(BABILÔNIA, 2010, p. 12). O exemplar de Organizações Sociais (OSS) foi criado por 

meio da Medida Provisória nº 1.591, de setembro de 1997, convertida na Lei nº 9.637, 
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de 15 de maio de 1998. Tem como objetivo permitir a descentralização de atividades no 

setor de prestação de serviços não exclusivos, a partir do pressuposto de que esses 

serviços serão mais eficientemente realizados, todavia, serão financiados pelo Estado.  

No Plano Diretor a finalidade do Projeto de Organizações Sociais é a de 

transição de atividades estatais para o “terceiro setor”, colaborando assim, para o 

aperfeiçoamento da gestão pública estatal e não estatal.  No entanto, alguns autores 

4sinalizam para um processo de desorganização e privatização do Estado, desvios e 

ilegalidades, ampliação do patrimonialismo, redução da cobertura e precarização do 

serviço, além do reconhecimento de que a verdadeira motivação desta novidade 

institucional é a tentativa de escapar aos mecanismos de controle (licitação) e de 

precarizar o trabalho.  

O documento “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, foi divulgado 

pelo Governo Federal com o intuito de chegar à modernização capitalista no Brasil. 

(BRASIL 1995, p.68).  

O Plano Diretor cita como inadiáveis para a estruturação do Estado brasileiro: 
 

(1) o ajustamento fiscal duradouro;  

(2) reformas econômicas orientadas para o mercado, que, 

acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 

concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da 

competição internacional;   

(3) a reforma da previdência social;  

(4) a inovação dos instrumentos de política social, proporcionando 

maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços 

sociais; e 

 (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua 

“governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma 

eficiente políticas públicas (BRASIL, 1995, p. 11). 

 

Ainda no plano diretor, Pereira (2011) chama atenção para a diferenciação entre 

a reforma do Estado, e a reforma do aparelho do Estado, a primeira tem dimensões 

políticas, econômicas e sociais, a segunda é um conjunto de medidas para tornar  a 

administração  pública  mais  eficiente, nos  moldes  da  administração  gerencial 

(PEREIRA, 2001, p. 6). Vale pena ressaltar que este argumento era utilizado pela 

burguesia.  

Após a divulgação da Constituição Federal de1988 houve um aumento 

expressivo na manutenção do aparelho publico. Principalmente nas esferas estadual e 

municipal com um crescente nos gastos, pois passaram a receber maiores arrecadações 

tributarias.  

                                                           
4
 (NOGUEIRA, 2004, p. 13), (VIOLIN, 2006, p. 15) 
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Observamos sob a ótica de Oliveira (2011), três problemas centrais na 

administração brasileira contida no Plano Diretor: os problemas de ordem institucional, 

para o alcance de maior eficiência no aparelho do Estado; um problema de dimensão 

cultural, referente ao convívio de valores patrimonialistas e burocráticos com os 

princípios gerenciais na administração publica; e um problema de dimensão gerencial 

relacionado às práticas administrativas. (OLIVEIRA, 2011, p. 25).   

O diagnóstico mostra que para uma reforma consistente do aparelho 

do Estado necessita-se, hoje, mais que um mero rearranjo de 

estruturas. A superação das formas tradicionais de ação estatal implica 

descentralizar e redesenhar estruturas, dotando-as de inteligência e 

flexibilidade, e, sobretudo desenvolver modelos gerenciais para o 

setor público capazes de gerar resultados. (BRASIL, 1995, p. 40). 

 

No âmbito administrativo o Plano Diretor objetivou superar os princípios e 

práticas patrimonialistas e burocráticas enraizadas na administração publica brasileira e 

implementar uma administração gerencial com a intenção de a elevar a direção estatal. 

Algumas características particulares determinam a administração pública gerencial, 

como: 

[...] é orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; 

pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores 

de grau limitado de confiança; como estratégia, serve se da 

descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; e utiliza o 

contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores 

públicos.  (PEREIRA, 2001, p. 28).  

 

O Plano apresenta uma estratégia de transição balizada em três dimensões: a) 

dimensão institucional-legal, refere-se à necessidade de reformas constitucionais –  

através  de  emendas  constitucionais  e legislação  infraconstitucional  –   para eliminar 

os principais entraves jurídico-legais  à  construção  de  uma administração  eficiente,  

ou  seja, gerencial;  b)  dimensão  cultural,  está centrada  na  introdução  de  uma  nova 

cultura  administrativa  no  Brasil, transformando  assim  uma  cultura burocrática  em  

gerencial;  e,  c) dimensão  da  gestão,  está  relacionada  a implementação  de  novas  

práticas gerenciais  na  administração  pública brasileira (BRASIL, 1995 apud 

OLIVEIRA, 2011 ).  

A proposta de reforma da Previdência Social se da no contexto das ementas 

constitucional. A reforma prevê a substituição das aposentadorias integrais, por uma 

baseada no tempo de contribuição. Incentivando ainda, o sistema de aposentadorias 

complementares através de fundos privados. É importante ressaltar que a “real intenção” 

da proposta de reforma do sistema previdenciário é diminuir a previdência publica e 
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estimular a previdência privada. Segundo Cabral (2004, p. 34), “O programa reformista 

sobrepõe o crescimento econômico ao ideário de justiça social”.  

O Plano Diretor tem sua centralidade na promoção da administração burocrática 

para uma administração gerencial, como se essa transição fosse solucionar os problemas 

enfrentados pela economia e pelo Estado Brasileiro.  

                                         A reforma do Estado estabelecida pelo Plano Diretor representou um 

ataque a Constituição de 1988, principalmente ao princípio da 

Seguridade Social e ao funcionalismo público.  Construiu-se uma 

ideia de reforma sustentada em orientações econômicas, com funções 

do Estado sendo transferidas para o mercado, principalmente as mais 

rentáveis, e redução dos direitos sociais com a reforma previdenciária, 

pois ao incentivar os planos de previdência complementar (privados) 

transforma-se direitos em mercadorias”. (OLIVEIRA, 2011, p. 26).  

 

Alguns autores como Behring, (2003) e Mota (2005) acertadamente criticam a 

Reforma do Estado Brasileiro, dizendo ser uma forma de inclusão passiva na dinâmica 

internacional representando uma escolha político-econômica regressiva.  

Para Behring 2003, “[...] esta opção implicou uma forte destruição dos avanços, 

mesmo que limitados, sobretudo se vistos pela ótica do trabalho, dos processos de 

modernização conservadora que marcaram a história do Brasil”. (BEHRING, 2003, 

p.198).  A mesma ressalta que a Reforma do Estado tem um sentido simplesmente 

ideológico.  

Segundo Oliveira (2008), a luz de Behring (2003), “A privatização dos serviços 

sociais, dos direitos trabalhistas e a redução do tamanho do Estado para o trabalho com 

o seu aumento para o capital configura-se no que Behring (2003) chamou 

contrarreforma do Estado.” (OLIVEIRA, 2008, p.43)  

As estatais, no período de privatizações, foram vendidas por preços inferiores 

aos seus reais valores no mercado; houve uma transferência de fundo publico para o 

setor privado, pois foram feitos investimentos nas empresas antes de suas privatizações. 

Isso significa que tal transferência foi consciente; o Estado concedeu também 

empréstimos com juros baixos para financiar as privatizações, isso ocorre sem diminuir 

as desigualdades sociais e a divida do Estado, como era previsto para justificar as 

privatizações. Os únicos beneficiados deste “assalto” aos cofres públicos foram os 

grandes capitais, conseguindo acumular grande lucro.  

O recurso consequente das privatizações que supostamente favoreceria a área 

social e a diminuição do gerenciamento do Estado em tais politicas, acarretou em sua 

deterioração, devido a pouco investimento nesta área.  
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Assim assinala Behring,  

O governo brasileiro alcançou um superávit primário de 3,13% do 

PIB, maior que a meta do FMI, que era de 2,5% do PIB, mas ao custo 

de investir muito pouco e penalizar gravemente a área social: aquela 

que deveria ser priorizada a partir do ajuste e do enxugamento do 

Estado. (BEHRING, 2003, p. 226).  

 

 O discurso da reforma se da unicamente em elementos fiscais. As preocupações 

com a proteção social nos planos e emendas constitucionais dão embasamento legal 

para uma “maquiagem” deixando as privatizações aceitáveis na sociedade.   

Nesse sentido a privatização pode ser entendida como a transferência de 

responsabilidades e de verbas publicas para o acumulo de riquezas para do setor 

privado, não somente na prestação de serviços sociais, mas também, em sua produção, 

responsáveis pela efetivação e garantia de direitos. O setor público é transformado em 

“paramercado” (SCAFF, 2006, p. 56), cujo cliente desses serviços é tratado como 

mercadorias e o acesso aos mesmos não são vistos como direitos.  

[...] 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. Nesse plano, entretanto, salientamos 

um outro processo tão importante quanto, e que não está tão 

claro: a descentralização para o setor público não-estatal da 

execução de serviços que não envolvem o exercício de poder 

de Estado, mas que devem ser subsidiados pelo Estado, 

como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica. (BRASIL, 1995, p.12-13) 

 

O processo de contrarreforma incidiu também nas relações trabalhistas, pois a 

contratação dos funcionários públicos não acontece unicamente através dos concursos 

públicos e poderá ser feita também através da contratação. O que propicia a contratação 

de profissionais com pouco conhecimento técnico para exercício das funções a eles 

delegadas. Outro aspecto é que os trabalhadores ficam “submissos” aos gestores, já que 

tem receio de serem demitidos, por não estarem respaldados por uma legislação 

trabalhista segura.  

Há também um crescente estímulo ao setor privado, na criação de empresas 

privadas de saúde e de previdência para segmentos da população que tem condições 

financeiras para pagar. 

  A questão social é posta de forma a culpabilizar o individuo por não conseguir 

se adequar aos moldes do mercado, ou seja, as noções de direito, igualdade e justiça 

social abrem espaço às ideias de produtividade, eficiência e qualidade.  
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A „questão social‟ no Brasil, incorporada como caso de polícia no 

início do século XX, transformou-se em uma questão de Estado 

no decorrer do mesmo século, para chegar no seu final, como uma 

responsabilidade da sociedade civil.(OLIVEIRA, 2006, p.92)  

 

  No auge das reformas políticas na gestão de Fernando Henrique Cardoso, está 

o Programa Comunidade Solidária, de 1995, que dentro da logica neoliberal, visava 

desresponsabilizar o Estado e criar parcerias com “organizações” da sociedade civil 

para implementação de políticas públicas. 

No entanto, a sociedade civil segundo Duriguetto (2007), não tem um caráter 

transformador e autônomo no que diz respeito aos interesses legítimos da população 

formados por forças progressistas presentes no cenário político nacional. É arquitetada 

pela própria classe dominante como tentativa de tentar capturar sua subjetividade5e de 

reeducação ético-política, tendendo o equilíbrio na correlação de forças em disputa na 

sociedade. (DURIGUETTO, 2007, p.97). 

O que observamos é fruto do desmonte estatal, fundamentado pela lógica 

neoliberal, que vem afetando diretamente as Políticas Públicas. Tal processo acarreta a 

precarização das políticas e a consequente transferência de responsabilidade da sua 

efetivação para o chamado Terceiro Setor.  Para o contexto da Reforma seria a 

possibilidade da participação da sociedade civil organizada na gestão das políticas, 

porém o que observamos são políticas focalizadas e seletivas que dificultam a garantia 

dos direitos dos indivíduos. Obviamente esse cenário traz rebatimentos sobra à classe 

trabalhadora, principalmente os que não estão inseridos em processos de trabalho. 

Podemos exemplificar o processo de desmonte do estado brasileiro através da 

separação da formulação das políticas públicas de sua implementação, ou seja, o Estado 

formula as politicas públicas e o setor privado as implementam. Podendo acarreta no 

mal-uso de verbas públicas e na implementação de forma erronia das politicas.   

Uma alternativa da contrarreforma para avaliar se as metas estavam sendo 

alcançadas e a eficácia dos serviços prestados, foram Conselhos ou Fóruns compostos  

pela  participação do Estado,  da  sociedade civil e das instituições administradoras do 

serviço prestado; esse espaços que supostamente teriam participação efetiva da classe 

                                                           
5
A “captura” da subjetividade é a “captura” da intersubjetividade e das relações sociais constitutivas do ser 

genérico do homem. É ela que explica o movimento de dissolução de coletivos de trabalho e reconstrução 

de novos coletivos/equipes ditas “colaborativas” com as ideias da empresa. Ao desconstruir/reconstituir 

“coletivos de trabalho”, o capital opera um movimento de “captura” da subjetividade. Neste movimento, 

reencontramos o homem social, o trabalhador coletivo como criação do capital. (ALVES, 2010 p. 13.)  
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trabalhadora, mas segundo Behring  (2003)  tem se tornado um ambiente de conciliação 

e fortalecimento da disseminação dos interesses capitalistas e enfraquecimento do 

movimento da classe trabalhadora.  

Esses fóruns acabam desfavorecendo a classe trabalhadora na correlação de 

forças, pois são formados, pelos empregadores, pelos governantes e pela classe 

trabalhadora. 

Segundo Oliveira (2008),  

[...] os governos contrarreformadores têm jogado pesado na 

desconstituição dos espaços democráticos de luta dos trabalhadores no 

âmbito do Estado brasileiro. O exemplo mais gritante é o do Conselho 

Nacional de Saúde que deliberou por ampla maioria a rejeição ao 

projeto do governo Lula da Silva de criar a Fundação estatal de 

Direito Privado, projeto proposto para o conjunto das políticas sociais 

e, assim, também para a saúde pública. No entanto, por mais que essa 

decisão fosse coerente e estivesse nos marcos de manutenção do 

serviço público e na tentativa de resgate da sua qualidade, o governo 

Lula da Silva e o Ministro da Saúde – um dos maiores defensores 

desta forma de privatização - projeto de lei foi encaminhado para o 

Congresso Nacional e se encontra em acelerado trâmite. (OLIVEIRA, 

2008, p. 46) 

 

“Neste sentido, o objetivo de retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de 

intervenção na “questão social” e de transferi-la à esfera do “terceiro setor”, não é por 

motivos de eficiência (como se as ONGs fossem naturalmente mais eficientes que o 

Estado), nem apenas por razões econômicas, como reduzir os custos necessários para 

sustentar esta função estatal. O motivo é fundamentalmente  político-ideológico: retirar 

e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão em relação a políticas sociais 

(estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto culpa pelas mazelas que afetam a 

população, e de auto ajuda e ajuda mútua para seu enfrentamento; desonerar o capital de 

tais responsabilidades,  criando,  por  um  lado,  uma  imagem  de transferência de 

responsabilidades e, por outro, criando, a partir da  precarização  e focalização  (não  

universalização)  da  ação social  estatal  e  do  “terceiro  setor,  uma  nova  e  abundante 

demanda lucrativa para o setor empresarial.” (MONTAÑO, 2001, p. 56).  

Tal ação incentiva ao individualismo, despolitizando a classe trabalhadora na 

execução das politicas sociais.  

Assim, o objetivo do tópico seguinte, consiste em analisar algumas políticas públicas 

recentes direcionadas ao ensino superior brasileiro. Para isso foi feita uma breve analise 

da trajetória do ensino superior, contribuindo assim para compreensão do leitor sobre 

esta temática. 
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1.4- Expansão universitária: Elementos Anteriores ao Reuni.   

A educação superior nacional tem um histórico de politicas recentes, o que em 

uma visão ampla revela uma situação desafiadora. O Censo da Educação Superior de 

2003 declara que os “dados do World Education Indicators coloca o sistema de 

educação superior brasileiro entre os mais privatizados do mundo, atrás apenas de 

alguns países.” (BRASIL, 2004, p. 8). 

O processo de privatização das universidades públicas não se deu pelo seu 

leiloamento, como aconteceu em algumas empresas estatais na década de 1990. A 

privatização da educação superior se deu por duas vertentes. Segundo Chauí (1999), a 

primeira vertente foi a da flexibilização na legislação, a qual impulsionou a 

liberalização de serviços, no interior das instituições públicas, para Cunha, (1999), pelo 

forte incentivo governamental para a ampliação do setor privado, inclusive fazendo uso 

de verbas públicas.  

Tais menções nos fazem perceber as estratégias utilizadas pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso, para nortear a politica pública no âmbito da educação 

superior. Ou seja, tal governo se apoiava no pensamento neoliberal, como vimos 

anteriormente, de desresponsabilização do Estado e transferência de suas 

responsabilidades para a sociedade civil.  

O argumento utilizado para justificar a desresponsabilização do Estado era o de 

que as universidades públicas eram muito custosas à União, por isso, deveriam ter maior 

autonomia para captar seus próprios recursos. Nessa ótica, pode-se observar a 

desrresponsabilização do Estado, pois se a universidade publica captar seu próprio 

financiamento, logo, não dependeria do Estado para desenvolver suas atividades.  

Segundo Shiroma (2004), o ex-ministro da educação, Paulo Renato de Souza, à 

época, buscou constantemente consolidar o princípio de que a crise das universidades 

federais era causada mais por motivos administrativos e de gestão do que propriamente 

pela falta de recursos financeiros. (SHIROMA, 2004, p. 54).  

Apesar disso, podemos observar que as primeiras tentativas de desmonte da 

política de ensino superior se iniciaram antes mesmo da redemocratização no Brasil.  

Com o Golpe Militar em 1964, instituiu-se no Brasil um regime militar, 

ditatorial onde o exército assumiu o controle do poder Executivo, atendendo os 

interesses da burguesia através de um regime repressivo e violento. A Ditadura Militar 
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no Brasil (1964 á 1985) foi um período de enorme repressão nos meios 

estudantis, sindicais, artísticos e intelectuais. (OTRANTO & SOUZA, 2009, p. 9).  

Ainda no contexto histórico de Ditadura Militar, foi sancionada a lei de Reforma 

Universitária, a lei 5.540/68, atendendo aos interesses do regime militar. A universidade 

publica nacional incorpora uma série de medidas que muda muito de seus aspectos 

(OTRANTO, 2009, p.9). A politica educacional do regime militar se respalda na 

chamada “teoria do capital humano”, que tinha por intuito implementar a privatização 

do ensino publico, desresponsabilizando o Estado do financiamento da educação 

publica. (CUNHA & GÓES, 2002. p.17).   

A teoria do capital humano foi importada Estados Unidos como uma diretriz de 

política social para países em desenvolvimento. Tal teoria sugeria que o processo de 

educação era um investimento, pois os trabalhadores, considerados enquanto capital 

humano poderiam futuramente aplicar seus conhecimentos em favor do capital e de seus 

empregadores, contribuindo desta forma para o desenvolvimento social. Essa teoria 

incide diretamente na organização administrativo‐burocrática das universidades 

brasileiras. (ARAPIRACA, 1982, p. 52).  

Shiroma (2007) faz uma critica as reformas do ensino, pois segundo o autor, elas 

são postas como desenvolvimento e ampliação das universidades publica, porém, a 

educação se coloca como formação de que “[...] o capital humano, é um vinculo entre 

educação e mercado de trabalho, integração da política educacional aos planos gerais de 

desenvolvimento e segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle político 

ideológico da vida intelectual e artística do país”.  (SHIROMA, 2007, p.29). 

Portanto, acredita-se que a ampliação desordenada da universidade publica se 

deu através da transferência de responsabilidade do Estado para o setor publico não- 

estatal. “O pressuposto do público não-estatal é de que o Estado é burocrático, 

ineficiente e ineficaz na execução de serviços públicos como a educação, deixando o 

setor privado encarregado de oferecer tais serviços, para o qual recebe recursos estatais. 

” (SILVA & SGUISSARDI, 1999, p. 12.) Ou seja, o setor privado passa a ser 

responsável pelo financiamento de algumas atividades básicas desempenhadas pelas 

universidades federais como: Ensino, Pesquisa e Extensão “acreditamos que todo esse 

amálgama argumentativo sobre os valores implícitos na condução da política à 

educação superior tinha como objetivo ampliar o grau de legitimação às mudanças 

vislumbradas. Contudo, ao mesmo passo que esse caráter autossustentável era 
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difundido, o governo promovia um forte esquema de cortes orçamentários. ” 

(AMARAL, 1999, p.64).  

O governo de Fernando Henrique Cardoso, na ótica de Trindade (1999), foi 

marcado por um processo de reforma da educação superior, não por uma lei orgânica, 

mas através de varias leis, decretos, resoluções, portarias, que mudaram vários aspectos 

das atividades desenvolvidas nas universidades públicas (TRINDADE, 1999, p. 57). 

Como fruto disso, temos atividades empresarias no interior das universidades publicas, 

com o intuito de melhorar rebatimentos causados por falta de investimento e verba 

estatal. Para exemplificar temos cursos de especialização e extensão que funcionam sob 

cobrança de mensalidades/taxas.  

O processo de privatização da educação superior se contrapõe ao fato que as 

atividades realizadas nas universidades públicas são bens sociais. “se a intervenção 

estatal é necessária para garantir determinados bens sociais, há um princípio de que 

esses bens são incompatíveis ou ao menos não passíveis de aquisição direta no 

mercado.” (LOBATO, 2006, p. 307).  

Neste caso, especificamente sobre a política de acesso, Cunha (1999) alerta: 

Uma forte consequência dessa política foi a incapacidade de as 

universidades federais atenderem à expansão da demanda de ensino de 

graduação. Em pouco tempo, o número de concluintes do ensino 

médio aumentou exponencialmente, não sendo correspondido pela 

ampliação do setor público da educação superior. Em contrapartida, a 

nova LDB estabeleceu condições favoráveis ao crescimento do setor 

privado. Complementando esse quadro, a resultante desse processo foi 

que o ensino público demonstrou um altíssimo grau de seletividade, 

por via dos exames vestibulares, devido à pouca oferta de matrículas, 

abrindo paralelamente lacunas à expansão do ensino privado de baixa 

qualidade.  (CUNHA, 1999, p. 43).   

 

Segundo Santos (2009), o Censo da Educação Superior de 2004 revela que 

menos de 8% dos jovens entre 18 e 24 anos estudam em alguma instituição de ensino 

superior; contudo, para aqueles que cursam universidades públicas, esse quantitativo cai 

para 3%. Chegamos a determinado patamar, em que apenas 11,1% das instituições de 

ensino superior estão na qualificação de instituição pública. Já as instituições privadas 

comportam 89,9% do setor. Ainda através dos dados do Censo, podemos constatar que 

no último ano de mandato de FHC, em 2002, 63,5% dos cursos de graduação eram 

oferecidos em instituições privadas, comportando 70% do total de matrículas ativas. 

(SANTOS, 2009. Apud, LIMA, 2011).  
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No segundo mandato, o governo de Fernando Henrique Cardoso não criou 

nenhuma universidade federal, o que colocou um desafio ao contexto universitário e 

também para setor público. Com isso, os maiores desafios para seu sucessor, seriam o 

crescimento da oferta de vagas e captar verbas públicas para financiar as universidades. 

(SANTOS, 2009. Apud, LIMA, 2011). Em 2003 no primeiro mandato de Luiz Inácio 

Lula da Silva, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), uma das primeiras 

ações do governo a respeito da educação superior. Ao (GTI) foi delegada a tarefa de 

levantar dados, debater as questões mais latentes e apontar diretrizes que orientassem a 

Reforma Universitária. Em outubro de 2003, a partir dos dados levantados, foi 

elaborado o documento Bases para o enfrentamento da crise das universidades federais 

e roteiro para a Reforma Universitária Brasileira. Esse documento contém estudos sobre 

a situação da educação superior. Desde a diminuição no repasse de verbas, até o número 

insuficiente de docentes.  

Ao analisar os resultados obtidos, os membros do GTI concluíram que a crise 

verificada na política de acesso à educação superior foi, na verdade, desdobramento de 

uma crise mais profunda, associada à desarticulação do setor público, na qual as 

consequências da crise fiscal do Estado resultaram em substanciais danos às 

universidades governamentais, sobretudo em relação aos recursos humanos, de 

manutenção e de investimentos (BRASIL, 2003). 

Após tais verificações, o governo estipula metas para oferecer vagas na 

educação superior, entre elas que 30% da faixa etária entre 18 e 24 anos; e, dentro desse 

percentual, que 40% sejam em universidades publicas. Essas metas estimularam a 

implementação do Decreto que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI)6. (SANTOS, 2009. Apud, LIMA, 

2011) Porém, o REUNI foi apenas uma parte das “soluções” encontradas pelo governo 

para a ampliação de vagas na educação superior.  A oferta por vagas públicas se deu 

através da Educação a Distancia pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 

segundo dados encontrados no site do governo federal, esta descrito da seguinte forma: 

“Foi criado pelo Ministério da Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais 

pela Educação, para a articulação e integração de um sistema nacional de educação 

superior a distância, em caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, 

projetos, atividades pertencentes as políticas públicas voltadas para a ampliação e 

                                                           
6
 O REUNI será tratado/explorado de forma aprofundado no capitulo dois.  
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interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil.”7. Porém, 

sabemos segundo dados apontados em estudos citados anteriormente
8
, que o objetivo 

não é de fato oferecer um ensino superior gratuito e de qualidade, e sim se encaixar em 

padrões  internacionais de jovens inscritos no  ensino superior.   

O Projeto de Universidade Para Todos (PROUNI) é um programa do Ministério 

da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudos em 

instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. E o 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os 

estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação.  “Todos - sob a justificativa de 

democratizar o acesso ao ensino superior associado à promoção da justiça social. ” 

(SANTOS, 2009, p. 17). 

Mesmo com suas particularidades, tal conjunto de programas significa que não 

se pode entender isoladamente o REUNI no contexto da educação superior no Brasil, 

pois ao entendermos pouco de uma politica publica ou programas, visualizamos sua 

efetivação por meio de uma perspectiva rígida, reconhecendo apenas as diretrizes e 

interesses governamentais. O grau de complexidade e a tradição histórica da política em 

questão, grupos organizados, interesses institucionais, pressões externas, são elementos 

de significativos destaques, nos processos de implementação do referido programa. 

(CASTRO, 1991, p. 14).  

 

 

 

 

                                                           
77

 Acessado 08 de março de 2014 às 18h13 min em: 

<http://www.uab.furg.br/file.php/1/11_conheca/oqueeh.htm> 
8 (SANTOS, 2009. Apud, LIMA, 2011).  

 

http://www.uab.furg.br/file.php/1/11_conheca/oqueeh.htm
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CAPITULO II: REUNI – EXPANSAO UNIVERSITARIA; FORMAS DE 

ACESSO A UNIVERSIDADE PUBLICA.  

O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão  

sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando.  

 (Guimarães Rosa) 

 

2.1 O Reuni – EXPANSAO UNIVERSITARIA. 

Como vimos anteriormente o processo de reforma da educação superior, no 

governo Lula em 2004, encontrava-se no reordenamento do Estado brasileiro, que se 

caracterizava pela diluição das distinções entre publico e privado, através da 

concretização da noção de publico não estatal operadas pela associação entre público e 

privado. Para Sguissard (1999), esse processo atravessou o governo Cardoso, quando a 

educação foi incluída no setor de atividades não exclusivas do Estado, e segue sendo 

aprofundado no atual governo por meio de mais uma fase da reforma da educação 

superior.  

A reformulação da política de educação superior em nosso país ocorre através de 

um conjunto de leis, decretos e medidas provisórias, como já sinalizamos anteriormente, 

neste capitulo vamos decorrer a cerca o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais/REUNI. 

O REUNI foi divulgado pelo governo Lula da Silva através de um Decreto 

Presidencial (6096/07) e apresenta segundo LIMA (2009), os seguintes objetivos: 

[...] elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90%; 

aumentar o número de estudantes de graduação nas universidades 

federais; aumentar o número de alunos por professor em cada sala de 

aula da graduação; diversificar as modalidades dos cursos de 

graduação, através da flexibilização dos currículos, da criação dos 

cursos de curta duração e/ou ciclos (básico e profissional) e da 

educação a distância, incentivando a criação de um novo sistema de 

títulos e a mobilidade estudantil entre as instituições (públicas e/ou 

privadas) de ensino. Todas estas ações deverão ser realizadas no prazo 

de cinco anos. (LIMA. 2009, p. 3). 

O Reuni apresenta uma proposta de diversificação dos cursos de graduação, 

porém, sem grandes novidades, apenas atualização das políticas elaboradas pelo Banco 

Mundial que divulgam a concepção de educação para países da América Latina: 
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adaptação e difusão de conhecimentos. Analisando a fundamentação teoria do Reuni 

encontramos como referencia segundo Lima 2009 “a reformulação da educação superior 

europeia denominada “processo de Bolonha” que tem seu início em 1999, com a 

finalidade de construir um espaço europeu de educação superior até o ano 2010, um 

sistema baseado, em ciclos e da promoção da mobilidade de estudantes. ” (LIMA. 2009, 

p. 4)  

Um processo que para Rosa (2003), é “Mercado promissor”, pois, fragmenta a 

formação profissional e facilita ação das empresas educacionais. O que gerou varias 

criticas dos reitores das universidades federais que reivindicavam financiamento público 

e não obtinha respostas favoráveis de recursos para a realização das metas de expansão, 

reestruturação e gestão destas instituições, porém tinha pouco financiamento (ROSA, 

2003, p. 6). 

As primeiras medidas efetivas de implementação do Decreto presidencial, contido 

nas Portarias Interministeriais números 22 e 224/07 (BRASIL, MEC/MPOG, 2007), 

estabelecido em cada Universidade, um instrumento de gestão administrativa de 

profissionais e o banco de professores-equivalentes. Este banco trata os profissionais de 

acordo com um regime de trabalho. Fica evidente na medida em que o REUNI objetiva 

a expansão do ensino superior, que o governo estimula as universidades federais ao 

esgotamento do regime de trabalho em dedicação exclusiva, base fundamental para 

desenvolver ensino, pesquisa e extensão e à contratação de professores em regime de 

trabalho de 20 horas para o trabalho em sala de aula.  

A luz de Lima (2009) compreendemos que ao aderir ao REUNI as universidades 

federais estão diretamente ligadas a dois níveis de precarização:   

[...] a da formação profissional e do trabalho docente. A precarização 

da formação ocorre através do atendimento de um maior número de 

alunos por turma, da criação de cursos de curta duração e/ou ciclos 

(básico e profissionalizante), representando uma formação aligeirada e 

desvinculada da pesquisa. Considerando a necessidade do 

cumprimento das metas de “expansão” indicadas no decreto, através 

do aumento do número de turmas, de cursos e da relação professor-

aluno em sala de aula da graduação, a dinâmica de contratação de 

professores nas universidades está pautada no “banco de professores 

equivalentes”, precarizando ainda mais as condições de trabalho 

docente.  (LIMA, 2009 p. 5.)  

Desta forma as universidades federais têm seu sentido substantivamente alterado, 

através do Reuni e o Banco de professor-equivalente, “transfigurando suas funções 



35 

 

 
 

sociais, reduzidas às atividades de uma “universidade de ensino”, baseada no modelo 

neoprofissional, heterônomo e competitivo”. (SGUISSARD, 2003, p 62). É como se o 

trabalho docente e a formação profissional nas universidades federais, estivessem cada 

vez mais subsumidas pela lógica do mercado e do Estado, nos padrões da 

“produtividade” e do “empreendedorismo”. 

As políticas de expansão da Educação Superior implementadas pelo governo Lula 

2003, “tiveram como base a perspectiva de diversificação do sistema dando 

continuidade e aprofundando o processo que constituiu diferentes modalidades 

institucionais de ensino, de titulação, de formas de acesso, de localização, de fontes de 

financiamento, entre outros. “ (PFEIFER, 2014, p.2).  

Esse processo se desenvolveu, como vimos também no primeiro capitulo, no 

contexto da implementação das medidas neoliberais no Brasil. 

[...] recomendadas pelo Consenso de Washington para a superação da 

crise estrutural do capital, com centralidade nas medidas de abertura 

comercial e financeira e reordenamento do Estado capitalista, que 

inseriu a Educação Superior, as universidades e as instituições de 

pesquisa no domínio dos serviços não exclusivos do Estado e, 

portanto, passíveis de serem comercializados na órbita da 

competitividade capitalista e de serem operacionalizados por 

entidades sociais públicas não estatais e não lucrativas.  (PFEIFER, 

2014, p.2). 

No capitulo seguinte veremos como esse processo se disseminou e desenvolveu 

na Universidade Federal Fluminense.   

2.2 O RENUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE: 

Contrarreforma da educação nas universidades federais. 

 A Universidade Federal Fluminense - UFF - foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de 

dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 

UFERJ. A ela incorporaram-se as cinco faculdades federais já existentes em Niterói - 

Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de 

Farmácia e Odontologia, Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina 

Veterinária - e agregaram-se estabelecimentos de ensino estaduais - Escola de 

Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, Escola Fluminense de Engenharia e Escola 

de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro - e particulares - Faculdade Fluminense 

de Filosofia e Faculdade de Ciências Econômicas de Niterói. 
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Em 13 de dezembro de 1961, pela Lei nº 3.958, os estabelecimentos a ela 

agregados foram-lhe incorporados e, assim, federalizados. Em 1964, o Hospital 

Municipal Antônio Pedro, hoje Hospital Universitário Antônio Pedro, foi incorporado à 

Universidade visando ao ensino e à pesquisa nas áreas de saúde e assistencial. 

Com a Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, a Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro passou a denominar-se Universidade Federal Fluminense. A UFF é 

uma entidade federal autárquica de regime especial, com autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar, econômica e financeira, exercida na forma de seu Estatuto e 

da legislação pertinente. 

Localizada em Niterói, a Universidade Federal Fluminense tem 21.682 alunos 

matriculado, 2.642 professores e 4.718 funcionários - no Hospital Universitário Antônio 

Pedro estão lotados 1.940 servidores. Com um total de 79 departamentos de ensino, são 

oferecidos neste vestibular 51 cursos de graduação. Na pós-graduação, a UFF tem 131 

cursos. 

Na Reitoria, em Icaraí, funcionam os órgãos de assessoramento ao reitor, as 

quatro pró-reitorias, órgãos auxiliares, complementares e os conselhos superiores. Os 

conselhos Universitários e de Ensino e Pesquisa regulamentam e orientam a política 

educacional do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. Presididos pelo 

reitor, são integrados por representantes do corpo docente e discente e da comunidade 

de Niterói. O acompanhamento, a fiscalização econômico-financeira da universidade 

são competências do Conselho de Curadores. 
9·.

 

A Universidade Federal Fluminense, segundo LIMA (2009) está com um 

processo de reformulação politico-pedagógico em andamento, tal processo esta sendo 

analisado. “a partir de um estudo dos principais documentos que regulamentam as 

atividades acadêmicas na universidade”, através do artigo escrito pela professora Kátia 

Lima
10

 referencia no estudo sobre o REUNI e seu impacto na educação publica 

superior. (LIMA, 2009, p.1.)  

O documento de adesão da UFF ao REUNI mostra que com a expansão 

universitária ocorrera da seguinte forma: a criação de pelo menos 25 cursos, de 

                                                           
9
  Informação disponível no portal da Universidade Federal Fluminense.  

10
 Professora da Escola de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF 
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preferencia em campus do interior e aumento do número de matrículas nos cursos de 

graduação já existentes (em Niterói). Apesar de não deixar explicito o documento 

também propõe a aceleração dos cursos inovando os currículos para o aligeiramento da 

formação, tal aligeiramento fica evidente na seguinte afirmativa:  

A organização dos cursos em turnos mais concentrados permitirá a 

otimização de espaços físicos e, portanto, maior oferta de vagas, além 

de facilitar para o aluno a organização de seu tempo. Também seria 

interessante perguntar qual o estímulo que oferecemos aos bons 

alunos para que aprofundem e acelerem seus estudos. Se um 

estudante, por sua própria conta, estudar determinado tema, que 

contenha a matéria de uma ou mais disciplinas, não existem, hoje, 

instrumentos para que seja dispensado delas (...). (LIMA. 2009, p. 8.)  

Outras metas a serem alcançadas encontradas no documento que como citado 

acima, também deixam evidentes a logica de aligeiramento da formação profissional 

são: “que cada aluno possa cursar suas disciplinas/atividades no menor número possível 

de turnos e que sejam criados mecanismos de aprofundamento e aceleração de estudos 

para os bons alunos” (LIMA apud UFF, 2007, p.23.) 

Ao continuar analisando o documento observamos uma critica ao elevado número 

de pré-requisitos, co-requisitos e disciplinas obrigatórias e o baixo número de 

disciplinas optativas, o que identifica como rigidez curricular, ou seja, “é importante 

que se busque integrar academicamente áreas afins e que se flexibilizem um pouco mais 

os currículos, de modo que o estudante possa ser mais autônomo na escolha de seu 

itinerário formativo.” (LIMA apud UFF, 2007, p.25). 

Para reorganizar os cursos de graduação o documento aponta as seguintes 

propostas: que os cursos realizem alguma redução em seus pré-requisitos e co-

requisitos; que possuam alguma disciplina obrigatória em comum com outros cursos 

e/ou compartilhamento de disciplinas comuns com cursos afins e, aumentem a relação 

entre o número de disciplinas optativas e o número de disciplinas obrigatórias.  O 

gráfico abaixo mostra as estratégias para alcançar as metas de reorganização. 
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Gráfico 1

 

Fonte: Pesquisa Professora Katia Lima. 

O documento não explicita a “Diversificação das modalidades de graduação”, é 

colocada pelo Banco Mundial como um conjunto de instituições “paralelas às 

universidades tradicionais”, tais como “institutos técnicos para estúdios de corta 

duración, community colleges, politécnicos, centros de educación terciaria popular con 

programas bienales, centros de enseñanza a distancia y universidades abiertas” 

(BANCO MUNDIAL, 2003, p.38). Mas dissemina essa logica de fragmentação e 

aligeiramento para reorganização acadêmica, pois avalia que existem cursos nas 

universidades que são mais flexíveis e multidisciplinares que poderão funcionar através 

de ofertas de disciplinas obrigatórias comuns, ou seja, a uma implementação de ciclos e 

uma flexibilização na grade de alguns cursos. As estratégias utilizadas para disseminar a 

diversificação das modalidades de graduação, foram: a apresentação de uma 

possibilidade de certificação ao longo do itinerário formativo e a emissão de diplomas 

quando o aluno completar o seu itinerário. (LIMA, 2009, p.9).  

Serão apresentadas neste documento três importantes ações de reformulação 

político-pedagógica da Universidade Federal Fluminense: o uso das tecnologias 

educacionais, a inserção de alunos na docência e a proposta de mobilidade estudantil. O 

documento apresenta ainda, em relação às políticas de inclusão social, “adoção de cotas 

para egressos do sistema público de ensino médio até a proposta de reversão à 

atividade” de docentes e técnicos administrativos aposentados, através de voluntária 

contribuição para o ensino. “(LIMA apud UFF, 2007, p.35.)     

O documento limita-se, ao referir-se as politicas políticas de extensão 

universitária, à apresentação de um mapeamento dos programas de extensão e a 
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intenção de apoio aos projetos, formando comitês técnicos para elaboração de editais e 

concessão de bolsas. 

As políticas de pós-graduação e pesquisa reproduzem a articulação da graduação 

com a pós-graduação, através de uma listagem dos programas em curso na UFF, “à 

inserção dos alunos de pós-graduação nos processos de docência”, ou ainda, a proposta 

de “aumentar a participação de estudantes da pós-graduação no ensino de 

graduação/estágio à docência e tutoria com bolsas/incentivar o aluno de pós-graduação 

a interagir com os alunos da graduação.” (LIMA, apud UFF, 2007, p.45/46). 

Fica, portanto, evidente que a política de expansão e reestruturação da UFF, 

[...] está pautada em seis nucleações centrais: 1) a reestruturação 

pedagógica dos cursos de graduação realizada a partir da 

organização de disciplinas afins ou ciclos básicos, fundamentada 

no discurso sobre a necessidade de utilização do paradigma da 

interdisciplinaridade; 2) a flexibilização das estruturas 

curriculares, através da redução do número de pré e co-

requisitos e de disciplinas obrigatórias e o aumento do número 

de disciplinas optativas; 3) o uso intensivo das tecnologias 

educacionais, seja através dos cursos de graduação a distância, 

dos cursos semipresenciais, do uso da EAD nos cursos 

presenciais e do uso de teleconferências; 4) a substituição do 

professor pelo aluno monitor ou tutor, de graduação ou de pós-

graduação, considerado com “bom desempenho”; 5) a 

implantação de novos itinerários ou regimes curriculares e de 

um novo sistema de títulos que operacionalize a emissão de 

atestados de aproveitamento, certificados para cursos de curta 

duração e diplomas para integralização dos cursos de graduação 

e, por fim, 6) a mobilidade estudantil entre IES públicas e/ou 

privadas operacionalizando mais uma possibilidade de diluição 

das fronteiras entre público e privado na política educacional.  

(LIMA, 2009, p 10)  

Fica evidente, portanto, que está em andamento uma intensa reconfiguração da 

formação profissional e do trabalho docente realizado nas universidades federais 

brasileiras, como é o caso da Universidade Federal Fluminense.  

Reconfiguração essa, orquestrada por varias modalidades da graduação e de 

quadros formativos que criam as bases para a fragmentação e aligeiramento da 

formação e a tentativa de desassociar ensino, pesquisa e extensão, tripé da universidade 

pública brasileira; através do fortalecimento do ensino a distancia; e a circulação de 

estudantes entre cursos e programas, nas universidades públicas e privadas, organizando  
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mais uma possibilidade de enfraquecer as fronteiras entre público e privado na política 

educacional.   

2.3 O REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMIMENSE DE RIO DAS 

OSTRAS 

Neste tópico procuraremos aprofundar nosso objeto de pesquisa, que se situa na 

investigação de como se deu o processo de Expansão Universitária na Universidade 

Federal Fluminense de Rio das Ostras e seus rebatimentos para docentes e discentes do 

curso de Serviço Social. A necessidade de realização desta pesquisa de campo articula-

se profundamente com o debate acumulado ao longo deste trabalho, isto é, torna-se 

necessário e importante a realização desta pesquisa por reconhecermos - e afirmarmos 

ao longo deste trabalho – que o debate sobre o “Processo de Precarização da Educação 

Superior Pública” contribuiu, dentre outras coisas, para problematizar as condições de 

trabalho, de ensino e estruturais no Campus de Rio das Ostras. Em outras palavras, 

nossa pesquisa de campo visa resgatar os debates travados neste trabalho, 

particularizando-os em face da compreensão dos discentes e docentes têm acerca do 

processo de precarização por meio da Expansão Universitária.  

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas semi- 

estruturadas. Definindo nossa escolha para a realização da pesquisa qualitativa, 

podemos dizer que o uso de entrevistas semi- estruturadas em pesquisas qualitativas.  

[...] se trata de um procedimento de coleta de informações e cabe aos 

pesquisadores que fazem uso de entrevistas em suas investigações 

explicitar as regras e pressupostos teórico/metodológicos que norteiam 

seu trabalho, de modo a ampliar o debate acerca da necessária 

definição de critérios para avaliação de confiabilidade de pesquisas 

científicas que lançam mão desse recurso. “(...) podemos fazer 

fotografias ou vídeo gravações de situações significativas; podemos 

trabalhar com check lists, grupos focais, questionários, entre outras 

possibilidades. ”  O que dá o caráter qualitativo não é necessariamente 

o recurso de que se faz uso, mas o referencial teórico/metodológico 

eleito para a construção do objeto de pesquisa e para a análise do 

material coletado no trabalho de campo. (DUARTE, 2004, p. 1-4.)    

 Tais entrevistas foram feitas com discentes e docentes do Curso de Serviço Social 

de Rio das Ostras. As entrevistas foram realizadas no Campus de Rio das Ostras da 

Universidade Federal Fluminense, no período de (mês/ano) a (mês/ano). E contaram 

com a participação de cinco entrevistados, entre eles: A) Uma estudante do Movimento 
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Estudantil
11

 em processo de formação; B) Duas alunas formadas em Serviço Social e 

inseridas no mercado de trabalho, exercendo a Profissão de Assistentes Sociais, que 

serão denominadas B1 E B2; C) Um docente de Serviço Social não assistente social; D) 

Uma docente de Serviço Social assistente social. As perguntas foram envidas aos 

entrevistados previamente e a entrevistas foram gravadas com autorização dos 

entrevistados.   

2.3-1 Rio das Ostras: Contexto em que a Universidade Federal Fluminense foi 

inserida na Cidade. 

Rio das Ostras tem sua historia comprovada em relatos de antigos navegadores
12

 

que passavam por esta região. Situada na Capitania de São Vicente e habitada pelos 

índios Tamoios e Goitacazes, Rio das Ostras tinha a denominação de Rio Leripe 

(molusco ou ostra grande), ou Seripe. Parte das terras da Sesmaria cedida pelo capitão-

mor governador Martim Correia de Sá, no dia 20 de novembro de 1630 foi delimitada 

com dois marcos de pedra colocada em Itapebussus e na barreta do rio Leripe, com a 

insígnia do Colégio dos Jesuítas.    

A cidade de Rio das Ostras era utilizada como rota de tropeiros e comerciantes 

rumo à Campos e Macaé, tinha como principal fonte de renda a pesca, que foi o 

sustentáculo econômico da cidade até os meados deste século. Em 10 de abril de 1992 

Rio das Ostras deixa de ser distrito de Casimiro de Abreu e tem sua emancipação 

político-administrativa.  

A construção da Rodovia Amaral Peixoto, a expansão turística da Região dos 

Lagos e com instalação da Petrobras em Macaé, foram de extrema importância para o 

crescimento e desenvolvimento de Rio das Ostras, 

Com a instalação da Petrobras em Macaé, Rio das Ostras começa a receber 

Royalties do Petróleo 
13

 e a cidade cresce rapidamente. Costa 2009, em seu artigo 

                                                           
11

 O movimento estudantil é um movimento da área da educação, no qual os sujeitos são os próprios 

estudantes. Na maior parte das universidades brasileiras, o movimento estudantil é liderado por DCEs, 

DAs e CAs..    
12

 Informação disponível no portal da Prefeitura de Rio das Ostras.  
13

 Royalties constituem uma das formas mais antigas de pagamento de direitos. São aplicados quando o 

assunto é recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural, sendo uma compensação financeira que 

as empresas exploradoras e produtoras desses bens não-renováveis devem ao Estado e cujo pagamento é 

feito mensalmente as empresas exploradoras e produtoras desses bens não-renováveis devem ao Estado e 

cujo pagamento é feito mensalmente. . (COSTA, 2009, p 152). 
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“Sangue Negro: Juventude e Violência na Capital Brasileira do Petróleo. ”; faz um 

aparato sofre o crescimento demográfico repentino do Município de Macaé. 

A cidade de Macaé em seu histórico social tem uma população que       

vem passando por mudanças sociais profundas desde a descoberta de 

petróleo e gás na Bacia Continental de Campos e a escolha do 

município como a base local de operação da Petrobrás, na década de 

1970. Aumentando o número de imigrantes em busca de emprego 

melhores condições de vida. Que segundo moradores da época, 

nomeiam esse fenômeno como “em busca ouro negro” que por sua 

vez, estimulou o crescimento populacional, sem que o município 

estivesse estrutura para receber tanta gente. (COSTA, 2009 P. 147) 

Em 1996, Rio das Ostras possuía 28.106 habitantes, e após 17 anos há um 

aumento de 370,35%. Percebemos que o aumento significativo de habitantes não foi 

acompanhado por investimentos em infraestrutura, ocorrendo crescimento quantitativo 

sem nenhuma qualidade. 

Gráfico 2 

 

Fonte: Portal da Prefeitura de Rio das Ostras 

É nesse contexto politico que Rio das Ostras, uma cidade em acessão, encontrava-

se no ano de 2004, quando a Universidade Federal Fluminense é instalada na cidade. 

Segundo relatos da Entrevistada D: 

A Universidade Federal Fluminense. Começou em 2004 em Rio das 

Ostras, era um curso de extensão ligado ao curso de Serviço Social de 

Niterói e aí todos os professores em 2004 na verdade eram professores 

bolsistas. Era uma parceria com a Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras, os professores vinham de Niterói e davam as aulas. E aí teve 

uma crise nesse convênio, a prefeitura parou de pagar alegando que a 

UFF tinha descumprido o convenio, não tinha feito uso adequado dos 

valores do orçamento e teve uma crise e a Universidade, na verdade o 
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polo fechou. Ai os alunos se organizaram, fizeram uma manifestação 

grande, a maior parte dos alunos que fez parte a manifestação foi de 

Serviço Social, reivindicando que a universidade permanecesse, aí o 

Ministério Publico “entrou na jogada” o MEC (Ministério da 

Educação) foi acionado e eles fizeram o que a gente chama de 

repactuação entre MEC, UFF E Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras, refizeram o convenio e aí um dos compromissos do MEC era 

abrir vagas docentes. Concursos para docentes aqui. Então essa 

primeira leva foi em 2006 e abriram cinco vagas para cada curso, 

então nos seis cursos foram cinco vagas para cada. E eu cheguei nessa 

leva. Estou entre as cinco primeiras professoras que prestaram 

concurso para cá. (Entrevistada D.)  

Lima (2009) analisa que o governo federal amplia o acesso á educação superior 

através da criação de novos cursos em IES (Instituição de Educação Superior) federais e 

também com o aumento do quantitativo de alunos por turma federais através do 

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

(REUNI).  (LIMA, 2009 p. 3.)  

Podemos fazer um contraponto, como já vimos anteriormente, com a proposta 

neoliberal disseminada no Brasil, para a ampliação de vagas nas universidades publicas, 

não no sentido de ampliar com qualidades as vagas na educação superior, mas sim com 

intuito de se encaixar em padrões internacionais de jovens inscritos no ensino superior. 

2.3-2 Precarização na UFF Rio das Ostras 

A UFF Rio das Ostras funciona em uma escola Municipal, cedida pela Prefeitura 

Municipal de Rio das Ostras e dispõe hoje de cinco cursos de graduação sendo eles: 

Serviço Social, Psicologia, Engenharia de Produção, Enfermagem, Ciências da 

Computação e Produção Cultural. Escola essa que não tem estrutura física para acolher 

todos os alunos, pois é uma escola pequena. Com isso são instalados contêineres que 

começam a ser utilizados dentre outras funções, como salas de aula. Este cenário em 

que a UFF é inserida em Rio das Ostras nos mostra a lógica perversa de Expansão 

Universitária para interior através proposta pelo Reuni.  

O REUNI foi divulgado pelo governo Lula da Silva através de um 

Decreto Presidencial (6096/07) e apresenta os seguintes objetivos: 

elevar a taxa conclusão dos cursos de graduação para 90%; aumentar 

o número de estudantes de graduação nas universidades federais; “ 

(LIMA, 2009, p. 3.) 

Além de ter um número insuficiente de salas de aulas, existem outros problemas 

estruturais na universidade como a falta de água, falta de energia elétrica pelo não 

pagamento das contas, aparelho de mídia em mau estado de conservação, má 
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conservação do prédio. Podemos observar isso na fala do entrevistado C quando 

questionado sobre quais os maiores desafios para o exercício profissional.   

                                          É a questão de infraestrutura. O prédio que nós não temos, as salas 

que não são adequadas, ventiladores e ar condicionador que não 

funcionam, uma biblioteca precária. Eu colocaria questões de 

infraestrutura. Aulas em contêiner, se bem que eu acho vergonha dizer 

porque a maior parte do Serviço Social não da aula em contêiner, pois 

nós somos um curso noturno, então a gente utiliza da infraestrutura do 

prédio. Agora com muita complicação, tem muita complicação, ar 

condicionado que não funciona, equipamento que não tem tela para 

escrever, quadro que é muito precário e não da nem mas para usar, 

não tem um computador para poder colocar um pen drive para poder 

fazer uma reflexão. Então tudo isso coloca uma serie de limites, mas 

que a gente desenvolve um trabalho. (Entrevistado C.) 

  Segundo relatos de Ramiro Piccolo, na época diretor do Campus de Rio das 

Ostras, em uma entrevista para a repórter Carolina Farias Do site UOL no ano de 2013, 

relatando as dificuldades enfrentadas, ressalta que em Rio das Ostras, quadro tem 

apenas 70% dos professores necessários. Conta atualmente com 2.500 alunos, 150 

professores e 50 servidores. Continua dizendo que para exemplifica a defasagem no 

quadro de discentes, professores que dariam duas aulas, tem que dar quatro.  

Com relação ao trabalho docente, ocorre uma precarização da sua 

relação de trabalho, já que, assim como o aluno possui uma formação 

precária a partir do cerceamento do acesso a atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, o docente também sofre tornando-se um docente 

de ensino, que dificilmente consegue realizar outras atividades para 

além da sala de aula, e quando o faz, acontece de forma precarizada e 

extremamente intensa. (SILVA, 2015, p. 131).  

A entrevistada D relata que há realmente uma dificuldade para assegura a 

sociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.  

[...] um grande desafio que se coloca para o ensino publico é assegura 

a sociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Nesses dez anos a 

gente tem investido para assegurar a questão da sociabilidade, mas 

como a gente tem condições de trabalho muito precárias como esse 

quadro docente ainda incompleto, teve momentos em que a gente teve 

numero insuficiente de professores, a gente acaba vivendo na 

realidade uma concentração maior no ensino, isso da um desequilíbrio 

nas atividades de extensão e pesquisa. (Entrevistada D). 

Continua dizendo que as conquistas no âmbito de aumento no quadro docente e 

técnicos administrativos sempre foi fruto de lutas. “... a gente que tinha que se 

mobilizar, pressionar a reitoria da universidade, pressionar o próprio MEC para 

conseguir abertura de vagas. Sempre foi um movimento muito tencionado ai por 

interesses...” (Entrevistada D).  
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Alves (2010) adverte que a precarização do trabalho que ocorre hoje, não apenas 

“precarização do trabalho” no sentido de precarização da mera força de trabalho como 

mercadoria; mas seria também, “precarização do homem que trabalha”, no sentido de 

desefetivação do homem como ser genérico.  Ou seja, o que denominamos “homem que 

trabalha”, na medida em que o homem, na perspectiva ontológica, é um animal que se 

fez homem através do trabalho. (ALVES, 2010, p. 2).  

O capital usa essa concepção de forma conservadora e distorcida, salientando que 

o trabalho dignifica o homem, tentando capturar a subjetividade do trabalhador, como 

citado no primeiro capitulo.  Assim sendo, desenvolve-se uma nova racionalidade do 

trabalho, em virtude das próprias condições objetivas: desemprego, precarização das 

condições de trabalho, flexibilização da legislação trabalhista, insegurança. Essa 

racionalidade deve se pautar na conquista da subjetividade do trabalhador, seja para que 

este não se revolte com uma condição de vida crescentemente precarizada, seja para que 

se torne cada vez mais produtivo para o capital. Com o desenvolvimento técnico-

científico e alteração das bases produtivas do capitalismo, a captura da subjetividade se 

torna uma condição necessária para o desenvolvimento da materialidade do capital. É 

exigência de uma nova forma do envolvimento entre trabalho vivo e capital (SILVA, 

apud, ANTUNES, ALVES, 2004). 

Os governos neoliberais (Collor, Cardoso e Lula) promoveram o avanço das 

políticas contrarreformistas na educação superior determinando varias transformações 

nas instituições de ensino. O argumento utilizado para tais transformações é a 

democratização do acesso. Porém tais politicas aprofundaram cada vez mais a 

mercantilização da educação superior pública por meio das fundações de direito privado 

e corte de investimentos. Contribuindo assim, para reconfigurar o trabalho docente nas 

instituições públicas e privadas, com isso estes passam a exercer suas atividades de 

acordo com as propostas estabelecidas pelos interesses mercantilistas. (COELHO, apud 

MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 3).  

Mas não foram somente as políticas de contrarreforma na educação superior que 

afetaram o trabalho desses profissionais. 

As profundas modificações ocorridas no mundo do trabalho através do 

processo de reestruturação produtiva que significou na realidade a 

flexibilização, intensificação e precarização das condições e relações 

de trabalho de um modo geral, e ainda a presença do trabalhador 
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polivante que saiba exercer várias funções para sobreviver nesse 

mercado tão competitivo também afetou a vida profissional desses 

trabalhadores. Os efeitos desse processo são visíveis no trabalho 

docente exercido nas IES privadas e públicas, particularmente nas 

universidades federais. As profundas modificações ocorridas no 

mundo do trabalho através do processo de reestruturação produtiva 

que significou na realidade a flexibilização, intensificação e 

precarização das condições e relações de trabalho de um modo geral, e 

ainda a presença do trabalhador polivante que saiba exercer várias 

funções para sobreviver nesse mercado tão competitivo também 

afetou a vida profissional desses trabalhadores. Os efeitos desse 

processo são visíveis no trabalho docente exercido nas IES privadas e 

públicas, particularmente nas universidades federais. (COELHO, 

2013, p. 3).  

As universidades brasileiras, a partir do processo interno de privatização, 

assumem novas formas de gestão respaldadas em uma logica produtivista, o que 

ocasiona a perca do seu caráter de “instituição da sociedade voltada para a formação 

humana e para a produção de conhecimento o engajado na solução de problemas 

nacionais” (LEHER; LOPES, 2008, p. 20).  Com isso tanto a carreira quanto o trabalho 

docente são afetadas por essas modificações.   

O trabalho docente se intensifica devido as exigências de produção acadêmica, 

onde profissionais precisam produzir muito em pouco tempo, uma perspectiva 

produtivista.  Nessa logica, o docente passa a se ajustar sua atividade de trabalho aos 

editais, fazendo com que seu trabalho seja intensificado.  Também no deparamos nesse 

contexto com a de desqualificação profissional do trabalho docente, pois o produto do 

conhecimento a ser produzido é determinado pelo mercado. Onde a produção tem que 

estar de acordo com os critérios estabelecidos pelo sistema de C&T. (COELHO, apud, 

CONCEIÇÃO, JÚNIOR e MAUÉS, 2006, p. 4) 

De acordo com Santos (2008), as avaliações e aos indicadores de desempenho 

responsabilizam os docentes pelos problemas relacionados ao seu trabalho e da 

instituição de ensino, fazendo com os mesmos percam o interesse por determinadas 

atividades pedagógicas e foquem suas ações nas que estão relacionadas aos indicadores 

de desempenho. Ou seja, produção bibliográfica. Isso deixa evidente porque nas 

intuições de ensino há uma preocupação constante por parte dos professores em realizar 

maior número de pesquisas e de publicações. Visando obter melhor pontuação sobre seu 

trabalho e da sua instituição e muita das vezes abrindo mão da capacidade crítica do seu 

trabalho. (COELHO, Apud SNTOS. 2008, p. 4).  
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Como vimos anteriormente, o REUNI sob o argumento de ampliar o acesso ao 

nível superior, estipula duas metas principais: elevar a taxa de conclusão dos cursos de 

graduação para 90% e aumentar a relação de alunos de graduação em cursos presenciais 

por professor para 18 dentro de um prazo de cinco anos. Para Santos (2008), o 

cumprimento dessas metas, acarretara em consequências desastrosas para o exercício da 

docência nas instituições federais: 

[...] a precarização de suas atividades com o aumento da carga horária 

destinada ao ensino em detrimento das atividades de pesquisa e 

extensão, término ou a limitação da dedicação exclusiva (DE) a 

poucos professores pesquisadores e substituição de docentes em 

regime DE por professores de 40 e 20 horas, aumentando a 

contratação de professores substitutos ao invés de abertura de 

concursos públicos para a carreira docente, bem como a substituição 

de docentes por alunos de pós-graduação.  (SANTOS, 2008, p.11). 

Outra forma de precarização do trabalho docente e a flexibilização nas relações de 

trabalho dentro das instituições de ensino ocorre com a contratação de professores 

terceirizados, que não possuem vínculo empregatício, são os chamados professores 

substitutos. 
14

  Esses profissionais não possuem direitos trabalhistas e são mal 

remunerados, além da instabilidade de seus contratos. São contratados para as 

atividades relacionadas ao ensino. (COELHO, Apud LEHER; LOPES, 2008, p. 5).  

Conforme art. 1º, §1º da lei 8.745/93, os professores substitutos são contratados para 

cobrir afastamentos de professores efetivos, mas fazemos um critica a isso, pois à 

contratação desses profissionais é que, por serem menos custosos para o governo, 

passam a ser requisitados constantemente. (COELHO, Apud, CONCEIÇÃO; JÚNIOR; 

MAUÉS, 2006). 

Em meio a esse processo de precarização nas universidades federais, 

principalmente nos campus do interior houve movimentos de resistência para que a 

situação não se agravasse ainda mais, no Campus de Rio Das Ostras podemos citar 

alguns como: o Movimento “Chega de estupros em Rio das Ostras!”, coordenado por 

professores, integrado por alunos de vários cursos e moradores do município, cobrando 

das autoridades de Rio das Ostras um investimento maior em Segurança Publica devido 

                                                           
14

 Leher e Lopes (2008) afirmam que no ano de 2005 “mais de um quarto” desses profissionais se 

encontravam na graduação das IFES, totalizando cerca de 9.000 professores. Cabe sinalizar aqui, que os 

dados do Censo da Educação Superior (INEP/MEC) não faz menção sobre o quantitativo desses 

profissionais presentes nas instituições. 
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ao aumento no numero de estupros nas imediações da universidade e na cidade em um 

modo geral.  

Foto   1; Manifestação “Movimento Chaga de Estupros em Rio das Ostras! ” 

 

Fonte: Arquivos pessoais 

Outro movimento de resistência foi uma manifestação com cartazes, com e gritos 

de ordem pelas ruas da cidade na principal avenida (Amaral Peixoto) para mostrar a 

população as condições péssimas em que a universidade estava, inclusive tivemos um 

acidente terrível em 2011 envolvendo umas de nossas alunas, que infelizmente veio a 

óbito, devido a falta de um sinal de transito em frente a universidade. A Prefeitura 

alegava que por se tratar de uma via Federal não poderia fazer nada. Um dia após o 

acidente e as manifestações dos alunos, a prefeitura instalou o sinal de transito. 

Foto 2: Manifestação por melhores condições na UFF- Rio das Ostras 

 

Fonte: Google 
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Foto 3:  Manifestação pela morte de uma aluna por falta de sinalização adequada  

 

Fonte: Google 

Em âmbito nacional, podemos ressaltar a ocupação da Reitoria da UFF em Niterói 

em protesto contra precarização e por direitos. Segundo informações contidas no portal 

do ANDES-SN, cerca de 150 estudantes da UFF de diferentes cursos ocuparam, na 

quinta-feira (2016), o sétimo andar da Reitoria, onde se localiza o gabinete do reitor 

Roberto Salles, em protesto contra a precarização das condições de estudo da 

universidade devido à expansão desorganizada. Desde o começo da semana, os 

estudantes do curso de Biologia estão sem aulas devido a problemas na infraestrutura do 

prédio que chegou a ser interditado.  

Os alunos reivindicam também o fim do processo de expulsão de cinco estudantes 

da moradia estudantil, a retirada do processo de sindicância contra o estudante Rômulo 

Abreu, e a realização de uma inspeção da defesa civil no prédio de Biologia que teve 

parte das dependências liberadas para uso. Ainda querem que a Reitoria informe uma 

data para a entrega do novo prédio para abrigar o curso de Biologia, além da realização 

de uma audiência pública com a comunidade acadêmica.  

Foto 4: Ocupação da Reitoria da UFF. 

 

Fonte: Google 
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E o Movimento revista de educação: é um periódico semestral de veiculação do 

conhecimento científico e cultural inédito de interesse para o campo educacional e áreas 

transversais. Periódico eletrônico da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. 

Esse processo de precarização tem seus rebatimentos em todas as áreas, inclusive 

na formação e permanência na universidade. Um exemplo é a ineficiência da assistência 

estudantil como política social.  

2.3-3 Assistência Estudantil 

Devemos entender a assistência estudantil como política social, para SOUZA 

(2003):  

Na Política de Educação Superior a assistência estudantil tem como 

finalidade prover os recursos necessários para transposição de 

barreiras e superação dos impedimentos ao bom desempenho 

acadêmico. Assim sendo, ela transita em todas as áreas dos direitos 

humanos, compreendendo ações que proporcionem desde as ideais 

condições de saúde, o acesso aos instrumentais pedagógicos 

necessários à formação profissional, nas mais diferentes áreas do 

conhecimento, o acompanhamento às necessidades educativas 

especiais, até o provimento dos recursos mínimos para a sobrevivência 

do estudante tais como moradia, alimentação, transporte e recursos 

financeiros. (SOUZA, 2011, p. 3).  

A UFF apresenta algumas modalidades de Assistência Estudantil
15

 como:  

 Programa Bolsa Alimentação - atende ao estudante de graduação proveniente de 

família que apresente carência de recursos financeiros para arcar com as 

despesas decorrentes de sua alimentação.  

 Programa Bolsa Treinamento - atende ao estudante de graduação, de baixa 

renda, possibilitando um auxílio financeiro para sua manutenção, através da 

iniciação profissional, no campo de trabalho em que as atividades a serem 

executadas sejam relacionadas a sua área de formação acadêmica.  

                                                           
15

  Informação disponível no portal da UFF.  
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 Programa Bolsa de Apoio Emergencial - atende ao estudante de graduação que 

apresenta dificuldade socioeconômica que compromete sua permanência na 

Universidade e sua formação acadêmica de qualidade. 

 Programa Bolsa Apoio Transporte – atender aos estudantes que apresentam 

vulnerabilidade socioeconômica residentes em municípios distantes da Unidade 

Acadêmica. Suprir as despesas diárias com deslocamento em transporte coletivo 

entre a residência e a Universidade.  

 Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes - consiste em atender 

aos estudantes ingressantes nos cursos de graduação presencial da Universidade 

Federal Fluminense que apresentam situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, propiciando recurso financeiro para sua manutenção na 

Universidade. O Programa atende apenas o estudante devidamente matriculado 

no primeiro período de curso de graduação presencial da UFF. 

 Programa Auxílio Moradia – consiste em um apoio financeiro mensal para 

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. No ano 

2011 - 200 bolsas oferecidas. 

A Expansão Universitária ampliou a oportunidade dos jovens do interior terem 

acesso ao ensino superior publico, porém não garantiu sua permanência na 

universidade. Os alunos enfrentam dificuldades para manter-se na universidade, 

exatamente por uma falta de suporte relacionado a Assistência Estudantil As 

entrevistadas A B1 e B2, ao serem questionadas sobre os maiores limites/ dificuldades 

ao longo do processo de formação:  

[...] na medida em que a universidade por conta da expansão ela 

conseguiu atingir outras pessoas, eu, por exemplo, sou de Unamar e 

dificilmente eu ia conseguir viver em Niterói na situação da 

Universidade publica, de modo geral no Brasil. Não ia conseguir me 

sustentar e terminar a Graduação. Então, com a Universidade publica 

em Rio das Ostras, eu tenho a possiblidade de estudar. Entretanto não 

tem condições nenhuma de eu me manter se não fosse os meus pais e 

a bolsa da monitoria que eu consegui. Então parta um estudante que 

venha para cá (Rio das Ostras) e tenha que pagar um aluguel, ou então 

precise de uma bolsa de auxilio estudantil é bem complicado para se 

manter na Universidade. Porque a gente tem poucas bolsas, as bolsas 

não são acumulativas, por exemplo, se você tem uma bolsa de 

transporte não pode ter de alimentação, são poucas bolsas de 

monitoria, pesquisa e etc. ne?! Além do mais tem a Moradia 
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Estudantil que foi uma vitória da nossa organização politica, mas são 

só 40 vagas mais ou menos, não temos bandejão pelo contrario, temos 

uma cantina que está 25 reais o quilo, complicado para o estudante 

que precise ficar o dia todo na universidade. (Entrevistada A.)  

A entrevistada B2  expõe:  

[...] sofri algumas dificuldades na formação. Por exemplo, o 

exorbitante gasto com Xerox, passagem para ir e voltar de casa, 

alimentação (nunca teve bandejão e nem tem previsão pelo que eu 

saiba). O Limite financeiro foi o maior que pude identificar, em que 

muitas vezes tive que privilegiar uma Xerox ou lanche na cantina. 

Mas, tenho a consciência, que os alunos trabalhadores e os 

carenciados de recursos financeiros tiveram a questão do tempo de 

dedicação aos estudos e a projetos muito mais prejudicados e/ou 

inviabilizados. (Entrevistada B2.) 

Sob a ótica da entrevistada B1, as dificuldades para manter-se na universidade:  

                                      [...] me formei em um polo universitário de interior, em que os 

rebatimentos da política de expansão precarizada proposto pelo 

REUNI são ainda mais perversos. O REUNI prevê o aumento do 

número de vagas sem garantir as condições estruturais e de recursos 

humanos condizentes. Eu fui bolsista de extensão durante quatro anos. 

Porém, poucos conseguem acessar as bolsas, sejam as acadêmicas 

(como extensão e pesquisa), sejam as vinculadas à assistência 

estudantil. É certo que se eu não tivesse contado com a bolsa (que é 

um valor muito baixo, inclusive, R$ 400,00) eu não teria conseguido 

me formar; ou talvez tivesse que ficar presa somente ao espaço da sala 

de aula; ou ainda teria que trabalhar para dar conta dos gastos para 

permanecer na universidade. (Entrevistada B1.)                                                                                                                                                                                                                          

Nós, enquanto estudantes, sempre lutamos pelo acesso a assistência estudantil de 

qualidade, um direito nosso, que todos deveriam ter. As principais reinvindicações do 

Movimento Estudantil foram: o Restaurante Universitário, Moradia estudantil e a 

construção do prédio no terreno ao lado da universidade para que não fosse mais 

necessário estudar em contêineres. 

A Moradia Estudantil é um programa de assistência estudantil
16

 que oferece 

estrutura física e condições de permanência para os alunos residirem durante o período 

que cursam a graduação presencial. Possui como público-alvo os alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade que se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, em conformidade com o com o Decreto n° 

7.234 de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), e que residem em locais situados a distância mínima de 32 km da 

unidade. 

                                                           
16

 Informação disponível no portal da UFF. 
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Na UFF Rio das Ostras, a Moradia Estudantil está situada em frente ao Campus e 

atualmente possui capacidade para 48 vagas. Ter tal assistência é uma enorme 

conquista, pois somos o único Campus do interior a ter a Moradia Estudantil, porém a 

atual luta dos alunos é para que haja a ampliação dessas vagas.  

Foto 4: Moradia Estudantil UFF Rio das Ostras 

 

Fonte: Google 

Quanto ao Restaurante Universitário a Entrevistada A ressalta,  

[...] a gente conseguiu que o novo termo tivesse algumas coisas que 

diminuísse o preço da alimentação. Então isso é um avanço, mas não é 

uma vitória. Conseguimos algumas coisas subsidiadas também, mas 

recebemos a noticia que seria um numero limite, não poderia ser para 

todo mundo. E não temos o R.U. (Restaurante Universitário) ainda e 

quando teve um G.T. para fazer um novo termo de compromisso o 

pessoal veio e viu que as condições estavam completamente 

insalubres, tinha risco ate de explodir. Não tinha condições de ter 

restaurante e agora veio outra empresa e nós conseguimos algumas 

comidas mais baratas, só que não é para todo mundo, então tem um 

certo avanço, não é tão em vão, mas também. Estamos na luta, 

estamos caminhando. (Entrevistada A) 

Nota-se, que a universidade oferece assistência estudantil, porem de forma 

insuficiente para o quadro atual de alunos e que todas as conquistas são frutos de lutas 

permanentes dos estudantes.  

Sabemos que assistência estudantil é política social, mas também entendemos, que 

nos marcos do capitalismo a política social tem natureza contraditória: “pode assumir 

tanto um caráter de espaço de concretização de direitos, quanto ser funcional à 

acumulação do capital e à manutenção do status vigente” (BEHRING e BOSCHETTI, 

2008, p. 195). 
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Segundo Araújo (2003), a política de assistência estudantil nas universidades 

publicas, tem se caracterizado na contemporaneidade por sua natureza focalizada; pela 

inexistência de mecanismos de controle social sobre a mesma; pela terceirização dos 

serviços; pela concessão de bolsas financeiras para apoio à moradia, alimentação, 

transporte em detrimento da oferta de serviços como restaurante universitário, 

residência estudantil, entre outros. A falta ou diminuição de recursos, para manter as 

políticas de assistência estudantil, faz com que os estudantes, adiem conclusão do curso 

e até desistam dele. 

De acordo com Araújo,  

A discussão sobre a assistência estudantil é de grande relevância, o 

Brasil é um dos países em que se verifica as maiores taxas de 

desigualdade social, fato visível dentro da própria universidade, onde 

um grande número de alunos que venceram a difícil barreira do 

vestibular já ingressou em situação desfavorável frente aos demais, 

sem ter as mínimas condições socioeconômicas de iniciar, ou de 

permanecer nos cursos escolhidos. Além do que, percebemos que a 

assistência estudantil pode ser trabalhada sob diferentes perspectivas: 

de um lado como direito, e de outro, como investimento. (ARAÚJO, 

2003, p. 99).  

Segundo dados obtidos no estudo feito por Souza (2003), sobre a política de 

assistência estudantil do governo federal.  

 O Plano Nacional de Educação, aprovado em 10 de janeiro de 2001, atendendo a 

uma reivindicação direta do FONAPRACE 2 , determina a adoção de programas 

de assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar 

estudantes em situação de risco e vulnerabilidade social que demonstrem bom 

desempenho acadêmico. 

 A promulgação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, em 

12 de dezembro de 2007, implantado em dezembro de 2008 representa um 

marco histórico e de importância fundamental para a questão da assistência 

estudantil. Essa conquista foi fruto de esforços coletivos de dirigentes, docentes 

e discentes e representou a consolidação de uma luta histórica em torno da 

garantia da assistência estudantil enquanto um direito social voltado para 

igualdade de oportunidades aos estudantes do ensino superior público.  

 O PNAES é uma das ações oriundas do Plano de Desenvolvimento da Educação 

– PDE elaborado e implantado no primeiro mandato do governo Lula, tendo 
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como objetivo atender aos estudantes matriculados em cursos de graduação 

presencial, das IFES, visando promover o apoio à permanência e conclusão dos 

alunos de baixa condição socioeconômica. O programa estabelece em seu 

Parágrafo único que: Compreendem-se como ações de assistência estudantil 

iniciativas desenvolvidas nas seguintes áreas: I - moradia estudantil; II - 

alimentação; III - transporte; IV - assistência à saúde; V - inclusão digital; VI - 

cultura; VII – esporte; VIII - creche; e IX - apoio pedagógico. (MEC, 2007) 

 O Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em 

seu artigo 1º, afirma que esse programa “tem por objetivo criar condições para 

ampliação do acesso e da permanência na Educação Superior”. E, em seu artigo 

2º, item V, que “o Programa terá as seguintes diretrizes, entre outras: ampliação 

de políticas de inclusão e de assistência estudantil” .  

A assistência estudantil, enquanto política social de caráter assistencial, que de 

acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/93, tem 

natureza não contributiva, se configurando, portanto como direito do cidadão e dever do 

Estado, precisa ser vista como direitos sociais dos alunos deve envolver todos os 

estudantes em processo de formação, “assim sendo, depreende-se que uma Política de 

Assistência ao Estudante deva estar integrada ao desenvolvimento pedagógico e ao 

exercício pleno da cidadania, transformando-a, efetivamente, em política institucional a 

serviço da coletividade.”  (SOUZA, 2003, p. 6). 

Portanto, fica evidente que não basta que o estudante ingresse na universidade 

pública, é necessário que ele tenha acesso a politica de assistência estudantil que o 

mantenha, para que obtenha êxito em sua conclusão do curso por ele escolhido. “As 

políticas de assistência estudantil poderiam facilitar a integração e adaptação às tarefas 

acadêmicas, tanto no sentido de estimular a integração universitária plena, a partir do 

fortalecimento e expansão de projetos”. (CASSIANO, Apud CHERINGER & 

HONORATO, 2014, p. 1).    

2.3-4 Relação Ensino Pesquisa e Extensão 

  A universidade é um local de produção do conhecimento, e essa característica não 

deve ser subtraída.  O conhecimento adquirido do ensino e da extensão devem ser 

postos sob o olhar de pesquisadores que, empenhados em buscar conhecimento, sentem-
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se estimulados a produzir ciência e desenvolvimento. Negar a pesquisa científica 

significa esquecer-se do papel fundamental exercido pela universidade enquanto 

instituição inserida numa sociedade, que deve ser comprometida na busca do saber. 

Segundo Krug 1999, na maioria das universidades o que se constata é que se 

apresentam modelos de apenas ensinar e prestar serviços para a comunidade, sem 

refletir teoricamente.  “Devemos prestar atenção para que saibamos agir de modo que 

essa formação se configure com base no conhecimento, e ocorra a produção de 

conhecimento científico na universidade. ” (ASSIS e BONIFÁCIO apud KRUG, 1999, 

p. 6.) 

De acordo com Fávero (1994), a pesquisa não deve ser tratada como um 

“subproduto” na universidade, e necessário repensar os programas e os cursos para 

fundamentar suas ações em concepções teórico-sociais de produção científica. “A 

pesquisa na formação profissional vem como uma possibilidade de rompimento com um 

ensino repetitivo, tradicionalmente e meramente repassador de conhecimento. ” 

(VENTORIM, 2001, p. 99.) 

A produção científica atua como promotora de conhecimento, o aluno que realiza 

pesquisa desenvolve um olhar crítico e reflexivo.  Permitindo que o mesmo em processo 

de formação, seja estimulado a questionamentos e reflexões sobre sua futura atuação 

profissional. “A prática da pesquisa durante a formação é uma prática pedagógica, na 

qual se busca contribuir para o progresso do conhecimento, estando presentes os 

fundamentos teórico-metodológicos que devem ser a base dessa ação. ” (ASSIS e 

BONIFÁCIO apud CALAZANS,1994.) 

Na UFF Rio das Ostras temos um quadro defasado em relação ensino pesquisa e 

extensão, isso ficou evidente ao longo das entrevistas  

“Olha, eu me inseri em extensão. Mas não consegui não. ” “(...). Eu 

participei de extensão fora da UFF, não conta não. Aqui só monitoria 

mesmo. ”  (Entrevistada A.) 

 

  “Consegui ser bolsista em dois projetos. O primeiro era sobre o 

Trabalho na América Latina, fiquei poucos meses por ter começado a 

trabalhar e não ter me identificado tanto com a linha da pesquisa. 

Quase ao final da graduação passei em um processo seletivo para um 

projeto de pesquisa sobre Questão Racial, mas especificamente sobre 

quilombos. Projeto este ligado ao projeto de extensão da Semana 
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Afro. Nesse fiquei até acabar a bolsa, logo tive que ingressar em TCC 

1 e não tive como conciliar. Foi apaixonante, visitamos quilombos, 

construímos conhecimento, o produto final foi uma revista linda e 

também pude auxiliar na organização da Semana Afro da UFF Rio das 

Ostras. ” (Entrevistada B2)  

 

[...] A maior parte da graduação fui bolsista de projetos de extensão 

que se articulam com o trabalho junto a movimentos sociais da região, 

o qual também realiza pesquisas sobre o tema.  Porém,  cabe  destacar  

que  dada  as condições  profundamente  precárias  para  realização  da  

extensão  e  pesquisa(sobretudo  a extensão, pois ainda que  tenha 

conquistado a ampliação de  sua visibilidade,  ainda  podemos  dizer  

que  se  encontra  em  uma  posição “marginal” em relação à pesquisa) 

na universidade, e ainda mais em um polo de  interior,  a  

concretização  desses  projetos  foi  sobretudo  efetivado  pelo 

compromisso  e  garra  dos  sujeitos  envolvidos:  professores,  

estudantes  e militantes dos movimentos sociais [...]  (Entrevistada 

B1) 

Nesse sentido percebemos que nem todos os alunos tem acesso aos projetos de 

pesquisa e extensão, um dos motivos é porque, por ser um curso noturno, o Serviço 

Social tem um numero elevado de alunos trabalhadores, o que inviabiliza a partição e 

dedicação em tais projetos. Outras dificuldades ressaltadas pela entrevistada B1 são:  

  [...] falta de transporte, falta de equipamentos como câmeras 

fotográficas, computadores, etc., inexistência de espaço físico para 

realização do planejamento e reuniões da extensão, falta de recursos 

para promoção de eventos científicos e culturais, sobrecargas dos 

professores envolvidos pela falta de quadro profissional, a fragilidade 

e restrição da política de bolsas para os estudantes, falta de materiais, 

etc. (Entrevistada B1) 

Os docentes ressaltam a dificuldade para assegura a sociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão no ensino público,  

[...] como a gente tem condições de trabalho muito precárias 

como esse quadro docente ainda incompleto, teve momentos em 

que a gente teve numero insuficiente de professores, a gente 

acaba vivendo na realidade uma concentração maior no ensino, 

isso da um desequilíbrio nas atividades de extensão e pesquisa. 

[...]. As pesquisas que temos elas acabam sendo 

individualizadas, também por uma condição precária de você ter 

uma pós-graduação e de você ter investimento de grupos de 

pesquisa vinculados a interesses da região, da sociedade, porque 

você tem que assumir uma serie de atividades dentro da 

universidade que acabam impactando no seu tempo, a 

organização do tempo para investir na docência e isso gera um 

desequilíbrio. Então eu penso na universidade o desafio é esse, 

assegurar a sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

investir em propostas de pesquisa que sejam mais coletivas, 
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porque a gente vive a partir da Contrarreforma do Estado, na 

verdade, uma politica a partir das agencias do fomento, que 

acabam favorecendo uma visão individualista na pesquisa. 

(Entrevistada D).   

2.3-5 Impactos na formação dos/as assistentes sociais 

A formação profissional no Serviço Social representa um grande desafio no 

sentido de pesar novos rumos da educação publica brasileira, “com base nas 

transformações do perfil profissional frente o mercado de trabalho e do perfil docente e 

discente” Oliveira 2003, pois pensar a formação profissional atualmente é também,   

“fazer um balanço do debate recente do Serviço Social indicando temas a serem 

desenvolvidos, pesquisados e estimulados para decifrar as novas demandas que se 

apresentam ao Serviço Social.” (IAMAMOTO, 1998, p.169.) 

Considera-se que a formação profissional do Serviço Social tem como 

referência básica o homem como ser histórico de uma realidade [...] 

daí a relevância de conhecer o contexto social, a dinâmica das 

instituições vinculadas à sociedade civil e/ou sociedade política e suas 

articulações, bem como os conhecimentos e as relações dos distintos 

extratos da sociedade [...] a formação acadêmica pressupõe: 1) um 

conhecimento básico enfatizando a ciência do homem e da sociedade; 

2) um conhecimento profissional dos fundamentos teóricos do Serviço 

Social e suas relações com esses sistemas. (ABESS, 1997, p. 96-97).  

A expansão ameaça a qualidade da formação efetivando como nomeou Koike 

2009, “aulismo” em oposição à construção radical do conhecimento, transformando as 

Universidades Federais em “escolões pós-médios”, onde as universidades se 

transformam em meras emissoras de certificados. 

De acordo com o que foi exposto por Lima (2009), em sua problematização, nas 

instituições públicas, particularmente nas federais, o trabalho docente vem sofrendo um 

processo de precarização acoplado com exigências de produtividade e abarcado pela 

logica mercantil, ainda que inserido em instituições publicas de ensino. A abertura de 

novos cursos em universidades federais, sem duvida é algo positivo, porém devemos 

analisar de forma apurada as condições de trabalho docente nessas instituições, assim 

como o processo de formação profissional incentivados pelo REUNI. Ou seja, é 

necessário analisar as mudanças na formação profissional em Serviço Social, 

considerando a politica de educacional brasileira de forma amplificada.  

A formação profissional dos Assistentes Sociais, assume perspectivas diferentes e 

colidentes com as concepções hegemônicas de educação citadas acima. O projeto 
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pedagógico que a profissão vem construindo, pautado nas atuais Diretrizes Curriculares, 

e no Código de Ética do Assistente Social baseados em uma concepção emancipatória 

que: “não está na origem da profissão e nem se fez de forma espontânea, mas que se 

deram tecidas nas lutas sociais que subsidiaram as condições sócio-políticas que 

possibilitaram aos assistentes sociais estruturar seu projeto profissional”. 

(IAMAMOTO, 1992, p. 31,) 

A reformulação do Código de Ética e a Lei n° 8.662/93 que regulamenta e 

estabelece as atribuições e competências privativas da profissão, conformam o projeto 

societário que atravessa o projeto profissional. E a elaboração das novas diretrizes 

curriculares da ABEPSS de (1996)  , compõe-se as “pautas” dos projetos pedagógicos 

orientados pelo imperativo da afirmação do projeto profissional.  

Nesse sentido, perguntamos a entrevistada D 2016, “Quais as maiores mudanças 

na universidade no aspecto físico e educacional sofridas desde seu ingresso? “  

 O aumento do quadro docente o numero de professores e o numero de 

técnicos administrativos sempre foi fruto de lutas, a gente que se 

mobilizar, pressionar a reitoria da universidade, pressionar o próprio 

MEC para conseguir abertura de vagas. Sempre foi um movimento 

muito tencionado ai por interesses. Então a gente vê do ponto de vista 

de condições de trabalho uma precarização, na verdade isso é visível 

em todos os sentidos, do ponto de vista do curso, do ponto de vista das 

condições intelectuais do curso, do investimento intelectual no curso a 

gente vê que ao contrario e contraditoriamente e gente teve um 

avanço, porque a gente hoje tem um quadro de professores que são 

concursados, a gente tem um quadro de professores que em sua 

maioria é de doutores, alguns jovens doutores, mas doutores, com 

experiência tanto profissional como de pesquisa. Então do ponto de 

vista das condições de trabalho a gente tem ao mesmo tempo uma 

precarização, mas também, a gente te ganhos do ponto de vista dos 

professores que chegaram. O investimento pessoal e profissional ele é 

relevante, ele e valoroso, então da para dizer que a gente tem um curso 

precarizado na sua estrutura, precarizado pela Contrarreforma 

Reforma do Ensino Superior, mas ao mesmo tempo de qualidade pelo 

compromisso que os professores têm com o curso, pela qualidade do 

que a gente faz apesar das condições precárias. (Entrevistada D.) 

Observamos na fala da entrevistada D, que a mesma ressalta uma contradição. Tal 

fala se torna muito pertinente, pois reafirma a precarização que viemos explorando ao 

longo desde capitulo, pois evidencia os inúmeros problemas que temos no Campus de 

Rio das Ostras, que dificulta o exercício profissional, porém deixa claro a qualidade 

quando se trata de profissionais comprometidos.  Podemos ainda, fazer um comparativo 
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com as universidades privadas, pois há precarização nas universidades federais, mas há 

melhores condições de trabalho que as universidades privadas.  

Em uma pesquisa realizada por AMORIM (2009), na cidade de São José dos 

Campos, com o titulo: A Docência na Universidade Privada: Entre o Trabalho e o 

Emprego, o professor entrevistado relata que:  

Muitos alunos se tornam professores, mas não tem conteúdo e muitos 

até dizem vou dar umas aulinhas, não há comprometimento, muitos 

estão na indústria, dão poucas aulas à noite e encaram o ensino como 

complemento. É vergonhoso que muitos professores não consigam 

sustentar as suas famílias com o seu salário. Eu não concordo com o 

termo dar aulas, para mim isso eu insisto com os colegas, é que eu 

ministro aulas, pois dar aulas é fazer algo informal, quando eu 

ministro aulas eu faço o aluno perceber que é o meu trabalho, minha 

profissão, para eu poder me valorizar e o pior ainda é quando o 

professor fala “inho”, o diminutivo aulinhas, tempo rápido, significa 

ganhar pouco, virou bico e eu não faço o meu melhor. Você não 

escuta os médicos dizerem vou fazer uma operaçãozinha. 

(Entrevistado, 2009).   

Sob a ótica da entrevistada B1 2016,  

  [...]. Me formei em um polo universitário de interior, em que os 

rebatimentos da política de expansão precarizada proposto pelo 

REUNI são ainda mais perversos. O REUNI prevê o aumento do 

número de vagas sem garantir as condições estruturais e de recursos 

humanos condizentes. (Entrevistada B1.)                 

Percebemos, portanto que a formação profissional, 

[...] deve proporcionar um aprendizado que possibilite a construção de 

um profissional dotado de competência teórico-crítica, alicerçado 

numa base teórica substantiva que componha suas expressões teórico-

práticas com o Serviço Social, resvalado em uma competência 

técnico-operativa comprometida politicamente com o projeto 

profissional.  (NARCISIO. 2009, p. 10) 

2.3-6 A Greve: uma estratégia importante 

“A Greve é a paralisação coletiva e temporária do trabalho a fim de obter, pela 

pressão exercida em função do movimento, as reivindicações da categoria, ou mesmo a 

fixação de melhores condições de trabalho. ” (SARAIVA, 2010, p. 4.)   

O direito de greve é assegurado aos trabalhadores, devendo esses decidirem sobre 

a oportunidade de o exercer e sobre os interesses que devam por meio dele defender 

(art. 9.º da CF/1988 e art. 1.º da Lei 7.783/1989). 
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                                     • Frustração da negociação coletiva: a cessação coletiva do trabalho 

somente poderá ser realizada após a frustração da negociação coletiva 

ou impossibilidade de recurso via arbitral (art. 3.º). 

                                       • Necessidade de realização de assembleia prévia: caberá ao sindicato 

da categoria profissional convocar assembleia geral para definir as 

reivindicações da categoria e a paralisação coletiva (art. 4.º). 

                                      • Aviso prévio: o sindicato patronal e a empresa interessada serão 

avisados da greve com antecedência mínima de 48 horas (art. 3.º, 

parágrafo único). 

                                    • Atividades essenciais: são consideradas atividades essenciais: 

tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de 

energia elétrica, gás e combustível; assistência médica e hospitalar; 

distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; 

telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 

equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a 

serviços essenciais; controle de tráfego aéreo e compensação bancária 

(art. 10). 

A greve dos docentes federais, que durou mais de quatro meses
17

, foi um 

importante instrumento para expor e impedir o avanço da destruição de um dos maiores 

patrimônios da sociedade brasileira – as Instituições Federais de Ensino (IFE). A 

conjuntura de ataques aos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como o 

desmonte do serviço público, com cortes no orçamento e ameaça de contratações via 

Organizações Sociais, foi palco para a construção da greve dos docentes federais, último 

recurso encontrado diante também da intransigência do governo federal e dos cortes 

impostos no orçamento da educação, desde o início de 2015. 

Na UFF Rio das Ostras temos docentes engajados nas lutas coletivas, no 

movimento sindical e diretamente a frente na ultima greve.  Aos entrevistados C e D 

responderam a seguinte pergunta:  “Com a ultima greve quais as maiores conquistas e 

os limites para a categoria? ”  

[...] Duas coisas que a gente insistia na mesa de negociação e que não 

teve acolhida por parte do governo, é a questão do plano de 

infraestrutura das universidades isso a gente batia muito. E essa coisa 

de tirar do horizonte a questão das O.S. (Organizações Sociais) do 

ensino superior, essas foram as dois. Então se por um lado a questão 

do reajuste foi atendido com 10%, a questão da infraestrutura isso não 

foi encaminhado, não foi discutido, não necessariamente nós fomos 

derrotados nessa pauta, foi um limite e o outro limite é questão das 

Organizações Sociais que o governo se recusou a dialogar com a 

gente. Que coloca no horizonte pelas declarações do Ministro Aluísio 

                                                           
17

 Informação disponível no portal do ANDES-SN 
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Mercadante, que deu uma entrevista na semana passada dizendo que o 

nível dos professores é muito ruim, o nível do ensino superior, já 

colocando de tirar a gestão do ensino publico superior dos professores 

e passar para uma empresa privada, é o que está colocado hoje. E, no 

entanto, noticia de ontem se você pegar o jornal você vai ver que as 

Organizações Sociais, teoricamente sem fins lucrativos, no Rio de 

Janeiro dominam a área da saúde, um hospital teve denuncia de 

corrupção, que comparam até Ferrari, com o dinheiro que deveria ser 

locado na saúde publica e foi desviado. Enfim, alimentou uma 

crescente corrupção e o nosso medo é isso, quer dizer, colocar a curto 

e médio prazo a luta pela educação vai ter muitos desafios. Na minha 

opinião é garantir infraestrutura adequada, necessita de uma 

resistência contra as Organizações Sociais a administração do dinheiro 

para educação pública. (Entrevistado C.) 

 A entrevistada D responde:  

[...] os campuses do interior se identificaram nessa luta pelas 

condições de precarização então nós organizamos encontros do 

interior, fizemos dois um aqui em Rio das Ostras e um em Nova 

Friburgo, já tem outro agendado para Campos, então a greve 

propiciou que seguimentos da comunidade acadêmica em greve, 

vinculados aos campus do interior, pudessem se organizar 

politicamente para enfrentar a precarização ainda maior que os 

campus do interior vivem. (...). Fizemos um debate, tiramos uma 

agenda do interior, então assim dentro da agenda da ADUFF, da 

nossa sessão sindical que é vinculada a agenda do ANDES nós 

temos uma agenda interna da UFF e dentro da agenda interna da 

UFF nós temos uma agenda do interior. Isso da visibilidade 

politica as condições precárias que a gente esta vivendo e a 

gente fez um documento, então tem a carta de Rio das Ostras, 

tem a carta de Nova Friburgo, fizemos uma mobilização com o 

movimento para entregar para o Reitor, então isso deu uma 

visibilidade publica/politica, (...) Outro ganho politico, que 

sempre é um ganho politico de toda greve, é que quando você 

suspende, a gente faz essa discussão em Ética, o cotidiano, a 

discussão lá filosófica sobre cotidiano, que as necessidades e 

atividades cotidianas elas reproduzem, uma estrutura na 

dimensão cotidiana na vida em sociedade, que superficialidade, 

o imediatismo, o pragmatismo, esteja impregnado nas atividades 

tipicamente cotidianas. Com a interrupção do cotidiano 

acadêmico, o seu tempo na universidade ele ganha em 

qualidade, então a gente vinha para universidade não mas 

premidos pelo imediatismo, pelo pragmatismo, das atividades 

cotidianas da vida acadêmica, mas a gente vinha para pensar a 

universidade (...).  (Entrevistada D.) 

A partir de tais ressalvas, podemos contatar que os campus do interior estão 

extremamente sucateados e que a educação superior publica e os cursos de Serviço 
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Social, segundo Dahmer 2009 “ainda tem um papel significativo de remar contra a 

corrente...”  (DAHMER, 2009, p; 09.)     

Nossa analises parecem indicar um movimento contraditório quando se diz 

respeito as perspectivas a respeito das condições de ensino e trabalho, que tem se 

tornado precárias nos últimos anos. Ao longo das entrevistas percebemos que há sim um 

processo de precarização constante das universidades federais, principalmente nos 

campus do interior, mas há resistência dos docentes, discentes e técnicos, para que haja 

uma mudança em tais perspectivas. Como ressalta a entrevistada D, 

                                      [...] em Rio das Ostras ao mesmo tempo a gente tem ganhado em 

qualidade pelo grupo de profissionais que temos aqui, então eu diria 

que a minha projeção para o futuro, ela envolve esse movimento 

contraditório que é parte da realidade. Ao mesmo tempo eu sou 

profundamente otimista pela qualidade e compromisso investido pelos 

meus colegas, neste curso, nesta universidade, na profissão. Então eu 

sou otimista com isso, eu acho que a gente só tem a crescer, eu acho 

que a gente vai ter condições de abrir uma pós-graduação de 

qualidade, então nesse sentido eu sou otimista. Ao mesmo tempo, 

porque não sou idealista, sou materialista, ao mesmo tempo que sou 

otimista sou profundamente pessimista, porque de fato nós estamos 

atravessando um momento do capitalismo mundial em que as coisas 

só  piora, as possibilidades de organização politicas do trabalhador, 

numa luta pela universidade publica como patrimônio, eu acho que ela 

está profundamente obstaculizada pela sobrevivência, pelo 

desemprego desestrutural, pela alienação, a sociedade brasileira, os 

trabalhadores não estão lutando pela universidade publica, então 

quando você não tem uma base de legitimidade social na luta a chance 

de você ser derrotado é muito grande. (Entrevistada D.) 

Podemos articular essa fala com o primeiro capitulo deste trabalho, quando 

ressaltamos que a Reestruturação Produtiva não deve ser entendida apenas como um 

processo de reestruturação econômica e tecnológica do capital, desta forma não seria 

possível entender o verdadeiro sentido da acumulação capitalista, que é a reprodução da 

totalidade da vida social. Ela tem uma dimensão, politica, social e cultural, pois o 

capital, diante de um quadro de crise, reorganiza duas forças para sua sobrevivência e 

reprodução.  

Nesse sentido, e como resultado das análises que procuramos realizar sobre o 

processo de precarização da educação superior publica no Brasil, por parte dos docentes 

e discentes que participaram dessa pesquisa, procuraremos, em nossas considerações 

finais, indicar  os  desafios  postos  à  formação e ao exercício profissional no campus 
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de Rio das Ostras, detectados ao longo deste trabalho, devido a precarização das 

universidades publicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi analisar o processo de 

precarização da educação superior publica e seus impactos na Universidade Federal 

Fluminense de Rio das Ostras, assim buscamos compreender e analisar criticamente 

este processo, considerando os aspectos políticos e educacionais.  

Ao longo da construção deste trabalho percebemos na leitura do Plano Direto de 

Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso, que a estratégia para 

nortear a politica publica no âmbito da educação superior, é que as universidades 

federais deveriam se auto sustentar, sob o argumento que as universidades publicas 

eram muito custosas à União, por isso, deveriam ter maior autonomia para captar seus 

próprios recursos. Ou seja, um rebatimento do pensamento neoliberal de 

desresponsabilizar o Estado e transferir suas responsabilidades para a sociedade civil.  

Deste modo podemos dizer que: 

                                      [...] os cursos públicos ainda têm um papel significativo, de remar 

contra a corrente da desqualificação da formação profissional em 

Serviço Social no Brasil, apesar de constatarmos também na área 

publica um processo de insatisfação e precarização do trabalho 

docente. Contudo urge a realização de pesquisas que analisem como 

efetivamente ocorre a formação em Serviço Social em cursos 

públicos, articulando a analise com a politica educacional em curso, 

que tem como objetivo configurar a educação superior como mais um 

lucrativo campo de exploração para o capital, da a necessidade da 

privatização interna das universidades públicas e simultaneamente, 

garantir o consenso em torno das reformas estruturais em curso no 

Brasil nos anos de neoliberalismo. DAHMER. 2009, p; 07.     

Concluímos, que dos vários desafios postos a formação profissional detectados ao 

longo desta pesquisa 

No que se refere à precarização os governos neoliberais promoveram uma serie de 

transformações nas instituições de ensino, sob o discurso de democratização do acesso 

democratização do acesso as mesmas. Porém, o que aconteceu foi um aumento cada vez 

mais a mercantilização da educação superior pública por meio das fundações de direito 

privado e corte de investimentos.   

Sobre a assistência estudantil, compreendemos ser um direito social aos 

estudantes para garantir a permanência do direto de estudar. Nas universidades publicas 
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a política de assistência estudantil tem uma característica focalizada, por falta de 

controle social sobre a mesma. Vimos, que a falta de recursos financeiros para a 

manutenção de tais politicas, pode ocasionar o adiamento ou a desistência do curso por 

parte dos alunos. O neoliberalismo impacta nessa falta de política e desmonte de 

direitos, como vimos no primeiro capitulo, pois dissemina a ideia de que os direitos 

sociais, como custosos aos cofres públicos e tenta desresponsabilizar o Estado, como se 

tais direitos fossem causadores das crises.   

As condições de sustentação do tripé ensino, pesquisa e extensão são precária 

como vimos ao longo da construção deste trabalho, pois há um sobrecarga e uma 

defasagem no quadro de docentes não possibilitando que os mesmos, atuem em 

pesquisa e extensão. Sem contar o pouco investimento e a burocratização para conseguir 

financiamento nessas áreas.   

Todos os elementos acima citados impactam diretamente na formação dos futuros 

assistentes sociais, pois, o REUNI, que em suas justificativas trazia como principais 

objetivos a democratização e expansão do acesso à Educação Superior.  Porém, a 

expansão ameaça a qualidade da formação, pois não oferece condições efetivas de 

manutenção dos alunos nas universidades. “Transformando as Universidades Federais 

em “escolões pós-médios”, onde as universidades se transformam em meras emissoras 

de certificados”. (Koike, 2009, p. 28).     

  A saída coletiva para esse desmonte da universidade pública é a organização 

coletiva, junto aos trabalhadores e aos movimentos sociais. A Greve, tem sido um 

desses instrumentos, não único, mas, um instrumento dos trabalhadores, que após uma 

serie de tentativas frustradas de negociação com o governo, as principais 

reinvindicações da ultima greve em 2015 foram: a reestruturação da carreira, melhoria 

nas condições de estudo e trabalho e as condições produtivistas de trabalho, 

extremamente precarizadas após o REUNI. A greve foi um meio encontrado para forçar 

e pressionar o governo a negociar com os professores, pois além do não cumprimento 

de promessas, ouve um atraso em relação a apresentação de prazos.  

  Não houve muitas conquistas em relação a negociação com o governo, porém 

como relatou uma das entrevistadas que as maiores conquistas foram:   a interrupção do 

cotidiano acadêmico, onde os docentes iam para universidade não mas premidos pelo 

imediatismo, pelo pragmatismo, das atividades cotidianas da vida acadêmica, mas para 
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pensar a universidade. E um encontro grande na UFF Rio das Ostras, com a presença de 

representantes de todas as unidades do interior da UFF. Foi feito um debate, e houve a 

criação de uma agenda do interior, dentro da agenda da ADUFF, da sessão sindical que 

é vinculada a agenda do ANDES. Temos uma agenda interna da UFF e dentro da 

agenda interna da UFF temos uma agenda do interior. Isso deu visibilidade politica as 

condições precárias do Campus do interior. Com isso foi feito um documento, uma 

carta, de Nova Friburgo e uma de Rio das Ostras, uma mobilização com o movimento 

para entregar para o Reitor.  
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ANEXO I:  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este documento tem objetivo solicitar sua participação na pesquisa de trabalho de 

conclusão de curso, com o tema “ O PROCESSO DE PRECARIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL”, realizada por JULIANA RICARDO DO 

NASCIMENTO sob orientação do professor RODRIGO TEIXEIRA, na perspectiva de 

contribuir para a qualificação e aprimoramento da graduação em Serviço Social na 

Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. 

Eu, ____________________________________________________, CONCORDO em 

contribuir, através de entrevista.  

Assinando este termo tenho a ciência e AUTORIZO a gravação de tal, através de mp3 e 

câmeras.    

Por intermédio deste Termo é assegurado os seguintes direitos aos participantes da 

pesquisa:  1) ampla possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a 

fornecer informações que julguem prejudiciais à sua integridade física, moral e social; 

2) sigilo absoluto sobre nomes, apelidos,  local de trabalho, datas de nascimento, bem 

como quaisquer outras informações que possam levar à identificação pessoal; 3) 

solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; 4) desistir, a 

qualquer tempo, de participar da Pesquisa.  

 

Rio das Ostras ______ de ___________________ de  _______. 

Assinatura do entrevistado: 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO II: Entrevista com Alunos e Professores do Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. 

Entrevistada A:  

1-Em que ano ingressou na Universidade? 

        Entrei na faculdade em 2011. 1  

2-Você acha que universidade tem conseguido acolher o aluno não só no ensino, 

mas também, na extensão e na pesquisa? 

Esse assunto é um assunto complicado, porque na medida que a universidade por conta 

da expansão ela conseguiu atingir outras pessoas, eu por exemplo, sou de Unamar e 

dificilmente eu ia conseguir viver em Niterói na situação da Universidade pública de 

modo geral no Brasil. Não ia conseguir me sustentar e terminar a Graduação. Então com 

a Universidade publica em Rio das Ostras, eu tenho a possiblidade de estudar. 

Entretanto não tem condições nenhuma de eu me manter se não fosse os meus pais e a 

bolsa da monitoria que eu consegui. Então parta um estudante que venha para cá (Rio 

das Ostras) e tenha que pagar um aluguel, ou então precise de uma bolsa de auxilio 

estudantil é bem complicado para se manter na Universidade. Porque a gente tem 

poucas bolsas, as bolsas não são acumulativas, por exemplo, se você tem uma bolsa de 

transporte não pode ter de alimentação, são poucas bolsas de monitoria, pesquisa e etc.  

Além do mais tem a Moradia Estudantil que foi uma vitória da nossa organização 

politica, mas são só 40 vagas mais ou menos, não temos bandejão pelo contrario, temos 

uma cantina que está 25 reais o quilo, complicado para o estudante que precise ficar o 

dia todo na universidade.  

2.1- Você tem conseguido se inserir em extensão, pesquisa ou só no ensino?  

- Olha, eu me inseri em extensão. 

Qual projeto de extensão você faz parte?  

Eu participei de extensão fora da UFF, não conta não. Aqui só monitoria mesmo 

3-Qual seu estimulo para decidir fazer parte do movimento estudantil? 

Qual o meu estimulo? Huuuum... A gente são as coisas básicas da vida, é complicado a 

gente ver as coisas e ser apática a elas ne!? Então você tem que se mobilizar, porque 
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sozinho você não consegue fazer nada e se consegue, consegue só para você, sendo que 

tem varias pessoas na mesma situação. Então é algo bem, bem primário que me 

incentivou a entrar no Movimento Estudantil e continuar, que é a luta coletiva pela 

educação gratuita e de qualidade e também de forma mais ampla ne!? Não só na 

Universidade, mas nas outras frentes populares com a classe trabalhadora, porque se 

fizermos nada, nada vai mudar. Pelo contrario a tendência é só piorar, por isso temos 

que buscar novos caminhos.  

3.1- Então o ato de você vivenciar a precarização te instigou certo? 

Isso mesmo! 

4-Quais as atuais reivindicações do movimento? 

Então, agora a gente está com a questão do R.U. (Restaurante Universitário) que é uma 

luta antiga e atual ao mesmo tempo, tem a ampliação da assistência estudantil para os 

estudantes poderem se manter na Universidade, tem a questão das festas, porque agora 

está o maior rolo, porque a gente tinha o espaço da amendoeira, mas esse espaço está 

com outro instituto que fez o espaço de estacionamento. Então tem varias questões para 

gente conseguir desenvolver alguma atividade que não seja em sala de aula tipo: 

confraternizações, para interagir até mesmo com outros cursos, um espaço de 

convivência, então essa aí é uma luta. 

A outra seria a questão do S.P.A. (Serviço de Psicologia Aplicada) que está perigando 

fechar e acabar com o curso de Psicologia porque não tem um quadro mínimo de 

professores. Onde os alunos participam de atendimentos e esse processo é obrigatório 

como estagio se não vi ter que fechar o curso.  

Tem a questão a ampliação das vagas da moradia estudantil e que nossos blocos sejam 

construídos, porque ninguém aguenta mais estudar em contêiner.  

4- Quanto as reinvindicações de espaço físico, bandejão, em que vocês quanto 

Movimento Estudantil conseguiram avançar e onde ainda encontram limites? E 

quais limites São esses?  

A questão da alimentação é complicado ne?! Teve o lance lá com o Juliens que ele veio 

a falecer e tal, a gente conseguiu que o novo termo tivesse algumas coisas que 

diminuísse o preço da alimentação. Então isso é um avanço, mas não é uma vitória. 
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Conseguimos algumas coisas subsidiadas também, mas recebemos a noticia que seria 

um numero limite, não poderia ser para todo mundo. E não temos o R.U. (Restaurante 

Universitário) ainda e quando teve um G.T. para fazer um novo termo de compromisso 

o pessoal veio e viu que as condições estavam completamente insalubres, tinha risco ate 

de explodir. Não tinha condições de ter restaurante e agora veio outra empresa e nós 

conseguimos algumas comidas mais baratas, só que não é para todo mundo, então tem 

um certo avanço, não é tão em vão, mas também.... Estamos na luta, estamos 

caminhando. 

A questão de espaço físico rolou aqui a divisão porque o multiuso está pronto, quase 

pronto, esse quase infinito (risos), e nós estávamos junto com a luta pela “Proposta B” 

(que seria de compartilhamento de todos os espaços e a gente sairia do contêiner e 

usaria o multiuso como sala de aula e outros espaços etc...  Só que a gente perdeu essa 

briga aí também de dividir os espaços e agora a gente está querendo saber qual a 

situação dos contêineres, porque tem um boato que a Reitoria vai parar de pagar, então a 

gente está tentando traçar estratégias depois da greve ficou muito difícil a nossa 

mobilização porque a faculdade ficou muito esvaziada, ai complicadíssimo. Ai agora já 

é dezembro e semana que vem já é ultima semana de aula, ne então a gente ta apontado 

coisa, mas ainda para serem pautadas.  

4.1- Você diria que a greve desgastou os movimentos de dentro da universidade? 

Eu não diria que desgastou, mas que o tempo ficou apertado por conta do calendário. 

Calendário esse completamente avesso de qualquer coisa do mundo, que deveria ser 

pensado de forma coletiva, não da já a forma que foi realizado. E a gente fica muito 

cansado, a gente que participou da greve, depois a volta as aulas e agora já emendou o 

outro semestre, todo mundo ta muito cansado; 

5-Quais foram os avanços e retrocessos para os alunos e o movimento com a ultima 

greve? 

Olha o avanço a gente conseguiu muita coisa a nível de articulação politica. A 

gente conseguiu fazer o “Primeiro Encontro Estudantil dos Estudantes da UFF 

do Interior” em Nova Friburgo, isso aí foi um super avanço. Pois não tínhamos 

quase nenhum dialogo com as pessoas dos outros compus do interior, até mesmo 

de Niterói e a gente conseguiu fazer um dia e meio de encontro, com uma pauta 
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coletiva, consegui saber as demandas deles, as nossas demandas e mais ou 

menos traçar estratégias. Fora a experiência que que participou adquiriu. 

5.1- As demandas dos campus do interior são parecidas? 

Sim, inclusive nós de Rio das Ostras somos os únicos que temos moradia 

estudantil. Então não difere muito não, só uma coisa ou outra, mas as demandas 

são bem parecidas.  

Entrevistadas B1  

1-Em que ano ingressou na Universidade e em que ano se formou?  

Ingressei no primeiro semestre de 2009. Formei no início de 2014 (segundo semestre de 

2013, por conta do ajuste da greve de 2012, me formei em março de 2014). 

2-  Você no tempo que esteve na universidade conseguiu além do ensino ser 

inserido na extensão e na pesquisa? 

Sim. A maior parte da graduação fui bolsista de projetos de extensão que se articulam 

com o trabalho junto a movimentos sociais da região, o qual também realiza pesquisas 

sobre o tema.  Porém,  cabe  destacar  que  dada  as condições  profundamente  precárias  

para  realização  da  extensão  e  pesquisa(sobretudo  a extensão, pois ainda que  tenha 

conquistado a ampliação de  sua visibilidade,  ainda  podemos  dizer  que  se  encontra  

em  uma  posição “marginal” em relação à pesquisa) na universidade, e ainda mais em 

um polo de  interior,  a  concretização  desses  projetos  foi  sobretudo  efetivado  pelo 

compromisso  e  garra  dos  sujeitos  envolvidos:  professores,  estudantes  e militantes 

dos movimentos sociais. Nos deparamos com muitas dificuldades: falta de transporte, 

falta de equipamentos como câmeras fotográficas, computadores, etc., inexistência de 

espaço físico para realização do planejamento e reuniões da extensão, falta de recursos 

para promoção de eventos científicos e culturais, sobrecargas dos professores 

envolvidos pela falta de quadro profissional, a fragilidade e restrição da política de 

bolsas para os estudantes, falta de materiais, etc. 

 

3)  . Quais foram as maiores dificuldades\limites encontrados ao longo de sua  

Formação? 
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As dificuldades situam-se, sobretudo na falta de condições estruturais da universidade 

pública brasileira. A primeira grande dificuldade é acessar a universidade, pública por 

meio do funil do vestibular.  Com uma educação básica profundamente sucateada e 

precarizada, o acesso à universidade mantêm-se como um privilégio.  Na verdade, a 

necessidade de passar pelo vestibular para acessar a universidade já nos diz que cursar o 

ensino superior não é para todos, não é universal.  E quando entramos, vêm as 

dificuldades na garanta da permanência na universidade. Me formei em um polo 

universitário de interior, em que  os rebatimentos  da  política de expansão  precarizada 

proposto pelo  REUNI  são ainda mais  perversos. O REUNI prevê o aumento do 

número de vagas sem garantir as condições estruturais e de recursos humanos 

condizentes; além disso aponta para a certificação em larga escala. Isso corrói o marco 

fundamental da universidade pública brasileira:  o ensino, a pesquisa e  a  extensão,  

tornando  a  sala  de aula  a  medida  de  todas  as  coisas,  e  ainda  sim  de  modo  

muito  precário,  basta  ver  a utilização de containers  para esse fim, em diversas 

universidades  públicas, incluindo a UFF de Rio das Ostras, onde me formei. Assim, 

tais questões estiveram muito presentes na minha formação, traduzidas na: falta de sala 

de aula,  a  utilização de container como sala de aula,  a falta de professores (quadro 

muito insuficiente), a falta de espaço para efetivar a extensão, a pesquisa, a falta de 

equipamentos eletrônicos, uma biblioteca com um  acervo  e  um  espaço  bastante  

limitado,  a  inexistência  de  uma  sala  de  estudos adequada,  a  falta  de  transporte  

gratuito  e  para  realizar  atividades  para  além  da universidade,  uma  política de 

assistência estudantil  profundamente restrita, focalizada e incompleta  (e aqui não só 

pensando as bolsas, ainda que fundamentais, mas  também os equipamentos concretos 

como o bandejão, creche, moradia estudantil). Na UFF de Rio das Ostras pela 

mobilização e organização do movimento estudantil, foi construída uma moradia 

estudantil, mas foi uma batalha dura, de anos. Eu fui bolsista de extensão durante quatro 

anos. Porém, poucos conseguem acessar as bolsas, sejam as  acadêmicas  (como  

extensão  e  pesquisa),  sejam  as  vinculadas  à assistência estudantil. É certo que se eu 

não tivesse contado com a bolsa (que é um valor muito baixo, inclusive, R$ 400,00) eu 

não teria conseguido me formar; ou talvez tivesse que ficar presa somente ao espaço da 

sala de aula; ou ainda teria que trabalhar para dar conta dos gastos para permanecer na 

universidade. Cabe sinalizar que hoje como assistente social atuando na política de 

assistência estudantil de uma universidade pública, federal, continuo a identificar essas 

dificuldades no processo de formação dos estudantes. Isso demonstra o caráter estrutural 
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de um projeto de sucateamento da educação pública, do ensino superior público. Se 

precariza e sucateia o público e se direciona o atendimento dessas necessidades (como 

educação, saúde, por exemplo) para o setor privado, que abocanha parcelas cada vez 

maiores do fundo público para fins lucrativos. 

4-Você conseguiu dar continuidade a sua formação?  (Mestrado, pós-graduação, 

entre outros?)  

Estou caminhando nesse sentido.  Entre 2014 e 2015 participei de cursos e eventos 

promovidos pelo CRESS/RJ e demais eventos de discussões temáticas. No decorrer 

desse ano (2015) procurei participar de debates, mesas-redondas sobre o trabalho 

profissional, sobre assistência estudantil (política na qual estou inserida 

profissionalmente), sobre universidade, e outras discussões teóricas.  Participei também 

de um curso de extensão promovido pelo centro de cidadania, vinculado à Escola de 

Serviço Social da UFRJ sobre “Lutas em cena:  os oprimidos e explorados como 

protagonistas". Há pouco tempo fui aprovada na seleção de mestrado da UFRJ. 

5-  Você esta inserido no mercado de trabalho? Se sim, encontrou dificuldades  

para inserir-se?  

Sim.  No início de 2015 tomei posse no meu primeiro emprego como assistente social, 

pela via da aprovação em concurso público.  Trabalho na assistência estudantil da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que tenha conseguido 

aprovação em concurso pouco tempo depois de me formar, as dificuldades se fizeram 

presentes sim. Fiquei um ano desempregada, estudando para concursos e procurando 

emprego via contratos.  Só consegui me inserir no mercado de trabalho pela via do 

concurso público, não consegui um contrato nem outra forma de inserção, como CLT, 

por exemplo. 

Entrevistada B2 

1-Em que ano ingressou na Universidade e em que ano se formou?  

Entrei no primeiro semestre de 2010, defendi o tcc em dezembro de 2014, mas 

só colei grau em abril de 2015. 
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2- Você no tempo que esteve na universidade conseguiu além do ensino ser 

inserido na extensão e na pesquisa? 

Consegui ser bolsista em dois projetos. O primeiro era sobre o Trabalho na 

América Latina, fiquei poucos meses por ter começado a trabalhar e não ter me 

identificado tanto com a linha da pesquisa. Quase ao final da graduação passei 

em um processo seletivo para um projeto de pesquisa sobre Questão Racial, mas 

especificamente sobre quilombos. Projeto este ligado ao projeto de extensão da 

Semana Afro. Nesse fiquei até acabar a bolsa, logo tive que ingressar em TCC 1 

e não tive como conciliar. Foi apaixonante, visitamos quilombos, construímos 

conhecimento, o produto final foi uma revista linda e também pude auxiliar na 

organização da Semana Afro da UFF Rio das Ostras.  

3- Quais foram as maiores dificuldades\limites encontrados ao longo de sua 

formação? 

Não fui aluna trabalhadora ao longo da minha formação acadêmica, sei que 

detenho privilégios (sociais e econômicos), o que me permitiu apenas estudar 

sem ter trabalho fixo, apenas alguns informais. Meus pais me proporcionaram 

ter casa, comida e pagavam as contas, mas por meu pai receber pouco por ser 

aposentado ainda sofri algumas dificuldades na formação. Por exemplo, o 

exorbitante gasto com Xerox, passagem para ir e voltar de casa, alimentação 

(nunca teve bandejão e nem tem previsão pelo que eu saiba). O Limite 

financeiro foi o maior que pude identificar, em que muitas vezes tive que 

privilegiar uma Xerox ou lanche na cantina. Mas, tenho a consciência, que os 

alunos trabalhadores e os carenciados de recursos financeiros tiveram a questão 

do tempo de dedicação aos estudos e a projetos muito mais prejudicados e/ou 

inviabilizados.   

4- Você conseguiu dar continuidade a sua formação? (Mestrado, pós-

graduação, entre outros?)  

Estou cursando uma pós-graduação lato sensu, na área de gestão de políticas 

públicas para família infância e juventude. A pós é particular, num valor bem 

alto, pelo menos tem a facilidade de ter uma turma em Rio das Ostras. Em 

relação a mestrado e doutorado, apesar de ter interesse, nem tentei me inscrever 
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porque não conseguiria me manter economicamente essa formação acadêmica 

na capital, além de estar trabalhando. 

5- Você esta inserido no mercado de trabalho? Se sim, encontrou dificuldades 

para inserir-se?  

Fui aprovada em concurso público em um município do Norte Fluminense, e exerço 

atividade profissional desde outubro deste ano lá. Mas foi bem complicado, sem querer 

me desmerecer acho que só passei porque foi para um município pouco concorrido, pois 

não pude estudar para essa prova. Consegui emprego relativamente rápido em relação 

aos outros colegas que se formaram, pois, o mercado de trabalho não está contratando 

tão fácil. As entrevistas para organizações privadas não deram resultado positivo. Os 

concursos abertos, inclusive o que eu passei, são uma vergonha, no sentido de oferecer 

um salário base que não permiti ao profissional sobreviver com dignidade, que não 

valoriza a formação acadêmica tão rica que tivemos. O assistente social precisa ter 

vários vínculos para poder complementar sua renda, o que muitas vezes nem é possível, 

pela questão da falta de vagas e conciliação dos empregos. E quando o profissional 

consegue um emprego ainda corre o risco de não receber, como está acontecendo com 

os colegas de Cabo Frio e distritos. A categoria tem que se unir para se fortalecer nas 

lutas pelas condições de trabalho e do piso salarial, pois só tende a piorar. 

Entrevistado C  

1- Em que ano você começou a trabalhar na UFF Rio das Ostras? 

Em 2010. Mais especificamente em 13 de agosto de 2010.  

2- Quais os maiores desafios para o exercício profissional? 

É a questão de infraestrutura. O prédio que nós não temos, as salas que não são 

adequadas, ventiladores e ar condicionador que não funcionam, uma biblioteca precária. 

Eu colocaria questões de infraestrutura. Aulas em contêiner, se bem que eu acho 

vergonha dizer porque a maior parte do Serviço Social não da aula em contêiner, pois 

nós somos um curso noturno, então a gente utiliza da infraestrutura do prédio. Agora 

com muita complicação, tem muita complicação, ar condicionado que não funciona, 

equipamento que não tem tela para escrever, quadro que é muito precário e não da nem 

mas para usar, não tem um computador para poder colocar um pen drive para poder 
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fazer uma reflexão. Então tudo isso coloca uma serie de limites, mas que a gente 

desenvolve um trabalho. 

3- Com a ultima greve quais as maiores conquistas e retrocessos para a 

categoria? (Professores) 

A greve não teve grandes conquistas, mas também eu não diria retrocesso, foram alguns 

limites que não se conseguiu. Porque retrocesso é uma situação que fica pior que estava, 

então não seria bem um retrocesso. Então assim é o seguinte o que a gente ganhou nessa 

greve... E ai eu participei do comando local de greve tudo, a diretoria da ADUFF 

(Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense.), a gente foi a Brasília , 

eu sou tesoureiro da ADUFF então foi gasto um milhão e duzentos mil reais nessa 

greve, ativamente para conseguir viabilizar estrutura não é? Para ativação do 

movimento. Então assim, o que a gente teve de conquistas parciais: por estar em 

conjunto com o funcionalismo publico a nossa voz foi ouvida, na minha avaliação se a 

gente sai numa greve sozinhos, nós não seriamos ouvidos.  Porque a proposta hoje do 

Ensino Superior ela não está contida em nenhum dos programas políticos majoritários. 

No segundo turno o debate sobre a educação publica superior não existiu, o máximo que 

existiu foi o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego), o ensino técnico e o ensino superior não foi pauta de campanha eleitoral. 

Nesse sentido o nosso peso tanto o estudante quanto o professor está muito diminuído, 

no entanto, com a greve do conjunto do funcionalismo publico a gente conseguiu um 

reajuste de 10% pago em duas vezes, o que é muito ruim, mas foi o que se conquistou.  

Duas coisas que a gente insistia na mesa de negociação e que não teve acolhida por 

parte do governo, é a questão do plano de infraestrutura das universidades isso a gente 

batia muito. E essa coisa de tirar do horizonte a questão das O.S. (Organizações Sociais) 

do ensino superior, essas foram as dois. Então se por um lado a questão do reajuste foi 

atendido com 10%, a questão da infraestrutura isso não foi encaminhado, não foi 

discutido, não necessariamente nós fomos derrotados nessa pauta, foi um limite e o 

outro limite é questão das Organizações Sociais que o governo se recusou a dialogar 

com a gente. Que coloca no horizonte pelas declarações do Ministro Aluísio 

Mercadante, que deu uma entrevista na semana passada dizendo que o nível dos 

professores é muito ruim, o nível do ensino superior, já colocando de tirar a gestão do 

ensino publico superior dos professores e passar para uma empresa privada, é o que está 
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colocado hoje. E, no entanto, noticia de ontem se você pegar o jornal você vai ver que 

as Organizações Sociais, teoricamente sem fins lucrativos, no Rio de Janeiro dominam a 

área da saúde, um hospital teve denuncia de corrupção, que comparam até Ferrari, com 

o dinheiro que deveria ser locado na saúde publica e foi desviado. Enfim, alimentou 

uma crescente corrupção e o nosso medo é isso, quer dizer, colocar a curto e médio 

prazo a luta pela educação vai ter muitos desafios. Na minha opinião é garantir 

infraestrutura adequada, necessita de uma resistência contra as Organizações Sociais a 

administração do dinheiro para educação publica.  

4- Quais as estratégias do sindicato para o próximo ano? 

Então as matérias do ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior) estão enfatizando a questão da defesa do caráter publico da educação, 

que o sindicato nacional bate muito. As questões das condições de trabalho, como isso 

vai ser detalhado, nós temos um congresso do ANDES, do sindicato nacional, que vai 

ser na ultima semana de janeiro. Então lá a gente vai debater, trazer pessoas/ ativistas do 

movimento docente a nível nacional e a gente discute, passamos tempo juntos, uma 

semana e onde ali são colocados os rumos para o movimento docente nacional. Então de 

fato o nós vamos ter concretamente só depois desse congresso. Agora na minha opinião, 

como você perguntou aqui, e na opinião da ADUFF, tem que ser essa coisa da defesa do 

caráter publico da educação, uma luta pela defesa das instancias democráticas das 

universidades, participação no CUV ( Conselho Universitário), uma participação nos 

conselhos, articular resistência contra a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares) que é essa forma de O.S. para administrar os hospitais federais e o 

FUNPRESP (Previdência Complementar do Servidor Público Federal) , nós contrapor 

ao Funpresp, que é o funcho de previdência que o governo tá impondo ao conjunto da 

categoria, dos professores, dos servidores públicos. Fazer com que termine essa questão 

de garantir a aposentadoria. Enfim a partir do ultimo pagamento e colocou o teto da 

previdência para todos os trabalhadores. E o governo está obrigando os servidores a 

aderir a esse fundo de previdência, fica uma situação muito complicada coagindo, 

mandando e-mail três, quatro vezes por semana, ligando e etc. Fazendo até uma adesão 

compulsória, e nós temos que debater isso. Você vê que por exemplo o PORTALES 

que é dos servidores dos correios, isso está em divida e os servidores vão ter que pagar 

uma cota a mais para os correios para garantir a manutenção desse fundo de 

previdência. Quer dizer além de não ter a questão da aposentadoria assegurada eles vão 
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ter que pagar uma quantia a mais para esse fundo que foi mal gerido, mal administrado 

e etc. Então se contrapor ao Funpresp para nós é um desafio. 

Pesquisadora: Na verdade então são vários desafios que serão debatidos através desse 

congresso? 

Resposta: Exatamente! Obviamente nós já temos algumas posições, mas isso só vai ser 

solidificado no nosso congresso. 

Pesquisadora: E pensar coletivamente ne?!  

Resposta: Com certeza! 

5- Quais suas expectativas para ensino superior publico brasileiro nos 

próximos anos?  

Olha muito difícil essa pergunta, o que gente te tradicionalmente nó temos coo pesquisa 

nesse pais, aí fala não só da historia, não só do Serviço Social etc...  Na área da saúde, o 

Centro de Excelência de Pesquisa no Brasil sempre foram públicos seja estadual, ou 

seja, Federal, a gente a Universidade de São Paulo que é uma universidade estadual e as 

federais que estão a frente quando se fala em pesquisa no Brasil. A iniciativa privada 

quando se fala em Ensino superior não trabalha com pesquisa, é formação por aula, 

investigação e pesquisa é algo do ensino superior publico. Seja na esfera estadual ou 

federal e hoje o que está acontecendo, a ladeira a baixo, que vem desde o governo 

Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula surgiu alguma esperança, infelizmente 

estas expectativas não foram concretizadas e a gente tem uma precarização do trabalho 

e vai fazer com que a produção cientifica brasileira decaia, decaia muito, a formação de 

quadros, os centros de excelência vão perder muito. E no nosso caso aqui, a gente que 

está em formação, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Então o que eu penso que tem 

essa luta da categoria pela melhoria das condições de trabalho, melhoria de salario, mas 

também, nós temos que aprofundar que tipo de universidade que a gente quer, que tipo 

de produção cientifica nós queremos e defesa da produção cientifica. Porque do modo 

como está rolando aí à sociedade brasileira, a politica brasileira, a economia, nós não 

vamos ter uma produção cientifica nacional. Então o que está acontecendo no Brasil é 

que o pais vai ser um mero reprodutor de tecnologia de algo que vem de fora. Tanto na 

medicina, quanto nas ciências humana, nas ciências sociais, vamos perder muito, vamos 

perder muito a capacidade de desenvolvimento cientifico. Agora obviamente é 
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importante dizer que há resistência, a gente tem aí o ANDES, o Sindicato Nacional, as 

Associações Nacionais de Pesquisa, que estão debatendo isso, que estão atentas a isso e 

vai ser uma “queda de braços”, para os próximos períodos. Eu penso que esta muito em 

pauta além das condições de trabalho, das condições de estudo, infraestrutura, carreira, é 

a questão da produção cientifica, que tipo de produção nós queremos.  

Pesquisadora: Eu até vou entrevistar um aluno mais tarde e quero saber dele como é 

que está a produção em questão de pesquisa e extensão, se ele conseguiu se inserir em 

algum projeto além do ensino. Mesmo tendo expectativas negativas, eu quero saber do 

ponto de vista dele. Porque está ruim para nós estudantes também, em questão de 

pesquisa e extensão, eu acho que a universidade bem defasada nisso. Apesar de como 

você falou, de haver resistência, nós estamos em defasagem. 

Entrevistado: Para gente ter uma ideia do que significa, por exemplo monitoria que é o 

básico e até universidade privada tem, que é o básico do básico, quer dizer algumas 

universidades privadas tem e a UFF cortou o dinheiro da monitoria e veio com a 

proposta escabrosa de monitor voluntario, como se fosse apenas a questão do 

aprendizado e não a garantia mesmo do mínimo de infraestrutura para o aluno ficar na 

universidade. O PIBIT que nas universidades de educação, de formação de professores, 

o Governo Federal tinha uma verba  substantiva, que era a questão do PIBIT ( 

Programa de Iniciação a Docência), e isso impactava profundamente as faculdades de 

educação então assim era muito comum as faculdades de educação terem uma turma de 

Pibit de 30 a 40 alunos espalhados em diferentes semestres isso em cada faculdade e 

isso acabou, cortou e o ano que vem não vai ter. Então isso para a área da educação que 

sempre teve um pouco mais de acesso a esses recursos de bolsa para alunos, não vai ter 

mas em 2016. Então é um senário que não se coloca uma coisa de esperança, que nos 

coloca algo e temos que saber que é muito ruim.  

Pesquisadora: Eu era bolsista social na época, a bolsa social foi cortada tem uns 3 anos, 

tem ate um outro nome agora, mas a bolsa simplesmente acabou e isso acabou me 

afetando porque eu tive que trancar a faculdade por um tempo para trabalhar. E penso 

que seria fundamental a permanência dessa bolsa porque eu poderia me integrar mais 

nas atividades da universidade, além do ensino e ficou uma formação defasada para o 

aluno trabalhador.   
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Entrevistado: Não só para o aluno trabalhador, mas para o estudante de modo geral que 

precisa ter condições para conseguir garantir o direito a se manter na universidade. 

Enfim o estudante precisa comer, comprar livro, pagar a xerox, a condução e se criou 

uma ideia que a universidade publica é só a vaga e não é ne?! Aí você tem também a 

questão da qualidade, a pessoa precisa ter um tempo garantido materialmente para se 

dedicar aquela função, então acho que isso é um ponto a ser colocado. Estou muito 

preocupado os dados da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo) que é a fundação que financia pesquisa em São Paulo o corte foi assim 

avassalador, então reduziu-se drasticamente bolsas de mestrado, doutorado e pós-

doutorado e isso é muito ruim porque tem repercussão na formação das pessoas e na 

continuidade de formação. É um cenário que vai exigi muita resistência, de muita briga. 

Há esperança ne?! E qual seria a esperança? Eu acho que falar isso levantando os 

problemas... a coisa chegou num ponto que em São Paulo os estudantes estão ocupando 

escolas e foi um movimento que ganhou simpatia social e isso a gente vai ter que 

entender, a gente vai ter que estudar isso, aprender com essa questão. Porque por 

exemplo os professores no começo do ano que sentiram todo esse processo e no começo 

do ano saíram em greve em defesa de condições de trabalho e questões salariais, uma 

greve dura com apoio popular, apoio da população, mas que isso desgastou e que no 

final os professores estavam ate sendo xingados nas ruas. Esse movimento das escolas, 

a coisa da repressão policial, uma serie de coisas, percebe-se que os estudantes 

ganharam a simpatia da população e que afetou os níveis de popularidades do Alkimim 

que é o atual candidato a Presidência da Republica do PSDB para a próxima eleição e a 

popularidade caiu. Quer dizer acabou a água e a popularidade não caiu, envolvido com 

corrupção com trem e metro e popularidade não caiu, greve de metroviário e a 

popularidade subiu e com esse movimento pela primeira vez o Alkimim chega a uma 

popularidade de apoio de 30%. Então quer dizer mostra o potencial que tem a educação, 

a luta pela educação e a população sabe disso. Então vai exigir uma capacidade nossa de 

conseguir demonstrar para a população que a pesquisa é importante, que o ensino é 

importante, que a educação é importante. Então há esperança por causa disso, ou seja, 

são temas sensíveis a população, agora o grande desafio é como conseguir traduzir isso 

em ações que tenham o apoio popular. 

Pesquisadora: Até porque a mídia é completamente contra a qualquer movimento 

popular ne?!   
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Entrevistado: A mídia é completamente contra a qualquer movimento popular, basta 

você ver o dinheiro que se tem das universidades privadas que financia a Globo por 

exemplo. Você pega a parte de esportes esses canais só mostram a universidade privada 

que faz a propaganda. Então eles vão levantar bola da universidade publica ou da 

privada? 

Pesquisadora: Da privada, claro! Principalmente do ensino a distancia ne?!  

Entrevistado: Esse da é uma excrecência maior. Isso é o fim do mundo. Porque você 

ter um pais que o indicie de analfabeto funcional que ultrapassa 70% e você vem com o 

ensino a distancia, pera ai, que tipo de profissional você vai formar? Não da ne?! 

Precisa ter muito mais cuidado com esse tema da educação e educação não pode ser 

vista como negocio e para esse setor infelizmente é. Agora para outros não, por isso que 

eu falo das resistências desses Centros de Excelência, sobretudo o Serviço Social, 

porque educação não é mercadoria. Ou seja, tem uma resistência em relação a isso. O 

que eu quero dizer é que a esperança, mas nós vamos ter que brigar bastante. 

Pesquisadora: Tem varias limitações, dificuldades, mas tem uma resistência. A 

esperança esta na resistência certo?  

Entrevistado: Exatamente isso.  

 

Entrevistadora: É isso, muito obrigado. 

 

Entrevistada D 

1- Em que ano você começou a trabalhar na UFF Rio das Ostra 

Eu comecei em 2006, na verdade eu sou do grupo, do primeiro grupo que fez concurso 

para a UFF (Universidade Federal Fluminense) de Rio das Ostras. Porque a UFF 

começou em 2004 em Rio das Ostras, era um curso de extensão ligado ao curso de 

Serviço Social de Niterói e ai todos os professores em 2004 na verdade eram 

professores bolsistas. Era uma parceria com a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, 

os professores vinham de Niterói e davam as aulas. E aí teve uma crise nesse convênio, 

a prefeitura parou de pagar alegando que a UFF tinha descumprido o convenio, não 
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tinha feito uso adequado dos valores do orçamento e teve uma crise e a Universidade, na 

verdade o polo fechou. Ai os alunos se organizaram, fizeram uma manifestação grande, 

a maior parte dos alunos que fez parte a manifestação foi de Serviço Social, 

reivindicando que a universidade permanecesse, aí o Ministério Público “entrou na 

jogada” o MEC (Ministério da Educação) foi acionado e eles fizeram o que a gente 

chama de repactuação entre MEC, UFF E Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, 

Refizeram o convenio e ai um dos compromissos do MEC era abrir vagas docentes. 

Concursos para docentes aqui. Então essa primeira leva foi em 2006 e abriram cinco 

vagas para cada curso, então nos seis cursos foram cinco vagas para cada. E eu cheguei 

nessa leva. Estou entre as cinco primeiras professoras que prestaram concurso para cá.   

2- Quais as maiores mudanças na universidade no aspecto físico e educacional 

sofridas desde seu ingresso?  

Então, pensar através da nossa realidade, mas na verdade ela é a expressão do 

Ensino Publico brasileiro ne?! E do Ensino publico Federal. O que a gente nota 

desde que o curso começou aqui sempre ouve uma expectativa de melhoras nas 

condições de trabalho, do ponto de vista da infraestrutura laboratório, salas de aula, 

criação da biblioteca, condições adequadas de atendimento de alunos, criação de 

programas de pôs graduação, então quando a gente veio para cá tinham expectativas 

de que houvesse um efetivo investimento para essas condições, que era o que estava 

no projeto inicial, então desde o inicio tinha essa expectativa. O que a gente viu dez 

anos depois e que na verdade esse projeto inicial ele não de concretizou. O aumento 

do quadro docente o numero de professores e o numero de técnicos administrativos 

sempre foi fruto de lutas, a gente que se mobilizar, pressionar a reitoria da 

universidade, pressionar o próprio MEC para conseguir abertura de vagas. Sempre 

foi um movimento muito tencionado aí por interesses. Então a gente vê do ponto de 

vista de condições de trabalho uma precarização, na verdade isso é visível em todos 

os sentidos, do ponto de vista do curso, do ponto de vista das condições intelectuais 

do curso, do investimento intelectual no curso a gente vê que ao contrario e 

contraditoriamente e gente teve um avanço, porque a gente hoje tem um quadro de 

professores que são concursados, a gente tem um quadro de professores que em sua 

maioria é de doutores, alguns jovens doutores, mas doutores, com experiência tanto 

profissional como de pesquisa. Então do ponto de vista das condições de trabalho a 

gente tem ao mesmo tempo uma precarização, mas também, a gente te ganhos do 
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ponto de vista dos professores que chegaram. O investimento pessoal e profissional 

ele é relevante, ele e valoroso, então da pra dizer que a gente tem um curso 

precarizado na sua estrutura, precarizado pela Contrarreforma Reforma do Ensino 

Superior, mas ao mesmo tempo de qualidade pelo compromisso que os professores 

tem com o curso, pela qualidade do que a gente faz apesar das condições precárias. 

Então acho que tem um movimento contraditório ai, que precisa ser discutido, não 

da para falar só em precarização no caso do nosso curso, porque de fato ele ganhou 

em qualidade quando ele adensa o quadro docente, quando ele consegue através do 

concurso publico  reunir um grupo de pessoas comprometidas com a militância, com 

uma concepção de universidade publica democrática, socialmente referenciada, eu 

acho que o nosso curso tem ai uma qualidade que não é pouca coisa. Mas vive os 

dilemas da precarização, a gente não consegue abrir um programa de pós graduação, 

a gente não consegue realizar uma serie de coisas por falta de infraestrutura, de 

investimento em pesquisa, de fomento, então tem ai um movimento contraditório 

que precisa ser entendido. 

3- Quais os maiores desafios para o exercício profissional? 

Eu acho que um grande desafio que se coloca para o ensino publico é assegura a 

sociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Nesses dez anos a gente tem investido 

para assegurar a questão da sociabilidade, mas como a gente tem condições de trabalho 

muito precárias como esse quadro docente ainda incompleto, teve momentos em que a 

gente teve numero insuficiente de professores, a gente acaba vivendo na realidade uma 

concentração maior no ensino, isso da um desequilíbrio nas atividades de extensão e 

pesquisa. As pesquisas que temos elas acabam sendo individualizadas, também por uma 

condição precária de você ter uma pós-graduação e de você ter investimento de grupos 

de pesquisa vinculados a interesses da região, da sociedade, porque você tem que 

assumir uma serie de atividades dentro da universidade que acabam impactando no seu 

tempo, a organização do tempo para investir na docência e isso gera um desequilíbrio. 

Então eu penso na universidade o desafio é esse, Assegurar a sociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, investir em propostas de pesquisa que sejam mais coletivas, porque 

a gente vive a partir da Contrarreforma do Estado, na verdade, uma politica a partir das 

agencias do fomento, que acabam favorecendo uma visão individualista na pesquisa. 

Um exemplo concreto para você entender, temos um grupo de pesquisa vinculado a 

graduação que quase não tem possibilidade de receber recurso porque as agencias de 
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fomento pensam em pesquisa só na pós graduação, então já começa uma dificuldade por 

ai, outra coisa quando você vai cadastrar se você tiver um grupo de pesquisa em que os 

pesquisadores são igualmente responsáveis pela condução das pesquisas, quando você 

vai cadastrar no CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa) por exemplo, que tem uma 

plataforma de diretório de grupos de pesquisa, uma das coisas para cadastrar e que você 

tem que definir quem é a liderança do grupo de pesquisa, ou seja, tem toda uma visão de 

pesquisa baseada na ideia do pesquisador especialista, da produtividade individual, isso 

é um desafio, romper com isso é um desafio. Então é um contexto histórico de 

Contrarreforma do Ensino, de privatização do ensino publico por dentro, porque na 

verdade nós temos assistido varias iniciativas que visam a privatização do ensino, a 

gente agora esta passando por um processo de privatização dos hospitais universitários, 

já é uma entrada de uma modalidade de privatização para a universidade, porque 

quando você privatiza um espaço de ensino, porque o hospital universitário é de 

atendimento a população, mas ele é de formação de universitários, profissionais da área 

da saúde, Quando você transfere isso do patrimônio publico, porque a universidade 

publica é um patrimônio publico, para a iniciativa privada você está rompendo com a 

logica da formação, você introduz uma logica mercantil e isso é a introdução da 

privatização na universidade publica. Sem contar vários cursos, em varias universidade 

publicas que já são pagos. Modalidades de especialização, pós-graduação, sob alegação 

de que não tem dinheiro, de que o orçamento não da conta, você cobra dos estudantes 

que vão ingressar desses cursos. Isso acontece muitas das vezes a revelia das decisões 

deliberativas da universidade, quer dizer na UFF a gente fez um plesbicito e aprovamos 

com consulta ampla da sociedade a recusa de qualquer modalidade de cobrança nos 

cursos da UFF, mas a gente sabe que tem varias modalidades acadêmicas aqui e em 

Niterói que cobram e oferecem cursos pagos. Então é uma distorção que muita das 

vezes a gente não consegue, quer dizer a gente denuncia, mas não há interesse nos 

conselho superiores em enfrentar isso porque esses conselhos hoje na UFF, desde 

sempre na verdade, não me lembro nesses dez anos nenhum conselho superior desta 

universidade que tenha um perfil mais progressista e democrático, pode ter momentos 

de resistência maior ou menor. Mas de um modo geral são pessoas extremamente 

conservadoras, com uma visão de universidade privatista, competitiva, voltada para o 

mercado, com uma visão de que qualidade se mede pelo produto que você consegue 

despor ao mercado, a uma desvalorização na área de humanidades, de Assistentes 

Sociais, há um ataque a essas áreas, Quando a gente olha inclusive financiamento 
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publico de pesquisa, você olha para a área de Ciências e Tecnologias você vê 

orçamentos muito maiores, quando você olha para área de humanidades você vê que 

existe uma enorme concorrência e pouca verba, então já tem uma desigualdade. 

Deixa eu falar mais uma coisa sobre desafio, pensando no Serviço Social eu acho que 

tem alguns desafios nesse contexto que se particulariza ne? Por quê? O Projeto 

Profissional do Serviço Social ele tem uma base de fundamentação histórica teórica e 

um referencial filosófico que faz com que essa profissão se comprometa com um 

determinado modo de relações entre os homens, com um determinado projeto de 

sociedade. Então ele é um projeto profissional que tem como horizontaste a 

emancipação humana, que tem como valor a emancipação humana, então ele é um 

projeto profissional que se conecta com os interesses da classe trabalhadora, que se 

conecta com valores, princípios, é que se revelem, que efetivem melhor dizendo 

conquistas. Então é um projeto que se coloca criticamente contra a desigualdade, a 

opressão, a dominação e todas as modalidades de pensamento, de comportamento, de 

ação, que negam a liberdade. Então vamos lembrar: do ponto de vista ético a liberdade é 

o valor ético central pata esta profissão. Do ponto de vista da formação e do trabalho 

profissional esta particularidade histórica do capitalismo mundial que envolve a 

Contrarreforma do Estado, que envolve a Contrarreforma do Ensino Superior, que 

envolve uma crise estrutural do capitalismo, tanto a docência quanto o mercado 

profissional de trabalho fora da universidade, ele se confronta com uma realidade 

profundamente desigual, profundamente desumana, como expressão de um barbárie que 

o capitalismo tem produzido mundialmente. Ao mesmo tempo, essa situação de 

barbárie, de extrema desigualdade, tem propiciado raçoes extremamente conservadoras, 

eu diria que até fascistas. Então o que eu estou tentando dizer para você, nesse contexto 

de barbárie do capitalismo mundial formas de consciência, valores morais, determinadas 

convicções ideológicas, tem ganhado contornos extremamente reacionários, 

extremamente fascistas, de intolerância. Então quando eu olho para o trabalho 

profissional seja na docência ou seja nos outros espaços sócio ocupacionais, nós vamos 

encontrar, nós vamos nos confrontar, com desafios efetivos para efetivação do nosso 

projeto, o nosso projeto vai encontrar obstáculos, porque a tendência geral da realidade 

histórica aponta em uma direção contraria daquilo que a gente defende. É como se eu 

dissesse, nós trabalhadores estamos sendo derrotados historicamente, conquistas 

históricas mesmo reconhecidas como direito estão regredindo. Estamos vivendo uma 
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regressão no campo dos direitos, estamos vivendo o moralismo acentuado, nós estamos 

vivendo modalidades de preconceito, de intolerância, que estão se acirando. Então a 

gente tem no Estado, no Senado, no Congresso, na vida em sociedade, discursos de 

ódio, discursos de intolerância, e praticas de odeio e intolerância. Homofobia, 

xenofobia, racismo, misoginia, então as pessoas, nós estamos vivendo um momento 

agudo de barbárie. Portanto formar novos quadros e trabalhar numa perspectiva da 

emancipação, em uma perspectiva de defesa de direitos ainda que nos limites burgueses, 

é muito desafiante.  

Quando a gente olha para a docência, o que temos notado? Os novos alunos que chegam 

a cada semestre, identificamos que eles chegam com uma formação mais precarizada 

ainda, então assim se já havia um hiato entre a formação do ensino fundamental e médio 

até a universidade, se a universidade já tinha que dar conta de alguns buracos da 

formação, isso vem se acentuando, porque o ensino vem sendo precarizado, o ensino 

publico esta sendo sucateado, desde a creche. Então os estudantes que estão chegando 

na universidade nos últimos dez anos, estão chegando com uma formação ainda mais 

precarizada, esse é um elemento. Qual é o outro elemento? Essa profunda desigualdade, 

no meu modo de entender que é desumana, faz com que muitas pessoas recorram a 

explicações transcendentais. Então assim, se eu não consigo explicar racionalmente a 

realidade, se eu não consigo identificar quais são os sujeitos e quais são as 

determinações que levam a isso, a banalização da violência, a morte que é anunciada, se 

eu não consigo lidar com isso, como eu explico? Uma forma de explicar que é humana, 

é buscar respostas fora da realidade, respostas transcendentais e uma delas é a religião. 

Como eu explico que eu trabalhador, que me mato, etc. Sou vitima de uma bala 

perdida?  Eu que me mato tenho meu filho ou minha filha violentados ou assassinados 

pela policia, ou envolvidos com consumo de drogas e na mão do trafico. Como eu 

explico isso? Muitos vão procurar explicações com base em uma ajuda sagrada e diante 

dessa busca vem crescendo algumas tendências religiosas que são profundamente 

intolerantes, fundamentalistas, autoritárias e que em nome de Deus, em nome de Jesus, 

promovem na verdade uma caça, reedição de requisições e de condenação moral pela fé, 

de homossexuais, de estrangeiros de pessoas com comportamentos, crenças e artes 

diversos, to falando ai das perseguições ideológicas das culturas africanas e  das 

religiões de matrizes africanas, tudo isso esta misturado nesse caldo de barbárie que a 

gente vive. Quando isso chega para o Serviço Social, ai eu estou juntando as coisas, 
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precarização do ensino, desespero, insegurança, desamparo diante de uma realidade 

profundamente desigual que leva uma busca pelo transcendente e as vezes essa busca 

vai se vincular a instituições religiosas profundamente fundamentalistas, intolerantes e 

etc. Isso faz com que muitas vezes na formação profissional a gente se confronte com 

essas moralidades, então a gente tem encontrado entre os nossos alunos um perfil muito 

conservador, extremamente conservador. De intolerância, de intolerância religiosa, de 

intolerância diante da diversidade humana tanto sexual, como cultural, como étnico 

racial e esse é um desafio para a formação, Como você forma profissionais conscientes 

e críticos diante de uma realidade desumana? Consciente e críticos diante da função 

social do seu trabalho? Conscientes e críticos diante do significado que esse trabalho 

tem na reprodução social. Consciente e critico do significa histórico dos valores que nós 

defendemos, confrontado com moralidades abstratas, com moralidades alienadas, 

profundamente alienadas, então é um desafio. Ai tem um novo ingrediente, quer dizer 

tudo isso com um novo ingrediente, uma tendência que esta no pensamento social 

dominante de ataque a tradição marxista, de taque ao pensamento de esquerda, de 

ataque as formas históricas de esquerda de organização politica. Isso da um caldo, que 

desafia formação profissional, então  no espaço da formação a gente tem um desafio de 

enfrentar as formas alienadas de compreensão da realidade, essas formas de preconceito 

incorporadas acriticamente e que são reproduzidas no cotidiano da realidade e da 

universidade e que isso gera um desafio ainda maior. Quer dizer, é o conteúdo, é a 

reflexão critica, é o compromisso com a qualificação de novos quadros profissionais, o 

tempo todo atento para esse perfil mais conservador, intolerante, preconceituoso, que 

precisa ser confrontado, precisa ser questionado no âmbito da formação, para que 

alguma mudança seja possível na formação para que esse aluno que chaga aqui cheio de 

preconceito, com uma visão profundamente alienada de si, da realidade, do mundo, 

quando ele passe pela formação que alguma coisa, alguma mudança ele tenha, para que 

ele possa ser um profissional comprometido com valores éticos, com valores 

democráticos, com uma sociedade mais igualitária. Então é um desafio, eu penso que é 

um desafio, a gente esta vivendo um momento muito difícil e esse momento é difícil 

para os trabalhadores que tem um consciência de classe e que lutam por uma sociedade 

igualitária. E para essa profissão, esta profissão sempre se colocou nessa luta, quando 

ela toma consciência, ela como categoria profissional toma consciência do significado 

do seu trabalho ela assume um compromisso com a classe trabalhadora, ela assume uma 

posição politica no interior da totalidade social brasileira, então ela categoria 
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profissional vai fortalecer suas entidades, ela vai rever a sua formação, ela vai investir 

na qualificação dessa formação, para formar quadros comprometidos com interesse e 

necessidades dos trabalhadores e com valores emancipatórios. Pega tudo isso coloca a 

Contrarreforma do Estado e coloca no interior dessa contrarreforma o investimento que 

o grande capital tem feito na formação a distância. Você tem um contexto 

profundamente precarizado, uma tensão entre o Projeto Ético Politico  hegemônico do 

Serviço Social que quer qualificar a formação dos Assistentes Sociais, que defende que 

uma formação de qualidade é uma formação presencial, com ensino, pesquisa e 

extensão, com estagio qualificado, com acompanhamento pedagógico orientado pelas 

diretrizes curriculares, com horizonte, com norte ético politico definido. Você pega isso 

ai você tem um derrota histórica dessa categoria, porque o MEC (Ministério da 

Educação) credencia cursos de graduação a distancia de Serviço Social, então você tem 

tudo isso, você tem essa luta interna e externa que é extremamente desafiante, nessa 

realidade que a gente vem vivendo. Muito difícil, mas ela é um desafio coletivo, uma 

realidade dura, que desafia a nós coletivamente. Então o que eu estou tentando dizer é 

que é um desafio que envolve os docentes sim, mas também, envolve discentes, envolve 

os profissionais já formados, se a gente não se organizar numa articulação profissional 

para enfrentar isso, seremos derrotados. Temos algumas derrotas, mas nós ainda 

estamos na luta, nós ainda defendemos aquilo que para nós é um patrimônio que é o  

Projeto Ético Politico Profissional, que são as nossas entidades e que é uma formação de 

qualidade, com esse perfil de profissional que queremos intelectual, critico, propositivo, 

eticamente fundamentado nas suas escolhas e ações, e comprometidos com interesses e 

necessidades dos trabalhadores e com valores emancipatórios, acho que esse é o desafio, 

desafio cotidiano, desafio constante do nosso trabalho. Eu penso que o curso de Serviço 

Social de Rio das Ostras enfrenta bem esse desafio, eu acho que a gente tem em corpo 

docente que toma esse desafio para si, é um corpo docente que tem o pé na realidade. 

Então eu acho que toma em varias frentes. Não da para falar todas as frentes, mas 

quando eu digo que toma para si, significa que nós estamos envolvidas em todas as 

frentes, que a gente pode estar em uma mesma luta no mesmo campo de luta, então a 

gente tem colegas na gestão da ABEPSS ( Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social), nós temos colegas em movimentos sociais, temos colegas na 

militância, temos colegas no movimento sindical, nós temos colegas fazendo pesquisas 

relevantes, então nós temos ai uma diversidade de contribuições que eu acho que 

assegura um diferencial no enfrentamento dessa realidade dura, difícil, interna, externa, 
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na verdade interna e externa não existe, são particularidades de uma mesma realidade, 

acho que é isso.  

4 ) Com a ultima greve quais as maiores conquistas e os limites para a categoria? 

Assim como a greve de 2012, a greve de 2015 ela foi longa e toda greve que se alonga 

ela gera um grande desgaste, porque fazer greve é muito trabalhoso, você precisa 

construir a greve, a greve uma vez deflagrada pelo movimento ela precisa ser 

construída. Então não saímos muito cansados da greve porque trabalhamos muito, 

quando eu falo  nós, eu estou dizendo que grande parte dos professores do curso de 

Serviço Social estiveram diretamente a frente da construção dessa greve, poucos alunos, 

de novo surpreendentemente os de Serviço Social pouquíssimos, a gente consegue 

identificar no dedo as duas mãos, no máximo quem mais diretamente se envolveu no 

comando de greve, nas atividade de greve, na articulação porque na verdade era uma 

greve do três seguimentos, não era uma greve só docente, era uma greve de alunos, de 

servidores técnicos administrativos. Quando a gente saiu para a greve não tínhamos 

grandes expectativas em relação a ganhos na relação com o Governo Federal porque já 

tínhamos criticamente uma posição diante da forma como o Governo Federal vinha 

tratando a Educação Publica, a Educação Federal, então assim não saímos iludidos para 

a greve. Mas a greve era a única alternativa que tínhamos porque estávamos vivendo a 

precarização das condições de trabalho e que estavam efetivamente inviabilizando 

nossas condições de trabalho. Na UFF em especial a gente vive as tendências gerais da 

precarização do Ensino Federal Superior e as tendências particulares dessa perspectiva 

expansionista da UFF que vai abrindo cursos no interior, com uma politica 

irresponsável em alguns sentidos e com desigualdade profunda entre os cursos que estão 

na sede e os cursos que estão nos campus aqui do interior, então é uma realidade que se 

particulariza numa forma ainda mais precarizada. Então quando a gente saiu, a gente 

não tinha a ilusão, mas era uma estratégia necessária de fortalecimento e de confronto 

com essa realidade, não dava para fazer de conta que nada estava acontecendo. Nós 

começamos o ano com um corte de 30% do orçamento para as Universidades Federias, 

então como você faz de conta que não esta acontecendo nada? A UFF devendo para a 

AMPLA (empresa fornecedora de energia elétrica) que cortava a energia elétrica, meses 

e meses de atraso de pagamento de salario dos terceirizados, colegas nossos que 

trabalham como motoristas, na limpeza, na manutenção, vindo trabalhar porque se não 

viessem trabalhar eram demitidos, sem receber salario. Então a realidade ela estava 
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completamente mostrando para nós que a gente não podia simplesmente fazer de conta 

que a vida continua. Quando você entra em uma greve, você entra porque a realidade te 

impulsiona para a greve e quando você entra você precisa construir a greve e não 

necessariamente a pauta e a agenda das reinvindicações serão atingidas, então não 

tínhamos essa ilusão. A grande questão da greve eram concisões de trabalho e de 

ensino, sempre foi desde a greve de 2012. Nossa greve sim trabalhava com indicies de 

recomposição salarial, mas não era o central da greve, nunca foi, o tempo todo a gente 

investiu nisso, a gente investiu numa discussão, na retomada na realidade, da discussão 

com o Governo Federal de um Plano de Carreira para nós, porque em 2012 o governo 

interrompeu isso. Sinalizou que daria continuidade na discussão do Plano de Carreira 

Docente através do ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior)  e nunca mais voltou  conversar, foi adiando, adiando, adiando, até 

isso que motivou o reingresso, a volta da greve, foi um desacordo com o MEC e o 

Governo Federal que parou de atender o ANDES, atenda lá o outro sindicato que é 

governista, mas o ANDES parou de atende. A greve começou fraca, com poucas 

instituições de ensino aderindo e foi crescendo, crescendo, crescendo. A UFF foi a 

primeira do Estado do Rio de Janeiro a começar e depois todas as outras entraram. Teve 

um descompasso então no movimento e a gente saiu do ponto de vista da pauta de 

reinvindicações, do ponto de vista reabertura das negociações com o Governo Federal a 

gente saiu derrotado, porque o governo se quer nos recebia, então saímos derrotados, até 

porque as coisas foram piorando depois da nossa volta. Internamente na relação com a 

Gestão Executiva da Universidade foi importante porque ela foi revelando os traços 

conservadores dessa gestão da UFF, da atual gestão da UFF. Então o Reitor que parecia 

que não estava na gestão de uma Universidade Publica, que ignorava o movimento 

grevista, Pró-reitores que ignoravam o movimento grevista, então politicamente foi 

importante para revelar para a comunidade quem são os nossos atuais dirigentes, 

descompromissados com a realidade de precarização da UFF porque estão interessados 

na manutenção do poder. Então assim, falando amém para o Governo Feral, 

interessados na manutenção do poder. Eu acho que isso deu certa visibilidade para a 

comunidade de quem são os nossos dirigentes, isso é um salto positivo. Outro saldo 

positivo os campus do interior se identificaram nessa luta pelas condições de 

precarização então nós organizamos encontros do interior, fizemos dois um aqui em Rio 

das Ostras e um em Nova Friburgo, já tem outro agendado para Campos, então a greve 

propiciou que seguimentos da comunidade acadêmica em greve, vinculados aos campus  
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do interior, pudessem se organizar politicamente para enfrentar a precarização ainda 

maior que os  campus do interior vivem. E a gente fez mobilização, a gente fez um 

encontro grande aqui, com a ADUFF (Associação dos Docentes da Universidade 

Federal Fluminense) bancando financeiramente toda a estrutura, a gente fez um 

encontro grande aqui e vieram representantes de todas as unidades do interior da UFF 

para cá. Fizemos um debate, tiramos uma agenda do interior, então assim dentro da 

agenda da ADUFF, da nossa sessão sindical que é vinculada a agenda do ANDES  nós 

temos uma agenda interna da UFF e dentro da agenda interna da UFF nós temos uma 

agenda do interior. Isso da visibilidade politica as condições precárias que a gente esta 

vivendo e a gente fez um documento, então tem a carta de Rio das Ostras, tem a carta de 

Nova Friburgo, fizemos uma mobilização com o movimento para entregar para o Reitor, 

então isso deu uma visibilidade publica/politica, teve um bicicletasso, teve uma 

mobilização, então foi um momento de ganho politico que a gente não pode deixar que 

desaqueça, a gente precisa se reorganizar porque essa quebra de recesso também é 

complicada, mas a gente precisa retomar isso, pois esse, no meu modo de ver, foi o 

maior ganho politico da greve. Numa articulação politica de esquerda, com pessoas 

vinculadas as unidades do interior que estão a fim de brigar por uma redução das 

desigualdades que existes entre o interior e a sede, com pautas ai importantes, então eu 

acho que esse foi um ganho politico. Outro ganho politico, que sempre é um ganho 

politico de toda greve, é que quando você suspende, a gente faz essa discussão em Ética, 

o cotidiano, a discussão lá filosófica sobre cotidiano, que as necessidades e atividades 

cotidianas elas reproduzem, uma estrutura na dimensão cotidiana na vida em sociedade, 

que superficialidade, o imediatismo, o pragmatismo, esteja impregnado nas atividades 

tipicamente cotidianas. Com a interrupção do cotidiano acadêmico, o seu tempo na 

universidade ele ganha em qualidade, então a gente vinha para universidade não mas 

premidos pelo imediatismo, pelo pragmatismo, das atividades cotidianas da vida 

acadêmica, mas a gente vinha para pensar a universidade. Então a greve propicia o 

distanciamento critico do cotidiano e isso gera criatividade, isso gera encontro, isso gera 

conhecimento mutuo, então crescemos, aprendemos muito, fizemos atividades de greve 

maravilhosas de qualidades, profundas, então eu diria que o saldo positivo foi essa 

unidade de seguimentos de luta do interior e esse conhecimento, essa criatividade, essa 

critica que foi possível na troca nas atividades acadêmicas que para mim é algo 

importante, valoroso, que não pode se perder. A gente fez um balanço da greve com os 

alunos , fizemos uma síntese de tudo que a gente fez  logo que a gente voltou dividimos 
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isso. Fizemos atividades de greve envolvendo Assistentes Sociais que são supervisores 

acadêmicos, então fazia parte das atividades de greve visitas aos campos de estagio para 

divulgar a greve, então fizemos coisas importantes na greve, eu acho que o ganho foi 

politico, tanto de uma pauta do interior, como desse enriquecimento da nossa 

compreensão de que cotidiano é esse, acho que a gente voltou fortalecido, apesar da 

dureza da realidade.  

5) Quais sua expectativas para ensino superior publico brasileiro no próximos 

anos? 

Eu acho que tem um movimento contraditório ai, que ele permanece na minha analise 

quando eu digo que as nossas condições de ensino e de trabalho se tornaram ainda mais 

precárias nesses dez últimos anos, a gente viveu um sucateamento aqui em Rio das 

Ostras e na universidade de um modo geral, mas em Rio das Ostras ao mesmo tempo a 

gente tem ganhado em qualidade pelo grupo de profissionais que temos aqui, então eu 

diria que a minha projeção para o futuro, ela envolve esse movimento contraditório que 

é parte da realidade. Ao mesmo tempo eu sou profundamente otimista pela qualidade e 

compromisso investido pelos meus colegas, neste curso, nesta universidade, na 

profissão. Então eu sou otimista com isso, eu acho que a gente só tem a crescer, eu acho 

que a gente vai ter condições de abrir s numa pós de qualidade, então nesse sentido eu 

sou otimista. Ao mesmo tempo, porque não sou idealista, sou materialista, ao mesmo 

tempo que sou otimista sou profundamente pessimista, porque de fato nós estamos 

atravessando um momento do capitalismo mundial em que as coisas só  piora, as 

possibilidades de organização politicas do trabalhador, numa luta pela universidade 

publica como patrimônio, eu acho que ela está profundamente obstaculizada pela 

sobrevivência, pelo desemprego desestrutural, pela alienação, a sociedade brasileira, os 

trabalhadores não estão lutando pela universidade publica, então quando você não tem 

uma base de legitimidade social na luta a chance de você ser derrotado é muito grande. 

Então eu acho que no futuro teremos um aprofundamento do sucateamento do ensino 

superior em larga escala, em amplitude nacional e vejo poucas possibilidades dos 

trabalhadores se reorganizarem politicamente para enfrentar isso, nesse sentido sou 

pessimista. Então eu acho que eu estou convivendo com essa contradição da mesma 

realidade, o pessimismo pelo grupo, pelo investimento, pelo crescimento que eu penso 

que teremos e pela investida do capital no Ensino Superior de ataque mesmo, ataque a 

esquerda ataque ao conhecimento cientifico socialmente referenciado, ataque a 
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formação de quadros críticos, nós estamos vivendo um ataque e esse ataque é um ataque 

orquestrado pelos interesses do capital, então nesse sentido eu sou profundamente 

pessimista. Por outro lado, estamos na luta, não vamos entregar os pontos, então eu 

acho que esse curso tem folego para isso, para se manter na luta, para continuar 

brigando para fazer um curso de qualidade, então isso me tranquiliza também. E as 

nossas entidades, esses cursos e as nossas entidades, que também o tempo todo são 

ameaçadas por essa tendência conservadora esta na realidade e esta na profissão, então 

eu acho que é uma responsabilidade coletiva da gente cuidar daquilo que é nosso, que é 

valoroso, para enfrentar um quadro totalmente desumano e bárbaro que é o capitalismo. 

Que esta como diz Mezaros, Netto, no momento de esgotamento do seu projeto 

civilizatório, por isso que nós estamos vivendo isso, o projeto de civilização da 

burguesia, da ordem burguesa se esgotou, então agora nós estamos na barbárie mesmo, 

acho que é isso.  

 

 


