
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL – ESS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – PPGSSDR 

 

MICHELY MEZADRI 

 

 

 

 

 

O TRABALHO DA/O ASSISTENTE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

DE COTAS SOCIAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI/RJ 

2020 



2 
 

O TRABALHO DA/O ASSISTENTE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

DE COTAS SOCIAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional da Escola de Serviço Social da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção 

do título de Mestre em Serviço Social. 

 

Linha de pesquisa 2: Serviço Social, Políticas Públicas e 

Formação profissional. 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª KÁTIA REGINA DE SOUZA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI/RJ 

2020 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

MICHELY MEZADRI 

 

 

O TRABALHO DA/O ASSISTENTE SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

DE COTAS SOCIAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da Escola de Serviço 

Social da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 

Serviço Social. 

 

Linha de pesquisa 2: Serviço Social, Políticas 

Públicas e Formação profissional. 

 

 

 

Aprovada em 28 de julho de 2020. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

___________________________________________________________________ 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª KÁTIA REGINA DE SOUZA LIMA - UFF 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª FRANCINE HELFREICH COUTINHO DOS SANTOS - UFF 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. NEY LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA - UERJ 

(Membro externo) 

 

 

NITERÓI/RJ 

2020 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos muitos que foram historicamente privados do acesso à 

universidade pública neste Brasil de muitos Brasis. 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Embora apareça no início, normalmente os agradecimentos são escritos por último. 

Mas em tempos de pandemia do Corona vírus, estes agradecimentos foram escritos aos 

poucos, mais especificamente toda vez que sentia que a angústia do dia-a-dia me fazia pensar 

que jamais iria terminar a dissertação. 

A caminhada até aqui é fruto de muitas mãos, pés, mentes e corações, já adianto que 

não teria espaço suficiente para nominar todos. O processo que aqui apresento, se constitui de 

várias experiências, conhecimento e vivências de uma caminhada em sua totalidade e 

concretude. 

Inicio assim, agradecendo ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional por todo aprendizado e crescimento, agradeço a todos em nome 

dos servidores da secretaria Patrícia e Anderson, por todo acolhimento e presteza desde o 

processo seletivo. 

Agradeço a minha orientadora Kátia Lima que, além de uma brilhante pesquisadora, 

militante e professora é um desses seres humanos que tornam nossa caminhada mais linda, 

obrigada por compreender meu processo e por me conduzir até aqui. Agradeço também aos 

professores Francine e Ney Luiz por todo conhecimento nas disciplinas e também toda 

contribuição na qualificação e agora na banca final. 

Agradeço especialmente aos amados que compõem o grupo de Estudos GEPESS, 

essa caminhada certamente foi muito mais prazerosa com todos os nossos lindos encontros 

regados a debates teóricos vigoroso, muito afeto e o nossos maravilhosos lanches, vocês são 

demais. 

A UFES pelo privilégio em realizar o mestrado com licença capacitação e aos 

servidores da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, em especial aos colegas do 

DAE por apoiarem minha saída e em especial a equipe do Serviço Social, com quem 

compartilho muitas das questões que me levaram a esta pesquisa. A Márcia e Maira, do 

trabalho pra vida! 

Gratidão infinita aos meus pais por serem meu maior exemplo e por toda luta para 

que eu pudesse ter acesso à educação e ingressasse na universidade. Fiz do sonho de vocês o 

meu e realizamos isso juntos. A minha irmã, meu irmão, cunhado e sobrinhos por partilharem 

comigo cada luta e cada vitória, em especial a minha irmã por ser minha maior incentivadora. 

As amigas e amigos maravilhosos que fazem parte da minha vida me apoiam, torcem 

e comemoram comigo cada etapa. Agradeço especialmente as novas amigas que fiz no 



7 
 

mestrado Natália Pessoa, Natália Reis e Flávia Azevedo. Amiga Flávia, sempre digo que você 

é um presente do mestrado pra mim, sou muito feliz por nossa amizade, obrigada pelos 

debates, diálogos e profundos desabafos nessa jornada que fizemos juntas, além da sua 

amizade também ganhei de presente sua família linda. 

As elefantas maravilhosas da minha vida, esse grupo com quem compartilho muito 

desde a graduação em serviço social: Bi, Carol, Fê, Gi, Lais, Mare, Mms e Quel, amo vocês. 

Agradeço especialmente a Babi e Gi por toda torcida e apoio desde o tortuoso processo 

seletivo. 

A Fê por estar comigo desde a concepção do projeto de pesquisa, me incentivando a 

refletir sobre nosso processo de trabalho, obrigada por ser tanto pra mim, essa jornada tornou-

se muito mais especial por ser partilhada com você, que sorte a minha! 

Ao amigo Claudinho obrigada pelas incontáveis trocas desde o processo seletivo, 

com a construção do projeto e durante toda a pesquisa, as várias indicações bibliográficas e 

também por sempre me tranquilizar acerca do processo de pesquisa, sua generosidade em 

partilhar tanto conhecimento é incrível.  

As queridas Alejandra, Pollyana e Thuane com quem partilhei essa jornada 

acadêmica, cada uma em um programa, com seu projeto, mas partilhando as idas e vinda 

desse processo intenso que é o mestrado. 

Aos estudantes da UFES que me inspiram a ser uma assistente social melhor, todo 

dia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMO 

A presente pesquisa objetivou analisar o trabalho das/os Assistentes Sociais na 

implementação da política de cotas sociais nas universidades federais do Rio de Janeiro. 

Apresenta como metodologia a revisão bibliográfica, levantamento de dados acerca da 

política de educação e análise documental dos editais de reserva de vagas das universidades 

pesquisadas. Explicita a análise acerca da constituição das universidades no Brasil, a 

implementação da política de  cotas nas universidades federais por meio da Lei 12.711/2012, 

com destaque para o trabalho do assistente social nas universidades, em especial a atividade 

de avaliação do critério de renda aos candidatos optantes pelas cotas sociais, aqueles com 

renda bruta familiar per capita inferior ou igual até 1,5 salários mínimos. Evidenciamos que a 

universidade brasileira desenvolveu-se refletindo as características da sociedade, gerando um 

modelo de educação superior hierarquizada que privilegiou o atendimento das classes 

dominantes apartando largas parcelas da população de seu acesso. A luta por ações 

afirmativas, dentre elas as cotas para universidade, busca corrigir as desigualdades sociais e 

raciais estruturais da formação social brasileira, esta luta ganha força com a promulgação da 

Lei federal de Cotas. Como resultados identificamos que o modelo adotado para a política, 

reflete o racismo institucional brasileiro ao secundarizar as cotas raciais, condicionando-as a 

origem escolar. O assistente social ao desenvolver a verificação da análise de renda, tem sua 

competência profissional, de realização de estudo socioeconômico, reduzida a análise de 

renda para verificação do requisito de acesso à universidade, sofrendo os rebatimentos deste 

processo no seu trabalho. Assim, se por um lado, as cotas sociais são um importante avanço 

no sentido de ampliar o acesso da população a universidades, as condições pelas quais a 

política tem sido implementada revelam como a burocracia e a precarização operam um 

mecanismo de exclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Política de Educação; Universidade; Cotas Sociais; Trabalho do 

Assistente Social. 
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the labor of Social Workers in the implementation of social 

quota policy in Rio de Janeiro‟s federal universities. Methodologically was used the 

bibliographic review, data survey about the education policy and document analysis of 

researched‟s universities notices. This study analysis the constitution of Brazil‟s universities, 

the implementation of the Law 12.711 / 2012 that concerns the quota policy in federal 

universities, in emphasis social worker‟s labor in universities, especially the activity of 

assessing the income criteria for candidates who opting for social quotas, those with per capita 

family less than or equal to 1.5 minimum wages. We show that the development of 

Brazilian‟s university reflect the society‟s characteristics, once sendiment a hierarchical 

model of college education that privileged the dominant classes, separating large portions of 

the population from their access. The struggle for affirmative actions, among them the 

university quotas, seeks to correct the structural social and racial inequalities of Brazil‟s social 

formation, this fight gains strength with the promulgation Federal‟s Quota Law. As a result, 

we identified that the policy model adopted, reflects the Brazilian‟s institutional racismo once 

sideline the racial quotas, conditioning them to school origin. The social worker, when 

developing the verification of the income analysis with a socioeconomic study, as they 

professional competence, has reduced the income analysis to verify the requirement of access 

to the university, suffering the repercussions of this process in their labor. Thus, if in on the 

one hand, social quotas are an important step towards expanding the population's access to 

universities, on the other hand the conditions of the policy‟s implementetions reveal how 

bureaucracy and precariousness operate an exclusion mechanism. 

  

KEYWORDS: Education's Policy; University; Social Quotas; Social Worker‟s Labor. 
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APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação é fruto das indagações surgidas no cotidiano de trabalho 

profissional como assistente social na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania – 

PROAECI da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Tais reflexões motivaram o 

ingresso no Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal Fluminense/UFF para desenvolvimento da dissertação de mestrado com 

a seguinte temática: “O trabalho da/o assistente social na implementação da política de cotas 

sociais nas universidades federais do Estado do Rio de Janeiro”. 

O interesse no tema surge com o desenvolvimento da análise de renda para os 

estudantes optantes pelas cotas sociais (instituídas pela Lei 12.711/2012) que garante a 

reserva de vagas do vestibular/SISU para candidatos da modalidade de renda, qual seja, 

estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Assim, o assistente social 

é convocado a realização do processo de análise dos documentos necessários a comprovação 

deste critério pois é reconhecida, no âmbito da universidade, a experiência deste profissional 

com os processos de análise socioeconômica já desenvolvidos nas políticas de assistência 

estudantil. 

Desta feita, as indagações despertadas no cotidiano profissional durante o 

desenvolvimento deste trabalho trouxeram à tona outras tantas questões, quais sejam: Quais as 

funções da educação no capitalismo dependente? Qual a direção dada pelo governo a política 

de educação desde 2003? Em que medida à demanda institucional está alinhada à demanda 

dos usuários do serviço social? Esta atividades está relacionada as atribuições privativas do 

serviço social? Qual a direção dada pelo Estado a política de educação? Esta direção está em 

consonância com o projeto ético-político do Serviço Social? 

Assim, face às questões levantadas, iniciou-se esta caminhada com intuito de 

apreender as determinações do Ensino Superior Brasileiro, com ênfase nas universidades 

federais. Buscando compreender as cotas sociais enquanto uma ação afirmativa que visa 

garantir acesso à universidade e o assistente social como sujeito que realiza a verificação 

deste critério. São, então, os desafios diários, para o desenvolvimento do trabalho crítico e 

eticamente comprometido como assistente social na universidade pública que me despertaram 

o interesse para o desenvolvimento da pesquisa. 

Pensar o trabalho profissional da/o assistente social nesta política pressupõe a 

compreensão das diversas determinações presentes no universo que compõe este estudo. 

Situamos desde já que compreendemos a universidade pública como espaço privilegiado da 

Política de Educação, que é atravessada por diversas determinações uma vez que foi gestada 
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sob a ordem do Capitalismo, em um país de capitalismo dependente com todas as 

consequências disso, pois, como enuncia Florestan Fernandes “O capitalismo não é apenas 

uma realidade econômica. Ele é também, acima de tudo, uma complexa realidade 

sociocultural, em cuja formação e evolução histórica concorrem fatores extra-econômicos”. 

(FERNANDES, 2008, p. 23). 

Partimos das provocações despertadas no cotidiano de trabalho, enquanto assistente 

social, na realização da demanda institucional para verificação do critério de renda dos 

candidatos da ação afirmativa “cotas sociais” para acesso à universidade pública federal. Nos 

desperta também, as diversas questões na execução deste trabalho em sua realidade mais 

imediata em busca da compreensão das determinações mais complexas que atravessavam 

aquele fazer profissional. 

A análise de renda apresenta-se como uma atividade profissional do assistente social, 

uma profissão que surge nos marcos do Capitalismo Monopolista, enquanto uma 

especialização do trabalho inserida da divisão sociotécnica do trabalho, situada na esfera da 

reprodução das relações sociais. A profissão conta com uma legislação própria (lei nº 

8.662/93), que regula sua atividade profissional, definido atribuições privativas e 

competências  e conta ainda com um projeto Ético-Político que confere uma clara direção 

política ao corpo profissional “a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais” 

(NETTO, 2006, p. 16). 

Esta atividade profissional, qual seja, a análise de renda das cotas socias, sancionada 

pela Lei nº 12.711/2012, se inscrevem no campo das ações afirmativas, que segundo Rozas 

(2009), podem ser definidas como um conjunto de ações públicas que objetivam corrigir as 

desigualdade históricas, garantindo acesso a direitos, bens e/ou serviços. Desta forma, as lutas 

pela implementação da política de cotas é pauta histórica dos movimentos sociais por acesso à 

educação pública, em especial a universidade pública. 

Esta intensa luta dos movimentos sociais por acesso à educação, em especial, acesso 

ao ensino superior somente se faz necessária porque a educação superior gestada no país 

constituiu-se, segundo Fernandes (1975b), para atender as demandas de preparação das elites 

culturais locais em torno da formação de profissionais liberais, deixando de fora ampla 

parcela da população. O ensino superior e, por sua vez as universidades, se configuram como 

reflexo da sociedade a qual pertence, transformando o saber em uma espécie de símbolo de 

poder e as universidades se desenvolvem alijando amplas parcelas da população, que 

passaram a reivindica acesso a elas, por meio das lutas sociais por ações afirmativas. 
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Como a universidade aqui é reflexo da sociedade na qual de desenvolve, 

analisaremos as condições na qual se forjou a sociedade brasileira e sua inserção no 

capitalismo mundial na condição de nação dependente, pois, como destaca Lima (2013), a 

partir de Florestam Fernandes, o desenvolvimento do ensino superior pode ser compreendido 

pela relação entre o padrão dependente de educação e o padrão dependente de 

desenvolvimento brasileiro. 

Isso posto, para o desenvolvimento da presente pesquisa definimos o seguinte 

objetivo geral: Analisar o trabalho profissional das/dos assistentes sociais na implementação 

política de Cotas Sociais das universidades federais sediadas no estado do Rio de Janeiro. 

Objetivo que se desdobra nos seguintes objetivos específicos: a) avaliar a Lei 12.711/12 no 

contexto das políticas afirmativas, considerando o término do prazo de quatro anos para 

implementação integral da lei; b) analisar como está previsto o trabalho das/os assistentes 

sociais no processo de verificação de renda como requisito para ingresso nas universidades 

federais por meio da reserva de vagas para estudantes optantes pelas “cotas sociais”; c) 

contextualizar o cenário atual da Educação Superior, compreendendo suas particularidades de 

um país com capitalismo dependente, verificando os impactos deste cenário para a atuação 

profissional da/o assistente social e, d) compreender quais escolhas éticas são postas para a/o 

profissional na análise de renda das cotas sociais. 

Somente compreenderemos as categorias mais simples através da compreensão das 

mais complexas, pois estas são constituídas dos vestígios e elementos das anteriores. Para 

Marx (2003) o concreto é ao mesmo tempo o ponto de partida e também o ponto e chegada, a 

evolução do pensamento abstrato
1
 corresponde ao processo histórico real, compreendendo que 

“a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco” (MARX, 2003, p.254), a 

sociedade burguesa nos dá a chave para a compreensão das sociedades anteriores. 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade 

da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um processo de síntese, um 

resultado, e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, 

portanto, igualmente o ponto de partida da observação imediata e da representação 

(MARX, 2003, p.248). 

 

As determinações mais abstratas, segundo o autor, são o fio condutor para a 

compreensão, por meio do pensamento, da reprodução do concreto. Desta feita, a análise do 

                                                             
1
Netto (2009) explica que para compreensão do método de Marx é fundamental a distinção entre “Abstração” e 

“Abstrato”. O primeiro é a capacidade que nos permite extrair um elemento da totalidade, isolá-lo para examiná-

lo, trata-se de um procedimento sem o qual a análise torna-se inviável. Assim “a abstração, possibilitando a 

análise, retira do elemento abstraído as suas determinações mais concretas, até atingir as “determinações as mais 

simples”. Neste nível, o elemento abstraído torna-se “abstrato” – precisamente o que não é na totalidade de que 

foi extraído: nela ele se concretiza porquanto está saturado de “muitas determinações” (NETTO, 2009, p.685). 
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objeto estudado não pode ocorrer pela simples descrição deste, ela deve refletir a 

compreensão das múltiplas determinações que o compõem. Para Marx, segundo Netto (2009), 

o processo analítico mais correto é aquele em que após alcançar as determinações mais 

simples, realiza a “viagem de modo inverso” para novamente chegar a todo inicial, não como 

uma representação caótica, agora o todo se apresenta  como uma “rica totalidade de 

determinações e relações diversas” (NETTO, 2009, p. 684). 

O objeto da pesquisa, enquanto um fenômeno, indica sua essência na mesma medida 

que a esconde, ele não se revela no imediato. Kosík (1976) explica que o fenômeno revela sua 

essência apenas de modo parcial e sob certos aspectos, indicando algo que não é ele mesmo, 

assim a essência se manifesta no fenômeno revelando seu movimento,  nas palavras do autor: 

“Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si 

se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o 

fenômeno é atingir a essência” (KOSÍK, 1976, p. 12). 

Para compreender as múltiplas determinações que compõe a realidade do objeto de 

estudo definimos, em termos metodológicos, que este se constitui como um estudo de caráter 

exploratório que se desenvolve por meio da revisão de produções teóricas acerca do tema, por 

meio da pesquisa documental e análise dos dados oficiais. 

Considerando que “pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca e, por isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado 

permanente” (MINAYO, 2014, p.47), optamos por reduzir a abrangência da pesquisa, que 

inicialmente previa a análise das dezenove universidades da região Sudeste para as quatro 

universidades federais do estado do Rio de Janeiro, tendo o fator tempo como um grande  

limitador.  

Tal escolha metodológica ocorre pela necessidade de reduzir a amostra da pesquisa, 

considerando a viabilidade de realização desta no tempo do mestrado, assim, definimos por 

eleger um estado entre os quatro da região Sudeste. De pronto optamos por excluir o Estado 

do Espírito Santo, por este possuir apenas uma universidade federal, o que limitaria muito a 

amostra, e também por ser o local de trabalho da pesquisadora. Dentre os outros três estados, 

descartou-se também Minas Gerais por possuir 11 universidades que constituiriam uma 

amostra muito grande para análise. Assim, optou-se por analisar as universidades federais do 

Rio de Janeiro, devido ao fato do estado possuir um total de 4 universidades federais 

permitindo maior diversidade dos dados (São Paulo possui apenas 3 universidades) e pela 

facilidade de acesso, uma vez que o mestrado também é realizado no mesmo Estado. Desta 

feita, podemos dizer que se trata de uma amostra não probabilística, ou seja, que foi definida 
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por critérios não matemáticos ou probabilísticos, constituindo-se uma amostra dirigida ou 

intencional, a critério do pesquisador (PRATES, 2016). 

Segundo dados no E-mec, sistema do Ministério da Educação, atualmente existem 

quatro universidades federais situadas no estado do Rio de Janeiro, são elas: Universidade 

Federal Fluminense - UFF, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

– UNIRIO. 

Para o desenvolvimento do presente estudo utilizamos como metodologia a técnica 

de métodos mistos. Segundo Creswell (2010), esta técnica lança mão de estratégias que 

envolvem a coleta de dados simultâneos ou sequenciais que objetivam uma compreensão mais 

profunda dos problemas de pesquisa, uma vez que, busca obter dados tanto numéricos quanto 

textuais, resultando em um banco de dados com informações quantitativas e qualitativas. 

Realizamos, assim, uma revisão bibliográfica para desenvolvimento das categorias 

teóricas empregadas na pesquisa e também a pesquisa documental, que consiste na análise dos 

documentos das universidades que regulam as cotas sociais, quais sejam: edital, manual de 

orientação ao estudante, portarias, resoluções e outros documentos institucionais, entre outros. 

Realizamos também um levantamento nos principais periódicos de publicação do serviço 

social para identificação da produção teórica acerca do trabalho do assistente social nas 

Universidades, elaborando assim um quadro com as publicações encontradas. 

Minayo (2014) explica que na análise documental é fundamental ter em mente que os 

fatos e documentos não falam por si, eles respondem as perguntas do investigador, sendo 

assim é necessário ter bastante cuidado na escolha de que tipo de documentos interessa e 

quais informações são importantes. No mesmo campo teórico, Prates (2016) afirma que 

devemos explicitar o tipo de documento e os critérios que vamos utilizar para selecioná-los, 

para somente, a partir destes critérios, estabelecermos as conexões necessárias e realizarmos 

as inferências. 

Desta feita, optou-se por analisar os editais de convocação dos estudantes para a 

comprovação de renda das universidades, selecionando assim, o primeiro edital (no qual 

ocorreu a implementação das ações afirmativas) e os três últimos editais de ingresso, quais 

sejam: 2017, 2018 e 2019. A partir do exame destes documentos, bem como dos manuais de 

orientação aos alunos, resoluções e demais documentos internos das universidades, será 

possível verificar os critérios/documentos necessários para a comprovação de renda dos 

candidatos as cotas sociais, identificando as condições e requisitos com os quais o assistente 



18 
 

social realiza a análise de renda e decide se o candidato está apto ou não a vaga da ação 

afirmativa. 

É importante resgatar e explicar que a pesquisa propunha (no projeto inicial) a 

aplicação de questionário e grupo focal com os assistentes sociais das universidades, para 

identificação das “estratégias desenvolvidas pelos profissionais para superar os limites ao 

ingresso dos estudantes pertencente aos seguimentos mais pauperizados”. Entretanto, após a 

qualificação (ocorrida no dia 10 de setembro de 2020) avaliou-se que essa abordagem 

dispenderia mais tempo que o planejado devido a todo o processo para aprovação no Comitê 

de Ética das universidades e também que provavelmente o período que teríamos para 

realização do grupo focal seria no início do ano letivo de 2020, exatamente o período que os 

assistentes sociais estão realizando a análise de renda das cotas sociais, o que dificultaria 

bastante o acesso aos profissionais devido à elevada da demanda de trabalho.  

Outro ponto que colaborou para a decisão de não mais realizar o grupo focal são os 

ataques do atual governo as universidades, uma vez que os cortes orçamentários colocam 

certo tensionamento sobre o trabalho dos assistentes sociais, devido aos impactos na 

assistência estudantil que tem demandado integral atenção dos profissionais. Avaliamos que 

neste momento seria inviável a realização das entrevistas e do grupo focal, podendo ser 

realizado em pesquisas futuras. 

Optou-se ainda por realizar um levantamento nos principais periódicos do serviço 

social para identificar as publicações que tratam de dois principais eixos, quais sejam: 

Trabalho do assistente social e política de educação, objetivando identificar quais as 

principais frentes de atuação do assistente social na política de educação, uma vez que, 

empiricamente identifica-se um amplo debate em torno da assistência estudantil, como se o 

trabalho do assistente social na Educação se restringisse a essa ação. 

Para o referido levantamento elegemos dentre uma lista de 22 periódicos, os que 

apresentam classificação da CAPES (A1, A2, B1 e B2), sendo identificando um total de 12 

para pesquisa. Optamos por considerar as publicações realizadas nos anos 2017, 2018 e 2019, 

realizando a conferência manual, por meio da leitura dos títulos e resumos, para selecionar 

quais tratavam do “trabalho do assistente social” e “política de educação”. 

Concluído o levantamento de dados, estes foram analisados a luz do conhecimento 

teórico adquirido para a construção das mediações necessárias entre os dados e a literatura 

apresentada, objetivando contribuir com a produção do conhecimento em torno do objeto de 

pesquisa. Todo conhecimento socialmente produzido deve também ser socialmente 

apropriado, assim, estabelecemos o compromisso ético com a socialização dos resultados da 
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pesquisa, seja por meio da disponibilização do trabalho, da socialização deste com os 

profissionais da educação, por meio dos grupos de estudos, publicação de artigo e também 

pela realização de roda de conversa com os assistentes sociais da educação, entre outras 

ações. 

A dissertação, portanto, se estrutura em cinco partes, contendo a Introdução, 3 

capítulos que desenvolvem o conteúdo da dissertação e as considerações finais. Os capítulos 

são: capítulo I “Universidade no Capitalismo Dependente”, Capítulo II “O Serviço Social e as 

Cotas Sociais” e o Capítulo III “O trabalho do Assistente Social na análise das cotas sociais 

nas universidades federais do Rio de Janeiro”.  

No primeiro capítulo “Universidade no Capitalismo Dependente” travamos um 

debate em torno do modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro, caracterizado como um 

capitalismo periférico e as consequências desde, para compreender a configuração da 

universidade brasileira definida por Fernandes (1975b) como uma universidade conglomerada 

marcada pelo modelo de escola superior isolada. O desenvolvimento da educação superior 

atendeu aos interesses das classes dominantes deixando de fora significativas parcelas da 

população, caracterizando um traço estruturante da educação superior no capitalismo 

dependente: a concepção da educação como um privilégio de classe. 

No segundo capítulo “Serviço Social e as Cotas Sociais” apresentamos o debate em 

torno da educação superior no novo século, apresentando as principais alterações que esta 

sofreu nos últimos anos, com destaque para a implementação da política de cotas sociais e 

toda a luta em torno de sua implementação. Por fim, apresentamos, de forma breve, a 

configuração do Serviço Social enquanto trabalho e a sua inserção da política de educação, 

com destaque para as principais requisições ao trabalho profissional nesta política. 

No terceiro capítulo “O trabalho do Assistente Social na análise das cotas sociais nas 

universidades federais do Rio de Janeiro” – apresentamos os debates em torno das 

particularidades do trabalho do Serviço Social que nos auxiliaram na compreensão de sua 

configuração nas universidades federais, destacando as principais demandas para intervenção 

profissional. Trabalhando, em seguida, a análise dos editais das universidades federais do Rio 

de Janeiro, para compreender como se dá o trabalho do assistente social na implementação 

das cotas sociais, finalizando com o debate em torno da burocracia e das lutas sociais pela 

ampliação do acesso à educação com qualidade. 

Certos de não esgotarmos a riqueza e complexidade da temática, esperamos que a 

dissertação contribua para as lutas em defesa da universidade pública e da valorização do 

trabalho do assistente social na educação. 
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CAPÍTULO I 

UNIVERSIDADE NO CAPITALISMO DEPENDENTE 

 

 

 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 

fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. 

Karl Marx 

 

 

Introdução 

Iniciamos a construção desse primeiro capítulo com o debate em torno da 

universidade e suas especificidades no capitalismo, mais precisamente, do significado da 

universidade no Brasil, um país que se insere no capitalismo mundializado de forma 

dependente em relação as economias hegemônicas, nos termos de Florestan Fernandes. 

Compreender a conformação da universidade no capitalismo e, principalmente, da 

universidade brasileira é fundamental para analisarmos as bases sobre as quais a política de 

cotas é gestada e também, as diversas determinações que compõem a realidade com a qual os 

assistentes sociais trabalham ao executar essa política. Assim, esta primeira fundamentação 

teórica da pesquisa se faz essencial para o amadurecimento do caminhar em torno do objetivo 

específico: contextualizar o cenário atual da Educação Superior, compreendendo suas 

particularidades em um país marcado pelo capitalismo dependente, verificando os impactos 

deste cenário para o trabalho do assistente social. 

O debate apresentado neste primeiro capítulo também possibilitará a reflexão acerca 

das questões norteadoras: Quais as funções da educação no capitalismo? Como se configura a 

educação superior no capitalismo dependente? Sendo assim, iniciamos a problematização 

teórica do primeiro capítulo com a reflexão acerca da conformação do modo de produção 

capitalista hoje em sua fase imperialista, posteriormente adentrando nas particularidades do 

capitalismo dependente, que para Florestan Fernandes, é um desdobramento da fase 

imperialista do capitalismo. 

Na sequência, trabalhamos a concepção da educação sob a égide do sistema 

capitalista e quais as funções econômicas, sociais e políticas da educação no capitalismo, 
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apresentando a reflexão de vários pesquisadores sobre o tema e os limites dessa política sob a 

dinâmica própria do atual modo de sociabilidade. 

Finalizamos o capítulo com uma importante análise acerca da configuração da 

educação superior no país, apresentando as categorias estudadas em profundidade por 

Florestan Fernandes acerca do “padrão brasileiro dependente de educação”, para adentrar nas 

análises desenvolvidas em torno da situação atual da educação superior brasileira. 

 

1.1 Capitalismo e Capitalismo dependente  

O modo de produção capitalista é hoje uma realidade mundial e atualmente está no 

estágio
2
 denominado Imperialista, iniciado no século XIX até os dias atuais, no qual as 

contradições entre suas principais classes (burguesia e proletariado) se mostram ainda mais 

acirradas na então era dos monopólios. Lima (2005) explica que no “Manifesto Comunista” 

Marx e Engels já apresentavam a formação de um mercado mundial, como uma condição 

estrutural do capitalismo, assim, a internacionalização é apontada como um princípio 

fundamental da lógica capitalista. 

O imperialismo é o resultado de uma marca do capitalismo que é a concorrência, 

sendo a transformação da concorrência em monopólios a principal característica desta fase, 

em suma, a livre concorrência leva a concentração de produção e a concentração de produção, 

num determinado contexto histórico, conduzindo a criação dos monopólios. A principal 

característica dessa fase é a fusão do capital industrial e capital bancário/financeiro (LENIN, 

2008).  

O sistema capitalista, ao transformar a concorrência em monopólio, estimula um 

processo de grande socialização da produção, dos inventos e do aperfeiçoamento técnico. 

Embora a produção se torne cada vez mais social, a apropriação do resultado continua sendo 

privada, o autor destaca: 

Os meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um reduzido 

número de indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre concorrência formalmente 

reconhecida, e o jugo de uns quantos monopolistas sobre o resto da população torna-

se cem vezes mais duro, mais sensível, mais insuportável (LENIN, 2008, p.12). 

 

É importante salientar que as observações de Lênin acerca do imperialismo foram 

elaboradas a partir da análise das transformações que estavam ocorrendo nos países de 

                                                             
2
Historicamente podemos identificar as seguintes fases do capitalismo: o comercial ou mercantil, entre o século 

XVI e meados do século XVIII; capitalismo concorrencial, final do século XVIII a um terço do século XIX, e 

por fim, a fase mais recente é o estágio imperialista, iniciando no século XIX que se estende até os dias atuais. 

Esta fase é marcada pelo capital financeiro, nascido da fusão do capital monopolista e bancário (NETTO; BRAZ, 

2006). 
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“capitalismo avançado”. Explicitando, assim, que há diferenças nos níveis de 

desenvolvimento do capitalismo em determinadas nações, diferenças que estão relacionadas 

aos períodos e processos históricos, sociais e econômicos sob os quais o capitalismo é 

fundado em cada região. 

O autor explicita que a I Guerra Mundial (1914 – 1918) foi na verdade uma guerra 

imperialista e acrescenta “as guerras imperialistas, são absolutamente inevitáveis enquanto 

subsistir a propriedade dos meios de produção” (LENIN, 2008, p. 3). Na mesma linha, o 

autor considera que os países com capitalismo avançado estariam arrastando todo o mundo 

para uma guerra por sua partilha e saque. 

O imperialismo agudizou todas as contradições do capitalismo, com destaque para a 

exploração de muitas pequenas nações por um restrito número de nações riquíssimas. 

Definindo assim, o capitalismo monopolista também, por suas características, como 

parasitário e acrescenta que nesta fase:  

O capitalismo, no seu conjunto, desenvolve-se muito mais rapidamente do que antes, 
mas este crescimento não só é cada vez mais desigual como a desigualdade se 

manifesta também, de modo particular, na decomposição dos países mais ricos em 

capital (Inglaterra) (LENIN, 2008, p. 202). 

 

Nesta fase, as particularidades, sob as quais cada nação vai se desenvolvendo, ficam 

evidenciadas na divisão das nações em: desenvolvidas, subdesenvolvidas e algumas definidas 

como coloniais. Outra característica do imperialismo é a exportação de capitais dos países 

ricos para os países pouco desenvolvidos e/ou colônias. Essa relação acontece através de 

empréstimos concedidos aos países pouco desenvolvidos e em contrapartida estes deveriam 

comprar produtos do país credor, através dessa relação fica evidente a condição de 

subordinação desses países face ao imperialismo (LENIN, 2008). 

É justamente devido a este processo de exportação de capitais que a luta entre as 

grandes potências, pela partilha do mundo, se intensifica. Elas estavam lutando para garantir a 

obtenção de maiores lucros e incremento do poder dos países mais desenvolvidos face a 

subjugação econômica e política dos países menos desenvolvidos ou coloniais, que tem como 

horizonte torná-los mais dependentes das então potências mundiais. 

Outra importante contribuição acerca da particularidade do desenvolvimento das 

nações é encontrada em Trotsky que, ao aprofundar os estudos acerca do caso da Rússia, 

desenvolve um estudo do tema com a Lei da desigualdade do ritmo de desenvolvimento 

existente entre as nações do mundo. Quanto a estas particularidades, o autor verifica a 

existência de certa lentidão no desenvolvimento de algumas nações, esta lentidão por sua vez 

deixa marcas na economia, na estrutura social e cultural. Desenvolve uma linha argumentativa 
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em torno da ideia de que “um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas 

dos países avançados” (TROTSKY, 1997, p. 2) dando origem assim a uma espécie de 

desigualdade de ritmos  no crescimento histórico, obrigando os países atrasados a avançar por 

saltos, conforme afirma ao elaborar a seguinte lei: 

Desta lei universal de desigualdade dos ritmos decorre uma outra lei que, falta de 

denominação mais apropriada, pode-se chamar lei do desenvolvimento combinado, 

no sentido da reaproximação das diversas etapas, da combinação entre fases 

distintas, da amalgama de formas arcaicas com as mais modernas (TROTSKY, 

1997, p. 2). 

 

Como exemplo dessa combinação, o autor exemplifica a situação da Rússia, com a 

indústria que se desenvolveu saltando certas etapas técnicas.  Destaca ainda que no caso da 

economia observa-se que a lei da evolução combinada se manifestou com maior força. 

No mesmo campo, Lowy afirma que a elaboração de Trotsky, além de uma 

importante reflexão acerca do imperialismo, é uma grande iniciativa na busca de romper com 

o evolucionismo, o eurocentrismo e a defesa de um progresso linear. Acrescenta que esta é a 

maior contribuição Trotskysta a teoria de Marx (LOWY, 1998).   

Lowy (1998) analisa as contribuições de Lenin e Trotsky afirmando que a diferença 

entre estes é que no segundo percebe-se a categoria totalidade, pois sua análise compreende a 

ligação entre todos os países do mundo a partir do capitalismo, formado “um só organismo 

econômico e político”. Este tomava a economia Rússia a partir de sua inserção no sistema 

capitalista, entendendo esta como um “subconjunto periférico do capitalismo mundial”. 

A lei do desenvolvimento combinado elaborada por Trotsky recebe importante 

tratamento na análise de Novack, o autor afirma que a lei do desenvolvimento desigual e 

combinado é uma lei de ampla aplicação constituindo-se da fusão de duas leis intimamente 

relacionadas (NOVACK, 2008).  

A essência de ambas as leis pode ser assim resumida: a lei do desenvolvimento 

desigual trata das disparidades conferidas ao desenvolvimento dos diferentes povos, classes, 

ramos da economia ou cultura e verificadas em um determinado tempo histórico, enquanto a 

lei do desenvolvimento combinado trata de como essas disparidades no desenvolvimento 

podem produzir certos saltos qualitativos levando nações atrasadas a superar as avançadas em 

determinadas esferas (NOVACK, 2008). 

O desenvolvimento desigual e combinado é uma mescla de elementos arcaicos e 

modernos, gerando como síntese um processo novo. Nas nações da periferia do capitalismo é 

evidente esta mescla de elementos de diferentes modos de produção e tempos históricos. 

Embora fique nítido que todos os países estejam interligados, é impossível negar as 
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particularidades presentes no desenvolvimento de cada nação quanto à inserção nesta ordem. 

Estas particularidades são funcionais ao capital, como pode ser confirmado ao pensar o 

quanto o parco desenvolvimento da colônia foi fundamental para o pleno desenvolvimento 

das metrópoles (NOVACK, 2008). 

O processo de colonização somente pode ser compreendido em suas diversas 

configurações se verificados sob a ótica da Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. 

Fica evidente a combinação de elementos desiguais que propiciam o desenvolvimento de 

processos específicos. Na América Latina, há o modelo semifeudal e semiburguês, tendo sua 

colonização um caráter essencialmente capitalista, “o fardo da acumulação de capital é 

carregado pelos países latino-americanos; mas seus efeitos multiplicadores mais importantes 

são absorvidos pelas economias centrais, que funcionam como centros dinâmicos de 

apropriação das maiores quotas do excedente econômico gerado” (FERNANDES, 1975a, 

p.22) 

Alinhado com as elaborações de Lênin e de Trotsky, Florestan Fernandes desenvolve 

uma densa produção teórica dedicada à compreensão do capitalismo dependente na América 

Latina e, em especial, a inserção do Brasil no capitalismo mundial.  As transformações do 

capitalismo da Europa desencadeiam uma nova forma de articulação das economias 

periféricas latino-americanas rumo aos dinamismos das economias centrais do capitalismo, 

assim as influências externas atingem as esferas econômicas, sociais e culturas, seja por meio 

dos mecanismos do mercado mundial ou via incorporação de fases dos processos econômicos, 

a dominação externa converte-se em imperialismo e na América Latina o capitalismo 

dependente surge com uma dura realidade histórica (FERNANDES, 1975a). 

Ao apresentar sua argumentação acerca do desenvolvimento do Brasil detalha como, 

através do processo de colonização, não ocorre à transplantação do modelo de 

desenvolvimento dos países Europeus para as colônias, uma vez que, as economias 

dependentes foram transformadas em mercadorias (FERNANDES, 1975a). 

Apresenta preliminarmente três aspectos principais da formação brasileira, são eles: 

primeiro, que este pais originou-se para a história moderna como parte da expansão do mundo 

ocidental (navegações portuguesas); segundo, que a formação de um Estado nacional 

independente desenrolou-se sem que ocorressem alterações anteriores na organização da 

economia e da sociedade e, por fim, o encadeamento entre estes dois tipos de colonialismo 

justifica o fato de o Brasil não ser um país independente economicamente. 

Fernandes (2008) segue explicando que a modernização no contexto da emancipação 

política apenas dissimula as marcas da dependência colonial, passando a história do homem a 
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ser feita em função da capacidade de lidar com o capitalismo. Apontando ainda duas 

conclusões importantes: “as nações livres”, mas economicamente “dependentes”, não 

evoluíram para o capitalismo por causa das estruturas econômicas e sociais da economia 

exportadora (uma vez que rompe com as bases coloniais, mas mantém as funções extra 

capitalistas), e, a modernização não é uma simples reprodução da evolução anterior do 

capitalismo na Europa. Ocorre uma transferência de normas, instituições e valores sociais que 

orientaram os comportamentos para um determinado padrão (FERNANDES, 2008). 

Isso ocorre nas economias de capitalismo dependente em função do que Florestan 

chamou de “condição colonial permanente” que se altera ao longo do tempo se redefinindo, 

sem jamais romper com a posição heteronômica da economia do país. O autor exemplifica 

essas mudanças, com os períodos do sistema colonial, o colonialismo criado pelo 

imperialismo das grandes potências mundiais e atualmente com o capitalismo monopolista 

(FERNANDES, 2008, p. 26). 

Nas sociedades capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas verifica-se o fato de as 

primeiras terem, via apropriação colonial, conseguido criar os fatores básicos da acumulação 

primitiva, que a elas permitiu o alcance da posição econômica atual, já as segundas, ficam 

sendo compelidas a realizar a revolução capitalista com objetivo de evitar ou reduzir as perdas 

do excedente econômico para as primeiras. Nas palavras do autor: 

Em um extremo, temos uma economia de mercado capitalista que crescia com o 

excedente econômico transferido ou pilhado em economias coloniais. No outro, 

deparamos com uma economia de mercado capitalista que, ao crescer, corre o risco 
de ser tornar ainda mais dependente (FERNANDES, 2008, p. 37). 

 

Com o padrão dual de expropriação, as economias dependentes sob a condição 

heteronômicas se organizam em função das condições impostas pelo mercado mundial, elas 

têm seu excedente econômico de produção expropriado pelas nações hegemônicas que 

controlam a economia mundial, tornando as nações dependentes altamente capazes de 

integrarem-se ao capitalismo mundial, desde que na condição de dependência. 

Acerca dessa condição, o autor explica que as nações latino-americanas lidam com 

duas duras realidades, a primeira trata da condição destas estruturas econômicas, 

socioculturais e políticas internas, serem capazes de incorporar as transformações do 

capitalismo, porém não promovem o desenvolvimento autônomo e a integração nacional; e a 

segunda trata da dominação externa que incentiva a modernização e o crescimento, mas trava 

qualquer possibilidade de autonomia e revolução nacional. Explica ainda que esta situação é 

de interesse e responsabilidade das classes dominantes em sua dupla face: internacional e 

local. (FERNANDES, 1975a).  
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Embora a dependência seja uma condição imposta pelo mercado mundial, ela conta, 

internamente com o consentimento da burguesia local. Considerando esta condição, o autor 

desenvolve uma densa análise acerca das classes sociais, explicando que o regime de classes 

na sociedade de capitalismo dependente “possui como substrato material uma situação de 

mercado dependente e como suporte sociocultural os recursos de uma civilização nucleada 

no exterior” (FERNANDES, 2008, p. 56). 

Aqui as classes sofrem certo esvaziamento histórico e por isso perdem funções 

essenciais, porém, absorvem funções adicionais convertendo-se num componente invisível da 

continuidade do subdesenvolvimento. Para o autor, classes sociais são: “um grupo social, 

sujeito a variações de acordo com a intensidade dos contratos sociais, a formação de 

padrões de vida e de aspirações sociais comuns, laços de solidariedade ou de atuação 

política” [...] (FERNANDES, 2008 p.66). 

No Capitalismo Dependente o regime de classe se vincula a relação de produção e ao 

mercado, apresentando duas características principais. A primeira diz respeito ao fato do 

sistema econômico não se integrar no capitalismo da mesma forma que no avançado, nas 

nações dependentes o sistema combina diferentes estágios de evolução econômicas 

(arcaização do moderno e modernização do arcaico). A segunda característica demonstra que 

o sistema econômico não exprime equilíbrio do todo, uma vez que as transformações 

econômicas não foram acompanhadas de transformações na estrutura social e de renda dos 

diferentes extratos da população (FERNANDES, 2008). 

A combinação entre o arcaico e o moderno, nas economias dependentes garantem 

que mesmo que ocorra o crescimento econômico este não conduzirá o país a autonomia, pois 

o arcaico mantém sua dependência diante ao capital externo enquanto o moderno cumpre o 

papel de escamotear essa associação. Isso ocorre porque o mercado mundial converte as 

economias dependentes em verdadeiras fontes de captação de excedente econômico, através 

das formas arcaicas de produção, tudo isso ocorre com o consentimento da burguesia local 

(FERNANDES, 2008). 

Nestes termos é fundamental compreender a atuação das classes sociais no 

desenvolvimento e manutenção do capitalismo dependente brasileiro. Para isso, Florestan 

Fernandes recupera a concepção de “possuidores de bens” e os “não-possuidores de bens” a 

partir do trabalho como mercadoria. Os “possuidores de bens” englobam todos aqueles que 

valorizam seus bens através das relações de produção e do mercado, não importando o modo 

pelo qual o fazem. 
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Os “não-possuidores de bens”  podem ou não se valorizar pelo trabalho na ordem 

econômica, sendo subdivididos, segundo o autor, em dois grupos distintos e variados: Os 

“condenados do sistema” que são aqueles absorvidos pela economia de subsistência ou em 

estruturas arcaicas do sistema econômico, estando em sua maioria no campo e uma pequena 

parcela na cidades. A outra categoria de “não-possuidores” é formada por todos aqueles que 

se proletarizaram ou estão em via de proletarização (FERNANDES, 2008). 

É possível identificar a situação de classe e o interesse de classe em cada grupo, 

sendo a primeira definida pelo grau de homogeneidade assegurada socialmente pela ordem 

econômica, e o interesse de classe identificado pelas condições estruturais e funcionais pelas 

quais se garante a posição ocupada pela classe. Verifica-se que os “possuidores de bens” têm 

a mesma situação de classe e o mesmo interesse de classe, eles têm consciência de classe, 

porém limitados a ordem dependente. Vale lembrar que os “possuidores de bens” são 

representados nas classes sociais altas ou poderosas, que segundo o autor, no caso brasileiro  

são: a classe alta urbana, classe alta rural, e uma classe média urbana agrupada em burguesia 

(as duas primeiras) e pequena burguesia a terceira (FERNANDES, 2008). 

Distintamente, os “não-possuidores” se dividem em dois grupos: os que não chegam 

a ter interesse de classe ou situação de classe, representando a grande maioria da população; e 

os que, através da valorização por meio da força de trabalho, apresentam interesses de classe e 

situação de classe situados, em sua maioria, no meio urbano. Compõem os “não-possuidores” 

a classe baixa urbana, a classe dependente urbana e o campesinato. 

Mister evidenciar que as únicas classes que reúnem condições, no contexto societário 

brasileiro, de tomar consciência real do interesse e situação de classe ainda são as classes 

altas, embora limitadas pelas ilusões de autonomia política que escamoteiam a dependência 

econômica. As classes que compõem os “não-possuidores de bens” sofrem profundamente 

com as consequências da forma pela qual sua situação e interesse de classe se objetiva no 

capitalismo dependente. Já as classes médias estão alinhadas ao interesse do capital (interno e 

externo), sendo, nas palavras do autor “puritanos do capitalismo dependente” 

(FERNANDES, 2008, p.70).  

No capitalismo dependente, as funções do regime de classes são modificadas e até 

mesmo restringidas, neste contexto, classes sociais apenas preenchem algumas das funções 

essenciais, ainda que de forma unilateral. Ganham relevo as funções que proporcionam o 

aproveitamento das oportunidades, tomadas por um grupo com posição estratégica para 

concentrar em suas mãos ainda mais “uma renda, um prestígio e um poder já 

exageradamente concentrado” (FERNANDES, 2008, p. 75). 
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Em suma, o autor explicita que, o regime de classes na sociedade de capitalismo 

dependente está atrelado ao aumento das desigualdades econômicas, sociais e políticas 

garantindo a continuidade das barreiras entre as classes sociais. Nesse cenário, as classes altas 

buscam a todo custo preservar seu lugar com se o fosse sagrado, a burguesia local teria, um 

verdadeiro pânico de realizar o rateio social do excedente econômico. 

A partir da compreensão dos interesses que perpassam as contradições entre as 

classes sociais no capitalismo dependente é fundamental pensar a revolução burguesa no 

Brasil, para compreender como os “possuidores de bens” conduziram as transformações no 

país, considerando a dificuldade da burguesia brasileira em realizar até mesmo as 

transformações “dentro da ordem”. 

Antes de adentrar nas especificidades da revolução burguesa no Brasil, é 

fundamental apresentar a análise elaborada por Florestan Fernandes (2008) acerca de alguns 

dos problemas que são essenciais para a compreensão do destino da sociedade de classes no 

mundo subdesenvolvido. Ambos os problemas são relacionados as classes altas, afinal são 

elas que atuam efetivamente na história que as outras classes vivem. O primeiro (i) problema 

apresentado pelo autor diz respeito ao grau de consistência propriamente capitalista do 

comportamento econômico das classes altas no capitalismo dependente. A racionalização 

possível nessa forma de organização é limitada pela própria estrutura de dependência, uma 

vez que os agentes internos nessa forma de economia, não tem domínio sob todos os fatores 

existentes para previsão, pois dependem, em grande medida, dos mercados externos e suas 

variações. O autor afirma ainda que é tão difícil realizar qualquer tipo de previsão ou controle 

racional que “negócio” e “aventura especulativa” andam juntos (FERNANDES, 2008). 

Nestas condições, o cálculo econômico capitalista se faz na busca por superação do 

circuito de indeterminação
3
 inerente ao capitalismo dependente. Identifica-se que são poucos 

os agentes que conseguem neutralizar as ações desse circuito, o cálculo capitalista apresenta 

duas dimensões novas, a primeira está expressa na necessidade de projetar as consequências 

econômicas num curto e fechado raio de ação, e a segunda dimensão está na transferência dos 

riscos do negócio para outros fatores, preferencialmente aos fatores do trabalho e consumo. 

Nestas condições, a burguesia concentra toda as suas energias na luta por sobrevivência 

                                                             
3 Segundo Fernandes (2008) no capitalismo dependente é difícil estabelecer a “lógica” do comportamento 

econômico do capitalista considerando as peculiaridades dessa formação. Assim essas peculiaridades atingem o 

cerne da imaginação econômica e pensamento criador do nosso capitalista. O circuito de indeterminação não se 

manifesta igualmente em todas as esferas econômicas, observa-se que ele se manifesta com maior intensidade 

nos agentes que operam no setor moderno. Desta feita, o que é importante destacar é como o cálculo capitalista, 

em alguns casos, consegue pôr os efeitos do circuito de indeterminação sob controle. Nestes casos identifica-se 

uma certa racionalidade capitalista típica, que é criada pelo agente econômico tendo como resultado a devastação 

de recursos intelectuais em elementos marginais do processo econômicos. 
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econômica, ultrapassando esse plano apenas incidentalmente, para projetar-se como uma 

classe que domina o curso dos processos econômicos. Ela é assim prisioneira de sua situação 

de classe sendo conduzida a “forjar e a reforçar, continuamente, as bases econômicas da 

persistência, crescimento e fortalecimento do capitalismo dependente” (FERNANDES, 2008, 

p. 83). 

Um segundo (ii) problema está no modo como os interesses econômicos influenciam 

típicos comportamentos de classes. Revelando certa tendência em transformar interesses 

econômicos em questões políticas e empregar controle político sobre assuntos econômicos, 

tendo essa tendência sido intensificada pelos núcleos hegemônicos externos, após as duas 

grandes guerras. Outra tendência está no próprio padrão do sistema econômico que congrega 

um setor arcaico e outro moderno, estas duas tendências revelam que nesta estrutura os 

problemas no setor econômico revertem-se em problemas políticos (FERNANDES, 2008).  

Este problema acaba por destruir ou corroer valores burgueses relativos à 

propriedade privada dos meios de produção, mercantilização do trabalho e necessidade de 

acumulação capitalista. Revelando assim que os compromissos de classe no capitalismo 

dependente levam a burguesia nacional a agregar membros de diversas categorias 

econômicas, integrando em seu seio estruturas econômicas arcaicas e modernas, ambas unidas 

em torno de um mesmo interesse social e político. Outra consequência desses problemas está 

na convicção da burguesia, de que as demais classes, são inertes frente a esse pacto de 

interesses. Buscando manter para si a “posse de bens” evitando que ela passe pelo mercado, 

neutralizando um fator fundamental da dinamização da economia capitalista. Nas palavras do 

autor “o rateio social do excedente econômico projeta-se numa esfera em que fica protegido 

do poder de pressão e de conflito das demais classes sociais, como se devesse ser decidido 

através de critérios estamentais e sob um clima de menosprezo permanente pelo trabalho” 

(FERNANDES, 2008, p. 86). 

Fernandes (2008) apresenta uma terceira questão, explicando que esses problemas 

independem do fato de que os diversos segmentos da mesma classe social somem forças para 

lutar em prol dos interesses fundamentais da nação. Nesta lógica, as ações do Estado – 

definido por Marx (2008) como o comitê que organiza os interesses da burguesia – no 

capitalismo dependente não realizam nem sequer as transformações necessárias para o “salto 

capitalista”, ou nos termos de Fernandes (2008) nem as transformações “dentro da ordem” 

necessárias ao tão almejado “desenvolvimento”. O comportamento da burguesia é atravessado 

pelo fato desta, no capitalismo dependente, aceitar a forma econômica deste sistema, mas 

repudiar suas formas políticas e sociais, como se não estivessem interligadas. 
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Visto desse ângulo, o subdesenvolvimento é menos um produto direto da economia 

capitalista, considerada em si mesma, que da falta de conjugação entre mudanças 

econômicas, sociais e políticas, congeladas ou impedida pela classe social que 

deveria jogar seus interesses econômicos em tal conjugação. Na verdade, os 

mecanismos econômicos não se corrigem nem se transformam automaticamente. 

São os homens que promovem tais correções e transformações. Privados de suas 

formas sociais e jurídico-políticas, o capitalismo foi despojado de qualquer impulso 

dinâmico construtivo e revolucionário. Ele deixou de orientar aspirações básicas 

comuns, e os que encarnaram socialmente uma vontade histórica identificada com 

seus valores limitaram-se a definir esses valores no plano econômico e segundo os 

interesses restritos de uma classe (FERNANDES, 2008, p. 87). 
 

Por fim, verifica-se um terceiro (iii) problema, apresentado pelo autor, essencial para 

a compreensão do destino da sociedade de classes no mundo subdesenvolvido está na seguinte 

questão: As classes dominantes nas sociedades subdesenvolvidas podem ou não realizar a 

Revolução Burguesa
4
? Inicialmente, insta destacar que Florestan Fernandes (2008, p. 87) está 

considerando como revolução burguesa “um certo estado de tensão, pelo qual a economia 

capitalista se diferencia e se reintegra”, nestes termos a resposta do autor é categórica em 

afirmar que todo sistema econômico comporta sim uma revolução burguesa. 

A classe dominante tem duas principais funções na revolução burguesa, quais sejam: 

primeiro diz respeito ao desencadeamento desta dentro dos limites de uma sociedade de 

capitalismo dependente, a segunda função trata do alcance da revolução burguesa, em 

especial, a possibilidade do “salto econômico” para o capitalismo autônomo. 

Acerca das condições de realização da revolução burguesa no capitalismo 

dependente, Fernandes (2008) afirma que um povo colonial poderia sim atingir o capitalismo 

industrial, desde que cumprisse algumas fases. Porém, estas fases no capitalismo dependente, 

não eliminam as anteriores, pois elas coexistem e se misturam formando um sistema com 

diversas estruturas em diferentes estágios econômicos. Assim, as classes altas através de sua 

posição privilegiada articulam-se solidariamente formando uma burguesia organizada e 

consciente de sua função econômica e interesse de classe para levá-los a cabo, escamoteando-

os do destino nacional, superando assim o estado colonial, sem romper com o estado de 

dependência externo, realizando-se como classe apenas no plano econômico.  

Neste contexto, admite-se falar em revolução burguesa, apenas por dois motivos 

principais, segundo o autor: primeiro pelas alterações ligadas a consolidação de uma ordem 

competitiva e, segundo pelo fato de o capitalismo dependente não eliminar a correlação entre 

monopólio de poder econômico e político da mesma classe social. A burguesia, nestes termos, 

                                                             
4 Aqui é fundamental explicitar o que o autor inicia a elaboração desta questão diferenciando o que compreende 

por revolução burguesa e de pronto, já explica que para a análise em tela, não se está considerando o padrão 

historicamente determinado de Revolução Burguesa tal como ocorreu nos países de capitalismo central, ou 

capitalismo autônomo. Se considerarmos a revolução burguesa nos moldes do que ocorreu na Europa e Estados 

Unidos a resposta do autor a questão seria não. 
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será a única a defender o capitalismo dependente enquanto classe social, uma vez que, através 

desse processo ela constituí sua dominação política e social sobre as demais classes sociais. 

A segunda função da burguesia na revolução burguesa trata do alcance desta, 

considerando como horizonte a ruptura com o capitalismo dependente. Fernandes (2008) 

explica que para que isso ocorra as burguesias nacionais não estariam lutando apenas por seus 

interesses de classes, elas, nesse processo histórico, estariam incentivando as demais classes a 

lutar por sua posição e, por consequência, pela eliminação do capitalismo dependente. 

Verifica-se que a burguesia perdeu oportunidades históricas de rupturas e que caminha apenas 

no sentido de ações para modernização, preservando o capitalismo dependente e sua cômoda 

associação com os capitais externos, em suma: 

Combinando-se os resultados dessa dupla indagação, constata-se que as burguesias 

do mundo capitalista subdesenvolvido são vítimas da estrutura e da organização da 

sociedade de classes em que vivem. Elas veem o capitalismo e suas exigências 

sociais, culturais e políticas do ângulo do capitalismo dependente. Ao fazer sua 
revolução, fazem-na na escala das realizações e das ambições fomentadas pelo 

capitalismo dependente. Nenhuma outra classe social as contesta com 

probabilidades de êxito. De qualquer forma, condenam-se a protagonizarem a 

história como uma eterna façanha de dependência (FERNANDES, 2008, p. 93). 

 

Face ao exposto e compreendendo o papel da burguesia na perpetuação do 

capitalismo dependente – que nos termos de Marx esta faz do Estado o comitê de suas ações – 

é fundamental pontuar, para finalizar, o papel desempenhado pelo Estado no capitalismo 

dependente. Neste o sistema de poder se complexifica ainda mais, uma vez que, sob essa 

condição, a sociedade de classes sofre uma dupla reflexão, a primeira trata de impregnar as 

estruturas de poder com posições estratégicas que buscam privilegiar as elites e dar a elas o 

controle da situação; a outra reflexão diz respeito a exacerbação da relações de poder, que 

nestas condições, combina padrões democráticos e autoritários (ou autocráticos) no 

comportamento político (FERNANDES, 1975a). 

Desta feita, o Estado assume um papel fundamental para defesa das classes 

privilegiadas e também enquanto instituição de controle das demais classes pelas elites que 

adquirem uma forte orientação política. Uma vez que o elemento político se torna 

fundamental para a manutenção da ordem social, já que, sob a condição de dependência, o 

desenvolvimento capitalista é refém dos controles políticos democráticos, autoritários e 

autocráticos. 

É possível compreender, a partir do exposto, que o Estado enquanto expressão da 

burguesia formada no capitalismo dependente não é capaz de fazer nem ao menos as 

transformações “dentro da ordem”, trata-se de uma burguesia arrogante e autoritária que 

compreende as ações dentro da ordem como algo que dever ser duramente reprimido, uma vez 
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que apresentam um medo real de ter seu superprivilegiamento suprimido por meio destas 

revoluções. A burguesia direciona seus esforços para garantir, dentro dos limites do 

capitalismo dependente, apenas seus interesses e privilégios enquanto classe, pouco 

importando se suas ações estão alinhadas a própria racionalidade capitalista. Elas incorporam 

ao mundo capitalista, e sufocam – via militarização das funções do Estado, no poder Estatal e 

na repressão policial-militar – as classes baixas para que não se tornem uma ameaça à ordem 

capitalista que operam.  

Como as classes dominantes têm um verdadeiro horror de fazer o rateio social e de 

perder seu privilegiamento associado ao capitalismo dependente, não aceitando conduzir 

sequer as ações dentro da ordem burguesa, tal como as revoluções agrárias, urbana e 

demográfica, elas continuam, via Estado, conduzindo a manutenção do capitalismo 

dependente e do subdesenvolvimento em níveis cada vez mais complexos que incidem na 

configuração das políticas públicas, particularmente a Educação, como analisaremos nos itens 

a seguir. 

Antes de finalizar este tópico acerca do capitalismo dependente, é fundamental 

destacar uma questão que mereceu especial atenção de Florestan Fernandes que é a situação 

do negro no Brasil. Este tema torna-se fundamental para a presente discussão por dois pontos 

essenciais, quais sejam: primeiramente, porque podemos considerar a questão racial como 

estruturante no capitalismo dependente brasileiro; segundo porque, como analisaremos no 

segundo capítulo, as cotas sociais são implementadas nas universidades brasileiras no bojo 

das lutas em prol das cotas raciais. 

O Brasil está no bloco das últimas nações do mundo a acabar legalmente com o 

escravismo, apenas o fez em 1888. O nosso país, como a maioria das nações da América 

Latina tiveram com principal força de trabalho, desde a colonização das nações Europeias, 

pessoas trazidas à força do continente Africano para, em nossas terras, serem escravizadas. O 

povo africano aqui escravizado, hoje compõe a maioria da população brasileira, a população 

preta. 

Ainda no processo de formação do Brasil evidencia-se que a relação entre europeus, 

índios e africanos não era necessariamente harmônica, como relataram, na verdade, as tensões 

e distinções já apresentavam cunho racial, seja por diferenciação no sentido espiritual, 

biológico ou até com argumentos médicos, essa distinção se dava não apenas por meio da 

hierarquização, mas também por meio da concepção, a partir do olhar europeu, se os pretos e 

indígenas eram considerados humanos (ORTEGAL, 2018). 
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A análise dessa relação entre os povos que aqui viviam é fundamental para 

compreender a formação das relações sociais desenvolvidas aqui, pois antes mesmo das 

relações sociais capitalistas se instalarem o distintivo de “raça” era oficial para separação 

entre os grupos. O autor explica ainda que “caracterizar um grupo como não humano ou sub-

humano resultava em total isenção moral para a exploração, escravização e extermínio desse 

grupo assim classificado” (ORTEGAL, 2018, p. 417). 

Da compreensão dessa marca e total isenção moral decorre a apreensão de que não 

podemos considerar que apenas promulgação da Lei Áurea traria como resultado imediato a 

alteração dessa “isenção moral”. Segundo Fernandes (2017), as elites dominantes brancas no 

Brasil conduziram a nossa revolução social sem que estas alcançassem a esfera das relações 

raciais, assim a desagregação da sociedade escravista não significou a alteração das condições 

do negro. 

Na transição do trabalho escravizado ao regime de mercado de trabalho livre deixava 

nítido que o preto, que aqui já estava, não possuía os atributos necessários para assumir tal 

tarefa. O trabalho antes realizado pelos pretos escravizados não passou automaticamente a ser 

realizado pelos pretos agora libertos.  Muito pelo contrário, a ideia de que este não possuía os 

atributos necessários se expressa na ação do governo de incentivo à migração europeia 

enquanto uma política de branqueamento
5
. 

Nesse processo de transição do trabalho escravo ao trabalho livre ocorre a abolição 

formal ou legal, mas as ideias que justificavam a escravização de povo preto, permanecem 

fortemente enraizadas na sociedade brasileira, mesmo com todo o debate em torno da não 

justificativa biológica da existência de raças humanas, e especial combate a essa ideia após a 

derrotada nazista. A diferenciação entre pretos e brancos se perpetua sociologicamente, assim 

o racismo vai sofrendo uma espécie de sofisticação tornando-se parte importante no processo 

de constituição do Brasil como Estado-nação. Para Fernandes apud Lima (2017) a 

heteronomia racial se associa a heteronomia social, política e econômica fazendo com que 

mesmo na ordem social competitiva seja preservada a dominação do regime escravocrata, a 

crítica de Fernandes: 

[...] encontra suas bases na análise da manifestação da heteronomia racial sob a 

aparência de absorção irrestrita do negro na sociedade de classes, assim, o mito 

omite, até os dias atuais, a persistência de uma diretriz ambivalente de repulsa ao 

tratamento igualitário do negro e de aparente acatamento de requisitos do regime de 

classes. Tal problematização evidencia que o mito da democracia racial cria uma 

                                                             
5
Para compreensão desse processo de formação do trabalho livre e da marginalização no preto nesse processo 

ver dissertação de mestrado: SANTOS, Sales Augusto dos. “A formação do mercado de trabalho livre em São 

Paulo: tensões raciais e marginalização social”. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 1997. 
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aparência democratizante fundada tão somente na igualdade jurídica/formal forjada 

na sociedade de classes (LIMA, 2017, p. 354). 

 

Tal processo resulta num país historicamente marcado por uma invasão colonial de 

carácter exploratório e pela escravidão racializada, desencadeando numa formação capitalista 

tardia, periférica e estruturalmente racista que precisa ser compreendida em suas 

particularidades. Nesse sentido, o componente raça e por consequência o racismo, vão 

apresentar contornos bem particulares no Brasil. 

Embora saibamos que as elites brancas brasileiras tenham divulgado aos quatro 

cantos do mundo que aqui existia um verdadeiro “paraíso racial”, com especial contribuição 

de Gilberto Freyre ao escrever “Casa Grande Senzala”, muitos foram os esforços de outros 

autores para desmistificar o que foi denominado mito da igualdade racial
6
 que, na verdade, foi 

uma estratégia para ocultar a face do racismo aqui praticado. 

Para Ortegal (2018) temos uma espécie de racismo à brasileira caracterizado por se 

manifestar intimamente ligado a cor da pele ou a fenótipo, por operar no cotidiano sem a 

necessidade de uma separação explícita e, por fim, pela capacidade de operar sem 

necessariamente denunciar aquele que opera. Em suma, temos assim um racismo de marca, 

cotidiano e que oculta a face dos que o praticam.  

Para Fernandes (2007, p.42) no Brasil havia uma forma de racismo particular “um 

preconceito de não ter preconceito” que se revela na tendência em continuar praticando a 

discriminação racial, mesmo considerando essa atitude é moralmente condenável para quem 

pratica e ultrajantes para quem sofre, gerando assim um racismo dissimulado e pouco 

sistemático. 

Já para Martins (2018) o racismo brasileiro pode ser considerado um racismo 

dissimulado, um tipo de racismo perverso que se apoia na falsa ideia de „democracia racial‟ 

para produzir cotidianamente desigualdades, violação de direitos e violência. Considera ainda 

que esse modelo de racismo permite ao Estado uma certa omissão diante das desigualdades.  

Concordamos com Mattos (2007) que não podemos considerar o racismo brasileiro como 

melhor ou pior, pois, todas as formas de racismo devem ser igualmente repudiadas, aqui 

apenas nos interessa demarcar que existe racismo no Brasil, que este assume particularidades 

próprias da nossa formação social e que o “mito da democracia racial” nada mais é que uma 

estratégia instituída para ocultá-lo, como os dados abaixo elencados demonstram. 

                                                             
6
 Com especial desta que pesquisa encomendada pela UNESCO e desenvolvida por Roger Bastide e Florestan 

Fernandes (1955), ver também “O negro no mundo dos brancos” (FERNANDES, 1972); “O significado do 
protesto negro” (FERNANDES, 1989), entre outros. 
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Dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Economia Aplicada, organizados a partir da 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e apresentados no 

documento denominado “Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça” referentes a Educação 

evidenciam o seguinte. Quanto ao analfabetismo verifica-se que do total da população com 15 

anos ou mais, em 2015, que são consideradas analfabetas, a discrepância entre negros e 

brancos é assustadora, do total aproximadamente 72% são de pessoas negras contra apenas 

28% brancos. Se levarmos em consideração a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 

anos ou mais, no mesmo ano (aqui considerando a totalidade da população nessa faixa etária) 

temos que 10,6% são pretos apenas 4,9% são brancos, uma diferença de 50% entre os grupos 

raciais (IPEA, 2016). 

Outro dado revelador do racismo no Brasil está na proporção de pessoas com 25 anos 

ou mais com menos de 1 ano de estudo, destes 14,4 % são pretos e apenas 7,4% brancos. Se 

considerarmos pessoas com a mesma faixa etária, mas que tenham entre 1 e 4 anos de estudos 

os dados indicam que as desigualdades entre brancos e pretos permanecem, destes 21,5% são 

pretos enquanto apenas 18% são brancos. A discrepância entre pretos e brancos sofre sutis 

alterações quando analisados outros tempos médios de estudos, porém ao analisar esse dado 

para 12 anos de estudos, a diferença entre brancos e pretos permanece com 12% e 25,9%, 

respectivamente (IPEA, 2016). 

Em relação ao tempo de estudos da população preta, há um significativo aumento de 

escolaridade no período analisado, pois os dados revelam que em 1995 apenas 3,3% da 

população possuía 12 ou mais anos de estudos (o que equivale a conclusão do ensino médio, 

no mínimo), em 2005 o percentual era de 5,5% isso significa de ao longo de 10 anos somente 

ocorreu uma elevação de 2,2%. Entretanto analisando a segunda década evidencia-se que 

atinge o percentual de 12%, mais que dobrando o dado anterior (IPEA, 2016). 

Apresentamos, por fim, a taxa de escolarização líquida, que fornece a proporção da 

população matriculada no nível de ensino considerado adequado para a faixa etária 

equivalente. Este dado será retomado no próximo capítulo, pois é uma das metas do Plano 

Nacional de Educação - PNE. Aqui nos interessa a análise desse dado quanto ao critério raça, 

em  2015 a taxa de escolarização líquida brasileira para o ensino superior (estudantes 

matriculados na graduação, mestrado ou doutorado) era de 17,8%, nesta o percentual de 

brancos é de 25%, enquanto entre pretos é de 12,5%. Em todos os níveis de escolarização 

verifica-se que a taxa de brancos é maior, mas nos níveis de ensino médio e superior a 

distância entre brancos e pretos torna-se assustadora (IPEA, 2016). 
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Os dados (de 2015) nos mostram que mesmo 127 anos após a “abolição da 

escravidão”, o retrato da marginalização e estigmatização do povo preto é reafirmando 

historicamente pelos mecanismos de barragem em diversas instâncias na sociedade. A luta do 

preto por democracia, somente faz sentido se tomada a cabo a “democracia racial”, realizando 

a transformação da relações raciais e relações de classe, revelando que não podemos tomar o 

preconceito de cor como um fenômeno decorrente do problema de classe, pois como afirma 

Fernandes (2017, p. 40)“Aqueles que conseguem varar as barreiras sociais, qualificando-se 

como técnicos ou como profissionais liberais, logo se defrontam com as barreias raciais”. O 

autor acrescenta ainda que a desigualdade de distribuição das oportunidades é grande e vai 

desde as ocupações profissionais até o acesso à educação. 

Desde ângulo, o negro vem a ser a pedra de toque da revolução na sociedade 

brasileira. A democratização só será uma realidade quando houver, de fato, 

igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, 

de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em termos de classe, seja em 
termos de raça. Por isso a luta de classes, para o negro, deve caminhar juntamente 

com a luta racial propriamente dita (FENANDES, 2017, p. 41). 

 

Em suma, vale ressaltar que a condição no preto no Brasil é um problema estrutural 

do capitalismo dependente, que se manifesta na histórica concentração racial de poder, 

prestígio social e renda. A superação desta condição perpassa pela luta em prol da superação 

do capitalismo dependente e da heteronomia racial, por meio da construção de uma nova 

ordem societária sem qualquer forma de opressão seja ela de classe, sexo ou raça. 

A burguesia local que concentra prestígio social, poder e renda, apresenta verdadeiro 

pavor de fazer o rateio social, pois acredita que assim, é possível manter-se no poder e 

condenar “os não possuidores de bens” a eterna segregação seja por questão de classe, sexo 

ou raça. Numa sociedade conformada com tamanha segregação e distanciamento social entre 

as frações de classe, até mesmo as reformas mais simples e ações básicas necessárias, próprias 

da sustentação do capitalismo ganham contornos particulares, aqui, nem o acesso à educação 

direcionada ao trabalho é uma demanda que encontra consenso nas classes dominantes, uma 

vez que seguem na concepção de que educação é um privilégio de classe. 

 

1.2. Funções econômicas, sociais e políticas da Educação no capitalismo 

 O presente tópico desenvolve a argumentação teórica acerca da Educação no 

Capitalismo a partir da compreensão de suas funções econômicas, sociais e políticas 

apresentando, para isso, as elaborações de alguns importantes autores da tradição marxista 

acerca da educação e de como ela está ligada aos processos sociais de reprodução na 
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sociedade atual, pensando os determinantes que compõem a configuração da educação sob a 

égide do sistema capitalista. 

 Para isto, optou-se por iniciar com as elaborações de Istvan Mészáros a partir do seu 

texto intitulado “Educação para além do capital”, no qual o autor apresenta a relação entre os 

processos educacionais e os processos de reprodução da ordem burguesa, afirmando que sem 

a ruptura com as relações sociais dadas pelo capitalismo não será possível a radical 

transformação da educação.  Na sequência, apresentamos as elaborações de Demerval Saviani 

desenvolvendo a análise acerca das escolas de primeiro grau, apontando as funções políticas 

que o ensino desempenha no capitalismo e explicitando as teorias educacionais “críticos-

reprodutivas”. Tais elaborações serão retomadas em diálogo com os estudos de Minto (2014) 

e Almeida, Rodrigues (2013). Finalizando com o debate do por que as reformas no âmbito da 

educação no capitalismo somente são possíveis com a radical transformação da sociedade. 

 A educação não é negócio, não é mercado, ela deve educar para a vida e não para o 

mercado de trabalho, assim Mészáros (2008) apresenta a concepção de educação para pensá-

la além da lógica desumanizadora do Capital, pois, para o autor, a educação deve ir além da 

dimensão da pedagogia, ganhando as ruas e o mundo. Sob a égide do capitalismo, a educação 

está intimamente relacionada aos processos sociais de reprodução social. 

Os impactos da incorrigível lógica do capital sob a educação são evidentes ao longo 

da história. A educação institucionalizada tem desempenhado um duplo papel, principalmente 

nos últimos 150 anos, pois além de capacitar para o trabalho através da transmissão de 

conhecimentos sobre as máquinas, ela também tem desempenhado um importante papel no 

sentido da perpetuação de valores que legitimem os interesses das classes dominantes 

(MÉSZÁROS, 2008). 

Estes valores são transmitidos, via educação institucionalizada, para alimentar a ideia 

de que não há nenhuma alternativa as classes dominadas, a não ser a aceitação de sua 

condição. Além da internalização via educação, estes valores também são impostos via 

dominação estrutural e subordinação, sendo essa dominação exemplificada pelo autor com a 

adulteração da história majoritariamente contada com a versão dos dominantes, e também 

através de tratamento violento e coercitivo (MÉSZÁROS, 2008). 

Ao longo do tempo, as formas de dominação se moldaram de acordo com as novas 

determinações, as instituições educacionais se adaptaram as alterações e abandonaram as 

formas mais brutais de educação anteriormente aceitas e incentivadas. É fundamental 

evidenciar que a educação como um todo é afetada pelas determinações mais gerais do 

capital, sendo a educação formal integrada a totalidade dos processos sociais, funcionando em 
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sintonia com tais determinação, ainda que não sem alguma resistência interna. Para o autor, a 

questão crucial está em fazer com que cada indivíduo adote como suas, as metas de 

reprodução do sistema capitalista, assim a educação: 

Em outras palavras, no sentido verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se 

de uma questão de “internalização” pelos indivíduos [...] da legitimidade da posição 

que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas 

“adequadas” e as formas de conduta “certas”, mais ou menos explicitamente 

estipuladas nesse terreno. Enquanto a internalização conseguir fazer o seu trabalho, 

assegurando os parâmetros reprodutivos gerais do sistema do capital, a brutalidade e 

a violência podem ser relegadas a um segundo plano (embora de modo nenhum 
sejam permanentemente abandonadas) posto que são modalidades dispendiosas de 

imposição de valores, como de fato aconteceu no decurso do desenvolvimento 

capitalista moderno (MÉSZÁROS, 2008, p. 44). 

 

A educação formal tem, portanto, como principal função fazer com que cada 

indivíduo adote como suas, as metas de reprodução do sistema capitalista, ela não é a força 

ideológica responsável pela consolidação do capital, mas desempenha uma parte importante 

na internalização, ou seja, são as instituições formais de educação responsáveis por uma parte 

do sistema global de internalização, mesmo que os indivíduos não permaneçam muitos anos 

no sistema formal de educação são ainda assim, induzidos a aceitar o destino definido pelas 

classes dominantes a sua condição social dentro da ordem do capital (MÉSZÁROS, 2008). 

Embora a educação formal seja responsável por parte do nosso processo de 

internalização, é importante salientar que devemos pensar a educação num sentido mais 

amplo e que boa parte do processo de aprendizagem está fora das instituições de educação. 

Por isso, está um pouco mais livre dos controles do modo de internalização opressivos que 

garantem a vigência da concepção de mundo das classes dominantes. Isso abre uma 

importante possibilidade de reinvindicação de outra forma de aprendizagem radicalmente 

crítica que conduza a real transformação, inclusive dentro do sistema formal de educação a 

partir das lutas e resistência de sujeitos individuais e coletivos que pensam a educação para 

além do modelo atual (MÉSZÁROS, 2008). 

A educação, no sentido mais amplo, cumpre um importante papel na superação da 

alienação do trabalho, rumo a transformação social, pois a educação deve atuar no 

rompimento da internalização das ideias políticas dominantes próprias do sistema capitalista, 

desenvolvendo a “contrainternalização” ou a “contraconsciência” que necessita antecipar uma 

outra forma de gerir a sociedade radicalmente diferente do modelo vigente (MÉSZÁROS, 

2008). 

Ainda sobre as funções da educação, Saviani (1999) analisa as escolas de primeiro 

grau buscando compreender as funções políticas que este ensino desempenha, a partir da 

disputa de classes no capitalismo. Busca explicar a marginalização e sua ligação com a 
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educação por dois caminhos distintos, quais sejam: no primeiro caminho estão as teorias que 

compreendem a educação como um meio de transformação que poderia então ser uma forma 

de superação da marginalidade, no segundo caminho, encontramos as teorias que 

compreendem a educação como um instrumento de discriminação social, logo ela é um fator 

da marginalidade. 

Os primeiros concebem a sociedade como harmônica e a marginalidade seria assim 

um acidente que afeta parte dos indivíduos, a educação teria o papel de corrigir esse desvio 

para retomar a harmonia da sociedade, “concebe-se a educação com uma ampla margem de 

autonomia em face da sociedade” (SAVIANI, 1999, p.14). Já os segundos, compreendem a 

sociedade como espaço em que ocorre a disputa entre classes antagônicas, esta disputa é 

marcada pela força e se expressa na produção da vida social, nestes termos a marginalidade é 

fruto dessa forma de organização da sociedade e a educação é totalmente dependente desta 

estrutura social, cumprindo o papel de reforçar a dominação e a marginalidade, assim a 

“educação, longe de ser um instrumento de superação da marginalidade, se converte num 

fator de marginalização já que sua forma específica de reproduzir a marginalidade social é a 

produção da marginalidade cultural e, especificamente escolar” (SAVIANI, 1999, p.16).  

A partir da compreensão do que fundamenta essas duas formas de explicar a 

marginalização e a Educação, o autor passa a analisar algumas teorias da educação, as teorias 

“não-críticas” e as teorias “crítico-reprodutivas”, aqui nos interessam apenas as segundas. São 

analisadas três teorias no grupo das teorias “crítico-reprodutivas”, quais sejam: teoria do 

sistema de ensino enquanto violência simbólica; teoria da escola enquanto aparelho 

ideológico do Estado e teoria da escola dualista. Todas essas teorias compreendem a 

dependência da educação em relação à sociedade e concluem que a função da educação está 

na reprodução da sociedade na qual está inserida (SAVIANI, 1999).  

A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica a compreende como um 

sistema de relações de força simbólica, que se ergue sobre o sistema de força material e 

compõem as relações entre os grupos ou classes de dada sociedade, assim o papel da violência 

simbólica é reforçar, por dissimulação, a relação de força que existe no sistema material. A 

violência material é reforçada por meio da violência simbólica que se reproduz pelo 

reconhecimento e legitimidade da dominação. Assim “à violência material (dominação 

econômica) exercida pelos grupos ou classes dominantes sobre os grupos ou classes 

dominadas corresponde a violência simbólica (dominação cultural)” (SAVIANI, 1999, 

p.30). 
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Partindo da concepção da teoria da violência simbólica buscou-se compreender como 

esta violência se dá no sistema de educação, identificando como a ação pedagógica se torna 

arbitrária na imposição da cultura dos dominantes sobre os dominados. Assim, o sistema de 

ensino dominante produz e reproduz através das instituições, as condições necessárias para a 

realização da sua função de inculcação, cumprindo simultaneamente a tarefa de reprodução da 

cultura legítima ou dominante e contribuindo para a reprodução das relações de força. Em 

suma, a educação desempenha sua função de reprodução das desigualdades sociais e da 

reprodução social através da reprodução cultural (SAVIANI, 1999). 

Para essa teoria, os marginalizados são as classes dominadas que estão à margem 

social (sem força material) e simbólica (cultural), a educação nesta perspectiva faz o papel de 

reforçar essa marginalidade. 

A teoria da “Escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado” baseia-se na teoria que 

a ideologia tem vida material, ela se materializa nos aparelhos ideológicos do Estado. Afirma 

ainda que, no capitalismo maduro, o aparelho ideológico que foi colocado em posição 

dominante é o Aparelho Ideológico Escolar, assim a escola torna-se o aparelho ideológico 

mais acabado de reprodução das relações de produção capitalistas. Crianças e adolescente são 

conduzidos durante anos por esse aparelho, a grande maioria sai diretamente para o universo 

produtivo como os operários e camponeses, outros poucos vão seguir e ocupar postos de 

agente de exploração, repressão ou profissionais da ideologia (SAVIANI, 1999). 

Todos vão reproduzir as relações de exploração capitalistas por meio dos saberes 

adquiridos através da aprendizagem dos saberes práticos absorvidos através da educação 

sendo responsáveis também pela inculcação da ideologia dominante. Esta teoria situa a 

questão da marginalidade no âmbito das relações de produção capitalista e, assim, os 

marginalizados são, por consequência deste sistema, a classe trabalhadora. Neste contexto, 

considera-se a educação como mecanismo constituído pela burguesia para garantia de seus 

interesses enquanto classe dominante (SAVIANI, 1999). 

Por fim, a teoria da “escola dualista” compreende que a escola, embora pareça ter 

uma face única, na verdade é dividida em duas redes que correspondem as duas classes 

antagônicas na ordem capitalista, quais sejam: burguesia e proletários. Esta teoria retoma a 

concepção da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, definindo o aparelho escolar 

com “duas redes contraditórias de escolarização”. A escola cumpre duas funções básicas: 

educar para o trabalho e incutir a ideologia burguesa, estas funções não são cumpridas de 

formas separadas, mas elas estão inter-relacionadas e ocorrem de forma simultânea, conforme 

considera o autor: 
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Consequentemente, a função precípua da escola é a inculcação da ideologia 

burguesa. Isso é feito de duas formas concomitante: em primeiro lugar a inculcação 

explícita da ideologia burguesa, em segundo lugar, o recalcamento, a sujeição, o 

disfarce da ideologia proletária. (SAVIANI, 1999, p.37). 

 

A função da escola, na perspectiva da teoria dualista, é de impedir o 

desenvolvimento da ideologia proletária e da luta revolucionária. Esta teoria, diferentemente 

das demais, quanto a questão da marginalidade, compreende a função da escola para além 

desta, uma que vez garantindo o não desenvolvimento da ideologia proletária e a luta, a 

marginalidade tem vida longa dentro da ordem social capitalista da qual ela é um produto 

direto. A escola aqui é um instrumento ideológico da burguesia na luta de classes. 

Ainda sobre as funções da educação no capitalismo, Minto (2014), ao tratar do 

desenvolvimento da educação superior no Brasil, explica que no Brasil colônia ela estava a 

cargo da Companhia de Jesus, não se tratando de uma ação institucionalizada, pois neste 

período as “dinâmicas produtivas da sociedade não demandava um sistema de ensino 

comprometido em formar indivíduos dotados de saber e da ciência que os pudesse preparar 

para o exercício de qualquer autonomia intelectual” (MINTO, 2014, p. 137).  

Somente na passagem do século XVIII ao XIX que inicia-se a implantação das 

escolas profissionalizantes na áreas de maior interesse, ainda voltadas para as elites locais, 

com objetivo de formar pessoal capacitado ao trabalho estatal e também, profissionais com 

conhecimento necessário a atividades de produção, nestes termos a educação tinha assim uma 

característica “utilitarista” (MINTO, 2014). 

Para Almeida (2013), em texto escrito juntamente com Rodrigues acerca de “O 

campo da educação na formação profissional em Serviço Social”, explica que a educação na 

sociedade capitalista é um meio de garantir a sociabilidade necessária à reprodução do capital, 

sendo, por consequência, também desumanizadora. Destaca que vivemos uma importante 

alteração de cunho ideológico na Educação que diz respeito a “recomposição da ideia de uma 

educação voltada para a formação da força de trabalho, porém articulada com a educação 

de um empreendedor de si mesmo” (ALMEIDA, RODRIGUES, 2013, p.97). 

Com esta alteração ocorre uma combinação das políticas educacionais com outros 

campos de atuação do Estado, como a qualificação profissional, trabalho e geração de renda, 

articulando a educação com os modelos de empregabilidade, empreendedorismo e como uma 

construção ideológica que exalta o individualismo (ALMEIDA, RODRIGUES, 2013). 

Face ao explicado até aqui, é possível identificar nas proposições dos autores 

algumas das funções políticas, econômicas e sociais que a Educação desempenha no 

capitalismo, são elas: capacitar para o trabalho através da transmissão de conhecimentos sobre 
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as máquinas; perpetuação de valores que legitimem os interesses das classes dominantes; 

fazer com que cada indivíduo adote como suas, as metas de reprodução do sistema capitalista; 

produzir consensos em torno da permanência do modo de produção capitalista; desempenhar 

uma parte importante na internalização, ou seja, são as instituições formais de educação 

responsáveis por uma parte do sistema global de internalização; gerar marginalização e 

reforçar a dominação; produzir marginalidade cultural; ser o aparelho ideológico de 

reprodução das relações de produção capitalistas; reproduzir as desigualdades sociais; 

perpetuar a inculcação da ideologia dominante; ser um mecanismo constituído pela burguesia 

para garantia de seus interesses enquanto classe dominante; educar para o trabalho; garantir a 

sociabilidade necessária à reprodução do capital; incutir a ideologia burguesa; e, impedir o 

desenvolvimento da ideologia proletária e da luta revolucionária. 

Face a estas funções que a ordem capitalista coloca para a educação, sob sua égide, 

não nos resta outra opção a não ser concordar com a argumentação de Mészáros (2008) acerca 

da não viabilidade em reformar o sistema educacional sob a ordem capitalista, como 

passamos a apresentar. As transformações educacionais mais profundas só são possíveis 

juntamente as transformações que alterem os elementos estruturantes da ordem do capital, 

sem essa premissa os processos de transformação apenas se limitam a alguns ajustes ou 

modificações da educação. Assim, o autor explica que as mais nobres utopias educacionais se 

limitaram a transformações que não alteraram o domínio do capital sob o trabalho e 

acrescenta: 

A razão para o fracasso de todos os esforços anteriores, e que se destinavam a instituir 

grandes mudanças na sociedade por meio de reformas educacionais lúcidas, reconciliadas 

com o ponto de vista do capital, consistia – e ainda consiste – no fato de as determinações 

fundamentais do sistema do capital serem irreformáveis. (MÉSZÁROS, 2008, 26). 

 

Nesta lógica, esperar que a educação nesta sociedade mercantilizada, estimule ou 

desempenhe a tarefa histórica de romper com a lógica do capital para garantir os interesses da 

sobrevivência humana beira o milagre. Para o autor é exatamente por isso que as soluções, 

inclusive no campo educacional, não podem ser formais, a solução somente pode ser 

essencial, devem contemplar a totalidade das práticas educacionais (MÉSZAROS, 2008). 

Assim, segundo o autor, cair na tentação reformista de apenas conduzir reparos 

institucionais formais na educação sem perseguir como objetivo uma mudança radical para 

uma educação de conceito mais amplo, é aprisionar-se dentro da lógica perversa do capital 

que desqualifica de forma primorosa qualquer outro projeto de educação que ameace seus 

interesses. 
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Nossa tarefa está, justamente, em desmascarar as funções econômicas, sociais e 

políticas que a educação tem cumprido sob a égide do capitalismo, particularmente no 

capitalismo dependente, para que possamos construir estratégias de lutas em prol de uma nova 

ordem societária em que a educação desenvolva o ideal de emancipação humana.  

 

1.3. Educação Superior e Capitalismo dependente: qual universidade? 

Neste item, abordaremos a configuração da universidade no capitalismo dependente, 

examinando particularmente como a educação superior se constituiu no Brasil, apontando as 

principais características que marcam a implantação da educação no capitalismo dependente e 

enfatizando a situação da universidade no século XXI. Optamos por um recorte de período a 

partir de 2003, considerando este marco inicial devido a entrada do Partido dos Trabalhadores 

– PT no governo federal, uma vez que a implantação das cotas sociais se dá sob a direção 

deste partido. 

Para compreender a Universidade Brasileira, apresentamos uma caracterização geral 

do Ensino Superior e sua constituição a partir da formação social, política e econômica em 

uma nação de capitalismo dependente. Considerando a particularidades que a inserção 

dependente no capitalismo provocou na formação do modelo de educação superior, em 

especial as consequências para a universidade. 

Como já apresentado no início deste capítulo, o capitalismo dependente, nos termos 

de Fernandes (2008), é mais que uma realidade econômica, ele é uma complexa realidade 

sociocultural. As economias de capitalismo dependente são estruturadas para operar na 

incrementação de excedente econômico para os países dominantes, sendo organizadas 

econômica, social e politicamente para se desenvolver dentro dos limites possíveis desde que 

não alterem ou ameacem a continuidade de sua condição de dependência. 

Não obstante a condição heteronômica, é fundamental destacar que nacionalmente a 

classe dominante ou nossa burguesia nativa aceita um papel subordinado ao aliar-se ao capital 

estrangeiro, e cumpre a função de conduzir o rateio social do excedente econômico produzido 

socialmente, esta classe não só conduz, como aceita os critérios do rateio, mantendo nossa 

condição de dependência social e cultural (FERNANDES, 1975b). 

A viabilidade da ordem social competitiva dependeria, nesse plano, da negação do 

subdesenvolvimento econômico, sociocultural e político. Todavia, a sociedade de 

classes, sob o capitalismo dependente, não se organiza para dar viabilidade aos 

requisitos ideais de sua ordem social. Mas, ao contrário, para fazer com que eles 

sejam dependentes (isto é, de modo a privilegiar e a maximizar a acumulação dual e 

repartida do excedente econômico nacional) (FERNANDES, 1975b, p.64) 
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Assim, o desenvolvimento da sociedade brasileira deste o fim do regime escravista 

até a configuração mais atual do regime de classes, ocorreu sem  perspectiva de rompimento, 

por parte de burguesia local, com a condição de dependência econômica e cultural em relação 

ao exterior. A manutenção desta condição será refletida no tipo de educação superior que será 

possível, uma vez que a “desagregação do sistema escravagista e senhorial não interferiu na 

alta concentração de renda, do prestígio social e do poder” (FERNANDES, 1975b, p. 101). 

A educação superior no país, durante o período Colonial, ficou a cargo da 

Companhia de Jesus, sob responsabilidade dos Jesuítas que apenas desenvolviam uma 

educação voltada aos interesses da colônia. Neste período, os Portugueses proibiam a 

instalação nas colônias de instituições que poderiam promover o desenvolvimento, estando no 

bojo desta proibição as universidades (MINTO 2014). 

É somente após a chegada da família real Portuguesa ao Brasil, em 1808, durante o 

período do Império, que serão instaladas as primeiras escolas profissionalizantes dos cursos 

tidos como “essenciais”: direito, medicina e engenharia. O Brasil somente vai vivenciar a 

experiência das Universidades no século XX, ainda com diversas particularidades próprias do 

nosso tipo de formação social, econômica e cultural. (MINTO, 2014). 

Desde o início, segundo o autor, a educação superior foi forjada para atender uma 

demanda em torno das elites brasileiras, na conservação dessas elites e em preparação a 

inserção nacional nas fases mais avançadas do modo de produção capitalista, sendo a 

configuração da educação superior, fortemente influenciada pelas transformações em curso na 

sociedade. 

Para compreender esse processo é fundamental analisar de onde vieram os modelos e 

sob quais condições foram implementados. Como afirmado anteriormente é somente com a 

chegada da família Portuguesa ao Brasil que são criadas as primeiras escolas 

profissionalizantes. Fernandes (1975b) afirma que o ensino superior foi “transplantado” com 

base no modelo europeu, porém, este sofre três níveis de empobrecimento funcional e 

estrutural. Primeiramente, ocorre o empobrecimento dos modelos educacionais face a não 

implantação destes em sua integralidade. Tendo em vista os condicionantes políticos, práticos 

e o atraso cultural, a política educacional escolhida para a transplantação aqui, era de caráter 

estreita e imediatista, optando pela implantação de modelos intermediários daqueles 

praticados na coroa. Ao contrário do que se tinha na Coroa, aqui somente chegaram as 

faculdades isoladas e escolas superiores.  

Em segundo lugar, considerando a necessidade de transferência da corte para a 

colônia, Portugal se vê obrigado a adaptar minimamente o país para sua chegada, assim 
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proporciona um processo de modernização controlada. O que resulta no esvaziamento de 

funções das instituições que pudessem fomentar o desenvolvimento autônomo da cultura, “O 

que se montou foi uma “escola superior” despojada de funções culturais criadoras, 

estritamente orientadas para servir de elo entre “modernização” e “progresso cultural” no 

exterior” (FERNANDES, 1975b, p.95). 

Quanto ao terceiro nível de empobrecimento, verifica-se que ele ocorre face aos 

limites da nação de absorver, em sua integralidade, os modelos institucionais transplantados. 

Neste ponto, os interesses das classes locais e da burguesia são perfeitamente alinhados, pois 

a “escola superior” somente precisava formar um letrado com formação técnica para atender 

as demandas burocráticas e das profissões liberais. Conclui-se a partir destes três níveis de 

empobrecimento que tanto por interesse da Coroa, quanto pelas condições histórico-sociais 

brasileira, não houve sequer a intenção de implantar aqui os modelos praticados na coroa; e 

devido a absorção parcial dos modelos institucionais, estas sofrem perdas de suas 

características estruturais e funcionais (FERNANDES, 1975b). 

Em face desses processos as instituições de ensino superior sofrem uma espécie de 

“senilização institucional precoce”, assim, as instituições nascem velhas devido ao atraso dos 

modelos utilizados, uma espécie de novo que já nasce velho desencadeando o “padrão 

brasileiro de escola superior”.  Este padrão foi identificado em diversas instituições do país – 

tanto públicas quanto privadas – e ele reproduz de forma universal explicitando as mesmas 

consequências estruturantes e dinâmicas. Não é possível determinar quanto exatamente 

iniciou este padrão, entretanto o fundamental está em compreender suas consequências e 

eventuais resquícios presentes nas universidades (FERNANDES, 1975b). 

A escola superior brasileira foi forjada para atender as elites culturais locais, com 

horizontes educacionais bem restritos, com conhecimento importado do exterior e direcionada 

a formação de profissionais liberais, assim, ela reflete características comuns da sociedade a 

qual pertence – hierarquizada, rígida e exclusivista –. Como reflexo, apresenta três 

características que merecem destaques: o fato de transformar o saber em uma espécie de 

símbolo do distanciamento ou diferenciação social; converter a capacidade de educar em 

poder e, por fim, transformar o professor em um meio de controle sob as novas gerações. 

Nesta linha, a escola superior se fecha em si mesma, buscando o cumprimento rigoroso das 

funções intrínsecas a sua existência: formação de um determinado modelo de letrado e a 

transmissão dogmática de conhecimento (FERNANDES, 1975b). 

Nos termos de Fernandes (1975b), a Escola superior pode ser considera uma “escola-

problema”, entendida com algo que é constituído para atingir certos fins e rendimentos, mas 
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não faz nem um, nem outro; a escola superior pode ser considerada “especializada”, por se 

dedicar a transmissão de conhecimentos específicos de determinadas áreas de interesse; 

“autossuficiente”, por preservar sua autonomia, e, por fim, como “isolada”, por não absorver 

para seu funcionamento estímulos ou impulsões externos. 

Assim, o padrão de escola superior brasileiro produz um mesmo modelo nas diversas 

instituições de ensino, espraiando os mesmos efeitos estruturais e dinâmicos, que trazem, por 

consequência, os seguintes reflexos negativos, em termos de conhecimento: eventualmente, 

ou quase nunca, incluíam relações pedagógicas no âmbito da criação ou inovação; se 

valorizam por atributos externos de suas atividades fundamentais e, por fim, mesmo a 

especialização técnico-profissional possuindo como eixo central uma capacidade criadora, a 

escola superior não se desenvolve em torno da criação, esta capacidade apenas influenciava a 

escola superior de forma superficial (FERNANDES, 1975b). 

Evidencia-se que estes reflexos negativos não brotavam por si só das estruturas das 

escolas superiores, estes apresentam como principal fator de sua inflexibilidade a própria 

sociedade brasileira, através da conversão dos trabalhos desenvolvidos no interior das 

instituições educacionais em meios de preservação ou monopolização do poder pelas classes 

dominantes privilegiadas. Sob esta estrutura, a Escola Superior estava aprisionada em suas 

funções societárias não conseguindo, assim, transformar-se a partir das influências internas ou 

externas (FERNANDES, 1975b). 

 Neste modelo de escola superior evidencia-se um elemento de especial destaque: 

trata-se da “natureza de sua relação com um sistema de poder de uma sociedade de estrutura 

oligárquica”. Ele é a causa das principais inconsistências da escola superior, compondo os 

elementos estruturais e dinâmicos dessa realidade (FERNANDES, 1975b, p.54). 

Neste sentido, este padrão de escola superior apresenta limites estruturais, pois além 

de não contar com um adequado número de profissionais para o trabalho e com a ausência de 

recursos suficientes ao seu desenvolvimento, a universidade também carece de uma espécie 

de mentalidade intelectual capaz de fomentar, a partir de dentro, “um processo de 

diferenciação e autocrescimento capaz de promover a transição espontânea da escola 

superior para a universidade integrada multifuncional” (FERNANDES, 1975b, p.54). 

Com o movimento em torno da concepção de universidade e toda a movimentação 

em 1932, a escola superior se mostra resistente e sai vitoriosa do embate com a universidade, 

pois ocorre a alteração da concepção de Universidade. De fato o que se constitui a partir daí, 

foi uma “universidade” que não tinha substância própria ou estrutura funcional, não passava, 

na palavras do autor de: “uma mera aglomeração de escolas superiores e um recurso para 
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preservá-las, fortalecê-las e difundi-las, com suas magras virtudes e com seus incontáveis 

defeitos” (FERNANDES, 1975b, p.56). 

Verifica-se que em termos quantitativos, que até 1930 foram criadas 64 instituições 

de ensino superior, entre 1930 e 1949 fundaram-se 160 e somente entre 1950 e 1960 foram 

criados 178, todas no formato de Escola Superior e mantendo o padrão até então desenvolvido 

(FERNANDES, 1975b). 

Vale explicar que estas instituições foram sendo criadas no formato de escola 

superior e, posteriormente, sem profundas transformações, passaram a ser identificadas como 

universidades, ocorrendo uma espécie de esvaziamento do sentido propriamente dito da 

universidade, o que o autor denominou de “universidade conglomerada”. A “universidade 

conglomerada” que se constituiu no Brasil nada mais é que uma inovação frustrada que se 

prestou ao papel de revitalizar e ampliar a “toda poderosa escola superior” que passa a utilizar 

os conselhos universitários e reitorias como espaço de barganha e de ampliação de seus 

interesses. No período de 1930 a 1960 ocorre uma ampliação quantitativa das instituições de 

ensino superior, porém, este aumento, se analisado qualitativamente, demonstra resultados 

pífios e revela apenas o império da “Escola Superior Isolada” e da “Universidade 

Conglomerada” (FERNANDES, 1975b). 

Conforme explicitado ao longo do texto e tendo em vista a contribuição teórica de 

Florestan Fernandes, verificamos que a universidade que se constituiu no Brasil,  é expressão 

dos limites da configuração do país enquanto nação, desenvolvendo assim um modelo que 

reflete a escola superior isolada, uma universidade rígida e voltada aos interesses das classes 

dominantes e que se constituiu excluindo um ampla parcela da população. Considerando este 

panorama, passamos agora a apresentação da produção teórica de pesquisadores da política de 

educação acerca das configurações da universidade brasileira nas últimas décadas, na ordem 

que se segue: Silva Jr e Sguissardi (2001), Lima (2005), Minto (2014) e Leher (2018). 

O ensino superior brasileiro nos anos 1990 é analisado por Silva Jr. E Sguissard 

(2001), na qual identifica as novas faces do ensino a partir da interação com o 

desenvolvimento das relações produtivas, a reestruturação produtiva do Estado e as relações 

de trabalho. Destacando as alterações da educação a partir da entrada do país na nova ordem 

mundial, um processo iniciado no governo Fernando Color de Melo (1990-1992) e 

aprofundado no governo Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2003). 

É possível verificar que existem três momentos acerca da educação em relação ao 

desenvolvimento das relações capitalista de produção, são eles: No primeiro, a 

educação/ensino era voltada para qualificação de mão-de-obra sendo assumido pelo Estado 



48 
 

(representante do capital coletivo) arcando com o alto custo de seu financiamento. 

Comparando, neste momento, os gastos do Estado com o ensino aos gastos com portos e 

pontes (ENGUITA Apud SILVA JR e SGUISSARD, 2001). 

O segundo momento é aquele em que o ensino se torna um serviço explorado pelo 

capital, com o desenvolvimento de empresas educacionais que se organizam no setor de 

serviço em direção da racionalidade do capital. “O processo acadêmico-científico, no caso da 

educação superior, torna-se mercadoria e tende a reificar-se, como qualquer outra 

mercadoria” (SILVA JR., SGUISSARDI 2001, p. 103). 

O terceiro momento intitulado como “industrialização do setor de ensino” apresenta-

se sob dois aspectos, quais sejam: o primeiro com o capital buscando aumentar sua 

composição orgânica por meio da introdução de mercadorias necessárias à educação 

reorganizada, e o segundo aspecto está no fato de ao reorganizar a educação, o capital o faz a 

partir de sua racionalidade. Esses dois aspectos apresentam consequências complexas ao 

introduzir a lógica organizativa do capital na educação, uma vez que esta lógica é 

incompatível e até mesmo antagônica. (SILVA JR., SGUISSARDI 2001). 

Assim, a reorganização da educação superior ocorre abarcando o Estado, a sociedade 

civil e o setor produtivo. Esta reorganização se dá enquanto tendência das transformações na 

educação neste novo estágio do capitalismo mundial. No Brasil, este processo ocorre com a 

redefinição das esferas públicas e privada, com especial destaque para esse reflexo na 

educação superior. 

Com a inserção do país na atual fase do capitalismo mundial, ocorre uma mudança 

de modelo para as políticas públicas em geral, e, no caso específico da educação superior, esta 

mudança é denominada mercadorização da esfera pública, subsumindo a educação superior a 

uma política de gastos – sob orientação dos organismos multilaterais. A educação superior 

reorganiza-se segundo a lógica do capital e passa a sofrer uma dupla pressão, de um lado pela 

própria lógica do capital e, por outro, graças ao controle rígido do Estado, com restrição da 

autonomia universitária, cortes orçamentários e de pessoal, além da imposição de modelos 

avaliativos objetivando a eficiência, no caso das instituições públicas federais. Com a 

alteração desse paradigma, desenvolve-se o processo de mercantilização da educação superior 

que acaba por impor algumas consequências ao campo educacional (SILVA JR., 

SGUISSARDI 2001). 

As novas propostas para a educação superior, nesta conjuntura, são apresentadas com 

base nos imperativos do capital mundializado que se refletem também nas funções que a 

Ciência e Tecnologia vão desempenhar. Nesta lógica, ocorre uma espécie de apropriação das 
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demandas largamente reivindicadas pelos movimentos sociais, que o Estado passa a responder 

enquanto política econômica e não como política social. Os autores afirmam que a 

reestruturação produtiva, a reforma do Estado e a reconfiguração da educação superior, 

articulam-se e provocam a criação de diferentes identidades para as instituições de ensino 

superior e reformulam todo o seu material simbólico e cultural. Enfatizam que não é possível 

a superação dos problemas da educação superior por meio das políticas implementadas com 

base na direção dada pelas necessidades do capital mundializado, sobretudo as que vêm sendo 

formuladas com base nos ditames dos organismos multilaterais (SILVA JR., SGUISSARDI 

2001). 

No mesmo campo teórico e político, Lima (2005), analisar as reformulações da 

educação superior brasileira, a partir dos anos 1990 com ênfase no uso das novas tecnologias 

da informação e comunicação. A autora argumenta que as reformulações na educação 

superior brasileira têm como foco o atendimento as demandas colocadas pela inserção do país 

na era do Neoliberalismo e em conformidade com as alterações no Capitalismo Mundial. 

Explica que o governo FHC realizou a segunda parte da reformulação da educação superior 

durante os anos da contrarrevolução Neoliberal
7
, período no qual o governo federal passa a 

identificar a educação escolar enquanto serviço público não estatal destinando à educação 

superior a função de inserção dos indivíduos no mercado de trabalho numa perspectiva de 

empregabilidade. 

Durante o governo FHC, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Plano Nacional de Educação – PNE, várias leis, decretos e medidas 

provisórias, realizou-se um processo de reordenamento político e jurídico na educação 

superior, criando as bases para um processo de privatização deste nível de educação. Entre as 

estratégias adotadas pelo governo está o uso de nova tecnologias de informação e 

comunicação (NTIC‟s) na Educação Superior, sobretudo porque o uso dessas ferramentas, 

fortalece o ideário de “modernização” (LIMA, 2005). 

Nos anos do governo FHC evidencia-se fortemente a noção de educação enquanto 

um “serviço público não estatal”, especialmente o ensino superior, direcionado a formação de 

mão-de-obra para atender as demandas postas pelo capital, um modelo de educação focado no 

desenvolvimento do país para as novas regras/necessidades do mercado mundial. Desta feita, 

                                                             
7
A autora apresenta as três fases da contrarrevolução Neoliberal no Brasil, quais sejam: a primeira fase é 

identificada no início da década de 1990 com os governos Fernando Collor (1990 a 1992) e Itamar Franco (1993 

a 1994); a segunda fase da contrarrevolução Neoliberal no Brasil ocorre com o governo Fernando Henrique 

Cardoso - FHC (1995 a 2002) período no qual esta política encontra uma nova racionalidade; por fim, apresenta 

a terceira fase desse projeto neoliberal iniciada no governo Lula da Silva (LIMA, 2005). 
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todas as contrarreformas neoliberais da educação têm como norte essa direção, também 

alinhada com os documentos dos organismos multilaterais (LIMA, 2005). 

Segundo a autora, as contrarreformas neoliberais na educação superior durante o 

governo FHC se assentam sobre três eixos centrais, a flexibilidade, competitividade e 

avaliação. Estes eixos se desdobram em alguns princípios gerais, são eles: o primeiro 

princípio trata da expansão dessa modalidade de ensino que será desenvolvida por meio do 

FIES
8
 – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior; o segundo princípio trata 

da diversificação das instituições e dos cursos do ensino superior, com especial destaque da 

ampliação dos cursos à distância e, o investimento em cursos sequenciais como alternativa de 

educação após o ensino médio; o terceiro princípio trata da avaliação e se dá com o Exame 

Nacional de Cursos, avaliação da oferta de cursos, avaliação institucional, entre outros; o 

quarto princípio trata da supervisão que objetiva adequar a formação da educação superior as 

necessidades do mercado de trabalho e, por fim, o quinto princípio debate a qualificação e 

modernização que se realiza via alterações nos currículos dos cursos (LIMA, 2005). 

O ensino à distância ganha força, não apenas na oferta de curso de graduação, mas 

também com cursos de pós-graduação a partir do decreto publicado em 2001, mesmo ano que 

o MEC autoriza que os cursos presenciais tenham 20% de sua carga horária com disciplinas 

na modalidade a distância. A autora explica que o Plano Nacional de Educação (Lei nº 

10.172/2001) menciona que o ensino à distância seria destinado aos seguimentos mais 

pauperizados da população. Assim, evidencia-se que o uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação nos países de capitalismo dependente aparece com duas funções 

principais: de oferta de cursos à distância e de capacitação/treinamento dos professores que 

estão trabalhando, podendo ser associada assim o uso dessas novas tecnologias a um processo 

de certificação em massa. Diferentemente das funções da NTIC‟s nos países centrais, com o 

papel de ampliar o leque de possibilidades da atividade pedagógica (LIMA, 2005). 

Outra utilidade do uso da NTIC‟s está na oferta de cursos para formação profissional 

à distância que visa atualizar os trabalhadores para as competências e habilidades condizentes 

com o projeto hegemônico de sociabilidade demandado pela ordem mundial, ampliando a 

“empregabilidade”. A autora conclui que, no governo FHC, a reformulação da educação se dá 

no âmbito da “contrarrevolução consentida” nos termos de Fernandes, que o modelo 

                                                             
8
 O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de 

estudantes matriculados nas instituições privadas de ensino, num formato de financiamento que o estudante 

somente começa a pagar o financiamento ao Estado depois de concluída a graduação. Uma análise crítica do 

programa denuncia o financiamento do fundo público para a instituições privadas, conforme aponta (LEHER, 

2018), assim como outros estudiosos da educação. 
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universitário está centrado na heteronomia e não na autonomia, tendo em vista que o Estado e 

setores privados têm cada vez mais poder sobre as universidades; que ocorre uma expansão da 

concepção privatista da educação superior, seja através dos cursos privados ou privatização 

interna das universidades públicas; e, que ocorre uma ampliação da vagas nessa modalidade 

de ensino, porém estas vagas foram criadas na rede privada e um significativo percentual não 

foi preenchido (LIMA, 2005). 

Acerca da política educacional a partir de 2003, com a entrada do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003- 2011), a autora analisa que o governo acabou: 

[...] dando continuidade aos eixos centrais da política neoliberal do governo 

Cardoso, reduz os gastos com as universidades públicas; amplia as verbas com 

crédito educativo revitalizando o acesso as universidades privadas, e faz referência 

às universidades corporativas, aos cursos não universitários e à educação a distância 

como estratégia de acesso à educação superior (LIMA, 2005, p. 400). 

 

Evidencia-se que, neste governo, a política de educação superior sofre uma redução 

das fronteiras entre o público e o privado, o que revela um novo projeto burguês de 

sociabilidade que naturaliza a desresponsabilização do Estado com a prestação de serviços 

público e que, ao mesmo tempo, amplia a ação do setor privado. Nesta lógica, destaca como 

exemplo o PROUNI
9
 – Programa Universidade para Todos instituído por meio de medida 

provisória que visa a oferta de bolsa de estudos nas instituições privadas aos estudantes 

comprovadamente pobres. As duas principais argumentações do governo para justificar o 

Programa são: o baixo percentual de estudantes entre 18 e 24 anos matriculados no ensino 

superior e, a elevada taxa de vagas ociosas nas instituições privadas (LIMA, 2005). 

O Prouni busca solucionar o problema dos empresários da educação quanto as vagas 

ociosas, via isenção fiscal e o problema da inadimplência face as crises financeiras 

vivenciadas pelo país, assim, esse Programa constitui mais uma modalidade de parceria 

público-privada. Entretanto, o Prouni, assim como o Programa de Cotas
10

 que o MEC busca 

implementar, são divulgados para a população enquanto políticas de “democratização do 

acesso à educação” ocupando um papel estratégico na defesa de um governo dito como 

“democrático-popular” (LIMA, 2005). 

Quanto a política de cotas, a autora destaca que o governo ao incorporar essa pauta 

dos movimentos sociais, o faz no sentido de tratar a política de cotas como uma política 

                                                             
9
 O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação é um programa que oferece bolsas 

de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Assim como o FIES, 

autores críticos da educação consideram o programa uma espécie de financeirização da educação privada com 

uso do fundo público. 
10

O processo de elaboração e desenvolvimento da política de cotas será analisado no próximo capítulo da 

dissertação que tratará especificamente do tema apresentando todo o percurso que resulta com a promulgação da 

Lei de Cotas nº 12.711 de 29 de agosto de 2012. 
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educacional para o “alívio da pobreza” o que caracteriza um esvaziamento político da pauta 

que fundamenta-se na universalização do acesso à educação e garantia de que esta ocorra em 

todos os níveis (LIMA, 2005). 

No apagar das luzes de 2004, o governo Lula apresenta um Anteprojeto de Lei de 

Reforma da Educação Superior, sendo caracterizado como uma espécie de síntese das 

medidas já adotadas sob o formato de lei, decretos e medidas provisórias. A análise da autora 

explica que o Anteprojeto foi propagado enquanto “democratização
11

 da educação superior”, 

entretanto, as medidas adotadas pelo governo atestam as reais intenções por trás da suposta 

“democratização”.  Uma análise cuidadosa da autora revela que por detrás da cortina da 

democratização estava em curso um processo alinhado as indicações do Banco Mundial no 

sentido da fragmentação, aligeiramento da formação, a implementação de uma lógica 

empresarial na educação superior, além de uma perversa estratégia de certificação em larga 

escala.  

 O Anteprojeto prevê ainda a gratuidade dos cursos de graduação, porém, explicita 

no texto a possibilidade de cobrança de taxas e mensalidades para cursos de extensão, 

especialização e aperfeiçoamento, aprofundando o processo de privatização interno das 

universidades. Sintetiza a autora acerca do governo Lula no período analisado:  

A reformulação da educação brasileira em curso, conduzida pelo governo Lula da 
Silva, não só mantem, como aprofunda o padrão dependente de educação superior 

historicamente vigente em nosso país. Esta nova fase da “reforma universitária 

consentida” pelo capital reafirma o “colonialismo educacional” e a inserção 

capitalista dependente do Brasil, na economia mundial, pautada no binômio 

imperialismo-dependência. Desta forma, são realizadas, historicamente, 

reformulações que não alteram o papel central da universidade de transmissão e 

adaptação de conhecimentos, mantendo o padrão dependente de educação superior e 

sua função de conformação dos trabalhadores à ordem burguesa. As alterações em 

relação à configuração do padrão de educação superior estão sendo realizados sob a 

direção da contrarrevolução preventiva, de acordo com seus interesses e demandas. 

Esta reformulação aprofunda a dependência econômica, política e a de heteronomia 
cultural, mantendo a universidade tutelada, a partir de fora (imperialismo) e de 

dentro (burguesia brasileira e seus interesses), na medida em que define como 

função da educação superior a transplantação de conhecimento e a adequação de 

“mentes e corações” ao projeto burguês de educação e de sociabilidade. Uma 

reformulação que não pode, sequer, ser considerada com “reforma”, pois como 

afirma Florestan Fernandes (1975b, p.11) as “soluções reformistas” na periferia do 

capitalismo “não passam de manipulações sutis ou descaradas de preservação do 

status quo e de revitalização do poder conservador”. (LIMA, 2005, p. 432). 

 

                                                             
11 O termo democratização quanto referido a “democratização” da educação estará sempre entre aspas, pois 

consideramos que o processo amplamente propagado como “democratização” da educação tratasse na verdade 

de um processo de ampliação das vagas que se configurou pela larga expansão do setor privado com 

investimento público.   
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O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni
12

) foi instituído, por meio do Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, nas 

palavras de Minto (2014, p. 342) “veio a se constituir uma espécie de “forma plena” da 

reforma do ensino superior estatal”. Esta política reúne, segundo o autor, as condições 

necessárias para conduzir o ensino superior brasileiro as necessidades dos “novos tempos”, 

citando Leher (2010) o autor explica que o Reuni, previu: 1) ampliação da vagas do sistema 

federal de ensino; 2) cursos com menor duração; 3) ensino no formato de ciclos e, 4) 

utilização de força de trabalho precária. 

Assim, a estratégia central do Reuni é a expansão do ensino atrelada a 

redução/contenção de recursos. De forma geral, o programa desenvolveu-se sob a noção de 

fluxo, produtividade, flexibilidade, e inovações de métodos pedagógicos, entre outros, que 

convergem para a noção da produtividade do ensino, tomado pela noção de quantidade de 

recursos dispensados para a formação do indivíduo (MINTO, 2014). 

Quanto ao panorama da educação superior brasileira, Minto (2014) tem acordo com 

os demais autores quanto ao processo de massificação, privatização e desresponsabilização do 

Estado e acrescenta que ocorreu uma reorientação das formas para garantir as necessidades do 

capital. Neste cenário, a educação ocupa um lugar importante indo além do que se 

convencionou chamar de mercantilização (enquanto compra e venda de serviço) e da 

privatização (que não é novidade nesta ordem social) o que o autor destaca é “A 

contrarreforma do Estado e da educação está inserida num movimento próprio e particular 

às sociedades capitalistas, que é a de produzir ajustes que visam reduzir “o ônus do capital 

no esquema geral da reprodução da FT”” (Netto, 2010 apud Minto, 2014, p. 368). 

No mesmo campo teórico e político, Leher (2018) analisa a universidade no 

capitalismo monopolista e seus desdobramentos no período da redemocratização, tendo como 

eixo central os determinantes da heteronomia cultural no capitalismo dependente. Explica que 

é fundamental compreender a agenda do capital contra a educação pública brasileira que tem 

sofrido com a vertiginosa queda dos gastos públicos com a universidade e a ciência e 

tecnologia, processo que é atrelado a intensa financeirização da educação privada, em especial 

com o uso do fundo público via Fies e Prouni. 

O autor desenvolve uma importante análise acerca dos principais pontos que 

conformam a complexidade do tema luta de classes e educação no Brasil contemporâneo, 

apresentando o estudo acerca das relações de força atuantes no bloco de poder entre os anos 

                                                             
12

 Uma análise mais detalhada acerca do Reuni e suas consequências para as universidades é desenvolvido no 

próximo capítulo. 
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de 2003 e 2014, período do governo Lula e o primeiro mandato de Dilma Roussef (2010 a 

2014). A agenda do período agregou o bloco de poder em torno das políticas de alívio a 

pobreza, da macroeconomia e contenção social liderada pelos governos do PT até então 

(LEHER, 2018). 

No citado período, segundo o autor, ocorre a coesão do bloco de poder em torno das 

demandas educacionais que conseguem lograr um importante espaço destas políticas no seio 

do Estado. Para exemplificar temos: Programa Universidade para Todos – Lei nº 

11.096/2005; Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – Decreto nº 6094/2007; 

Financiamento Estudantil - Lei nº 12.202/2010; e, Plano Nacional de Educação – Lei nº 

13.005/2010. Nesse período, ocorre um aumento do número de matrículas na educação 

superior, entretanto, os dados revelam que o aumento não ocorreu majoritariamente via 

instituições públicas, na verdade, a grande parte do aumento destas ocorreu com o repasse de 

verba pública para as corporações do sistema educacional, em especial via FIES e PROUNI 

(LEHER, 2018). 

Verifica-se, também, o aumento do número de matrículas nas instituições públicas, 

porém, não ultrapassou 25% do total de matrículas no ensino superior. O autor afirma certo 

potencial “democratizante” de programas como o Reuni e também a Lei de Cotas, 

considerando que o primeiro ampliou o número de vagas e, o segundo, altera o perfil dos 

estudantes das instituições públicas, desmistificando a concepção de que a universidade 

pública é para ricos, uma vez que atualmente boa parte dos estudantes tem perfil de renda de 

até 1,5 salários mínimos (LEHER, 2018). 

Insta destacar, que embora estes programas tenham apresentado resultados reais 

quanto ao aumento do número de matrículas e a alteração do perfil dos estudantes das 

universidades, uma análise mais atenta dá conta dos diversos problemas que decorrem destas 

ações, como a intensificação do trabalho docente, o aligeiramento da formação universitária, a 

quebra da tríade ensino, pesquisa e extensão, além dos diversos problemas para a permanência 

dos estudantes cotistas nas universidades, como analisaremos a diante. 

Na análise de Leher (2018) todos os governos desde 1995 tem dividido a oferta 

educacional segundo as desigualdades sociais, prova disso verifica-se no enfoque da educação 

para a classe trabalhadora que se materializou em programas como o PROEJA – Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

Educação Jovens e Adultos, PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 

PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo, entre tantos outros que 
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demonstravam preocupação com o mercado de trabalho, numa perspectiva de 

responsabilização individual do sujeito com a empregabilidade das frações mais pauperizadas. 

Outra importante análise do autor se revela na verificação do orçamento da união 

destinado manutenção das instituições federais de ensino superior, demonstrando crescimento 

do montante de recursos entre 2003 e 2013, passando neste período de 1bilhão para quase 5 

bilhões, com queda a partir de então, chegando a 4 bilhões em 2016. Ao analisar 

detalhadamente os investimentos aprovados das Leis Orçamentárias (todas as fontes e sem 

contingenciamentos) destinados as universidades federias verifica-se aumento do montante de 

recurso de 2010 a 2012 (passando de 3bi para 5 bilhões) e posteriormente houve queda 

montante chegando a pouco mais de 1bilhão em 2017 (LEHER, 2018, p. 26 e 27). 

Na compreensão de Leher (2018) os dados revelam a direção do governo para a 

política de educação superior com a tendência de aumento do investimento público nas 

instituições privadas (via FIES) , uma vez que houve uma redução nos montante destinado as 

universidades federais entre 2012 e 2017, ao passo que no período de 2012 a 2016 evidencia-

se o aumento do montante destinado ao FIES - passando de pouco mais de 7 milhões, em 

2012, para quase 19 milhões em 2016. (LEHER, 2018, p. 27 e p. 61).  

Ainda sobre a questão orçamentária da educação superior governo golpista de Michel 

Temer
13

 (2016 – 2018) aprovou a emenda constitucional número 95 de 15 de dezembro de 

2016 que institui um Novo Regime Fiscal no âmbito do Orçamento Fiscal e Seguridade Social 

da União congelando os gastos por 20 anos, aplicando anualmente o reajuste de 7,2 por cento 

sob o valor orçamentário do exercício anterior (BRASIL, 2016). Esta medida, embora não 

seja exclusiva para a educação superior, pois atinge a todo o orçamento da União, revela uma 

direção política marcada pela austeridade nas políticas públicas, uma vez que 

aproximadamente 40% do PIB brasileiro em 2017, foi destinado ao pagamento do montante 

da dívida externa, segundo dados da Auditoria Cidadã da Dívida (AUDITORIA CIDADÃ DA 

DÍVIDA, 2019, snp.). 

Em 2017, o orçamento das universidades federais foi reduzido em 14% se 

comparado a 2016, sendo que neste ano o orçamento já havia sido insuficiente para o 

pagamento de todas as despesas. Embora as lutas organizadas em resistência aos ataques, o 

                                                             
13 Temer (PMDB) até então vice-presidente da Presidenta Dilma Roussef (PT) assumiu o poder após um 

processo de impeachment, analisado por FONTES (2016) como um golpe jurídico parlamentar disfarçado de 

julgamento com a encenação que ocorreu no senado, nas palavras da autora “Não julgaram. Decretaram, com 

apoio de juristas com ampla história golpista, que a seleção presidencial é séria demais para ser deixada à massa 

ignara.” (FONTES, 2016, snp.). 
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governo não reavaliou suas ações e a redução orçamentária das universidades públicas não foi 

revista (LEHER, 2018). 

Para compreender esta nítida direção do governo golpista de Michel Temer (PSDB) 

em prol do desenvolvimento da educação, em especial a educação superior via instituições 

privadas, é fundamental ter em mente que se trata de um país inserido de forma dependente no 

capitalismo mundial, essa inserção implica diversas consequências, como as analisadas por 

Florestan Fernandes e apresentadas no início do capítulo. Entre as consequências apresentadas 

podemos retomar aqui o fato de a educação superior ter sido desenvolvida no Brasil com 

vistas a atender as demandas do mercado para formação de mão-de-obra qualificada e de os 

modelos adotados terem sofridos alguns níveis de empobrecimento. 

Todas as consequências do modelo de desenvolvimento e da inserção dependente 

brasileira estão sujeitos aos ditames advindos dos países centrais, entretanto, vale destacas que 

nossa condição heteronômica é aceita e operada pela burguesia nacional que concorda e 

perpetua essa condição. A trajetória da educação, analisada pelos diversos autores aqui 

apresentados, é desenvolvida a partir da compreensão da condição real de dependência ao 

qual o país está subordinado. Assim, essa direção dada pelos governos ao projeto de educação 

superior é perfeitamente alinhada com os objetivos e interesses da nossa condição de 

dependência. Mesmo observando algumas melhorias como, por exemplo o aumento no 

número de matrículas, que é uma demanda importante a luta dos trabalhadores, a classe 

dominante consegue esvaziar a pauta política uma vez que esse significativo aumento ocorreu 

majoritariamente com o aumento das matrículas nas instituições privadas, através do FIES e 

PROUNI, promovendo a injeção de recursos públicos no mercado da educação superior, dado 

“o “pioneirismo” e a “dianteira” do país na constituição de empresas educacionais que 

abrem seu capital e fazem oferta pública inicial (IPO4), isto é, lançam ações no mercado de 

ações com apoio de fundos nacionais e transnacionais” (SGUISSARDI, 2015, p. 870). 

Desta feita, com as reflexões apresentadas ao longo deste capítulo objetivou-se 

contextualizar o cenário atual da educação superior brasileira, para subsidiar as reflexões 

acerca dos impactos e desafios que esse modelo de educação superior, subordinado ao 

capitalismo dependente, apresenta ao trabalho do assistente social nas universidades federais. 

Com esse primeiro capítulo buscou-se também subsidiar a reflexão acerca do modelo 

de educação que está sendo gestado no Brasil. Esta questão é fundamental para a 

compreensão de como os contornos desse espaço socio-ocupacional pode tensionar o trabalho 

profissional. Assim, conforme foi demonstrado, o modelo de educação transplantado e 
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desenvolvido no Brasil, sofre com os rebatimentos da nossa condição de economia 

dependente. 

Face a essa particularidade, os modelos educacionais aqui implantados foram 

esvaziados de condições para o pleno desenvolvimento do trabalhador. A educação aqui tem 

como objetivo principal o atendimento das necessidades do capital e da formação de mão de 

obra. Isso não quer dizer que o modelo não comporta as lutas pela ampliação de suas funções 

sociais em prol da emancipação humana ou ele estaria fadado ao determinismo e fatalismo. 

Implica reconhecer que a construção de um modelo educacional que objetive o pleno 

desenvolvimento do saber, que construa um caminho em prol da emancipação humana 

somente pode ser almejado com um outro modelo de sociabilidade diferente dessa 

sociabilidade que requer a educação destinada apenas a formação da força de trabalho 

enquanto mercadoria. 

Fica evidente que o espaço socio-ocupacional do assistente social, que trabalha com 

a implementação da política de cotas na educação superior é profundamente marcado pelas 

contradições de classes e pelas particularidades do nosso padrão de educação. Os desafios em 

torno da construção de um modelo de educação que vise o pleno desenvolvimento do 

indivíduo e, a emancipação humana ocorre no seio desta histórica arena de lutas por 

educação. Uma vez que, não obstante o verdadeiro pavor da nossa burguesia em fazer o rateio 

social e conduzir até mesmo as reformas “dentro da ordem” – que condenaram a educação 

como um todo, especialmente a educação superior, a esse padrão dependente – a luta por uma 

educação comprometida com os interesses da classe trabalhadora é pautada há muito em 

nosso país. 

Aos “não possuidores de bens” resta a incansável tarefa em prol da defesa de uma 

educação pautada nos nosso interesses de classe que, como bem lembram os autores 

apresentados nesse capítulo, somente será possível com a construção de uma nova 

sociabilidade uma vez que sob a égide do capitalismo “reformas” não são capazes de romper 

com esse padrão de sociabilidade e nem com o padrão dependente de educação. 
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CAPÍTULO II 

O SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DE COTAS SOCIAIS 

 

 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

(Samba Enredo da Mangueira, 2019) 

 

Introdução 

Neste capítulo buscamos apreender como ocorre a implementação da política de 

cotas nas universidades federais, a partir da análise do que estava acontecendo no cenário da 

universidade pública brasileira no período em que se aprova tal política. Para isso, iniciamos o 

capítulo com as considerações acerca da universidade no novo século apresentando sua 

configuração na atualidade, com o recorte temporal de 2003, período dos governos petistas, 

iniciado com o Lula (2003) e finalizado com o golpe via impedimento da então presidenta, 

Dilma Rousseff, apontando ainda alguns importantes elementos da política na atualidade com 

o governo Bolsonaro (PSL, atualmente sem partido). 

A análise deste período histórico acerca da universidade nos permite compreender 

melhor a conjuntura das universidades federais no momento em que são implementadas as 

cotas sociais e também porque é neste período que ocorre um significativo aumento do 

número de assistentes sociais. 

Ao longo deste capítulo apresentaremos ainda a discussão em torno da política de 

cotas nas universidades federais brasileiras, criada por meio da Lei nº 12.711/2012, buscando 

analisar o contexto no qual se deu a construção da referida lei, além das lutas sociais em torno 

da implementação desta política que é fruto da mobilização do movimento negro de um país 

marcado estruturalmente pelo racismo, conforme afirma Florestan Fernandes: “A matriz que 

justifica a implementação da política de cotas para o ingresso de negro nas universidades 

federais, filiam-se à matriz de que são reais, históricas e estruturais as desigualdades e 

discriminações raciais vividas pela população negra no Brasil (FERNANDES, 1978 apud 

COUTINHO, 2018). 

Buscamos refazer o caminho percorrido em torno da ações afirmativas, que resultam 

na lei de cotas das universidades públicas federais com recorte majoritário para estudantes de 
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escola pública, subdivididas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e/ou 

estudantes das cotas sociais, ou seja, aqueles com renda familiar per capita de até 1,5 salário-

mínimo e a reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

Neste contexto, pretende-se com o presente capítulo atender ao objetivo específico: 

avaliar a lei 12.711/2012 no que diz respeito as cotas socias enquanto uma política afirmativa, 

considerando o estabelecimento de um prazo de quatro anos para a integral cumprimento da 

lei nas universidades e institutos federais; tratar da questão norteadora “qual direção dada pelo 

governo federal a política de educação, em especial as universidades?”, e por fim, apresentar 

o processo de implementação da cotas nas Universidades Federais situadas no Estado do Rio 

de Janeiro, conforme recorte da pesquisa. 

O último item do capítulo trata da inserção do Serviço Social da política de 

Educação, apresentando inicialmente um breve debate em torno das particularidades da 

profissão e destacando pontos fundamentais para a compreensão dessa profissão nos marcos 

do capitalismo, para num segundo momento apresentar a histórica trajetória da profissão no 

âmbito da política de educação, com destaque para a produção teórica da categoria 

profissional acerca das requisições que são apresentadas ao assistente social neste espaço 

socio-ocupacional. 

Iniciamos assim o capítulo com o debate da Educação Superior no Brasil no novo 

século, passando posteriormente ao debate em torno da implementação das cotas nas 

universidades federais brasileiras e, por fim, adentramos no debate do Serviço Social. 

 

2.1 Educação Superior no Brasil do novo século 

Iniciamos assim esse primeiro tópico, tratando de uma análise mais detalhada da 

educação superior no novo século, em especial das universidades públicas federais, e como 

estas têm oferecido educação superior no Brasil desde os anos 2000, considerando como 

marco inicial a ascensão a presidência da república do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva
14

 (PT) através de uma ampla coligação com diversos partidos, em 2003. 

Apresentamos as principais ações adotadas pelos governos desde 2003 para buscar 

compreender, face ao debate apresentado no capítulo anterior, qual direção está sendo dada a 

                                                             
14 Vale destacar que o PT na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva disputou as eleições presidenciais desde o 

processo de redemocratização do país no período pós ditadura militar (1964 a 1985), participando o pleito de 

1989, 1994, 1998, porém somente é eleito em 2002 por meio de uma ampla coligação com diversos partidos, 

tendo como vice José Alencar (PL) um reconhecido empresário. Lula é um dos principais fundadores do PT e 

liderou diversas greves durante a ditadura, além de ter sido um importante articulador das “diretas Já”. 
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universidade pública, para apreciar com maior nitidez o cenário no qual o assistente social é 

convocado a intervir. 

Conforme analisado no capítulo anterior, o modelo de educação superior adotado no 

Brasil reflete nossa condição de país dependente, subordinado aos interesses dos países 

hegemônicos, o que nos impõe um duplo grau de expropriação (interna e externa). Assim, 

nossa universidade é também reflexo dessa heteronomia, e foi transplantada a partir dos 

modelos da Coroa, sofrendo certos níveis de empobrecimento, conforme aponta Fernandes 

(1975b). 

Autores como Lima (2005) analisam em estudos mais recentes que as marcas dessa 

configuração de universidades transplantadas ainda são evidenciadas na atualidade, 

considerando as questões que são estruturais do capitalismo dependente, mesmo que sob 

alguma roupagem de novidade. 

Para compreender os principais traços da Universidade no novo século destacamos 

alguns dos pontos que consideramos centrais para compreensão da direção dada a esta, pelo 

governo federal a partir de 2003. Vale destacar, que embora a ascensão ao poder do PT – um 

partido que surge da luta coletiva dos trabalhadores e que se coloca no campo da esquerda – 

representasse um importante fato para a democracia brasileira, o tempo nos mostrou que este 

governo não conduziu as rupturas estruturais com o modelo econômico vigente, construindo, 

na verdade, um governo de conciliação de classes
15

. 

Selecionamos para ilustrar a condução da política de educação no novo século a 

análise dos seguintes documentos: Plano Nacional de Educação (2001 – 2010), assinado ainda 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), embora sua execução compreenda a 

maior parte do governo Lula da Silva (2003-2010); o documento do GT interministerial 

intitulado “Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial da Universidades Federais e 

Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira”, o Plano Nacional de Educação (2014- 2024) 

iniciado ainda no governo Lula da Silva em 2010, mas sancionado apenas em 2014 no então 

governo da presidenta Dilma Roussef (2011 –2016); o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais/ Reuni, instituído pelo Decreto 

Presidencial nº 6.069/2007 e mais recentemente a proposta do governo Bolsonaro (2019 – em 

curso) com o FUTURE-SE. 

                                                             
15 Para Lima (2019a), a partir da produção teórica de Florestan Fernandes, o período de 2003 a 2016,  que 

compreende os governos Lula da Silva e Dilma Roussef, é caracterizado pela contrarrevolução a “frio” marcada 

pela política de conciliação de classes, já o período pós 2016 (com o golpe de destituiu a presidenta Dilma 

Roussef) nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro pode ser caracterizado com um processo de 

contrarrevolução a “quente”, no qual evidencia-se o aprofundamento dos ataques aos direitos conquistados pela 

classe trabalhadora brasileira.   
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O Plano Nacional de Educação (2001-2010) é central para compreendermos a 

histórica disputa entre projetos antagônicos de educação, uma vez que ele pode ser 

considerado uma forte expressão desta. Segundo Lima (2015) um importante sujeito coletivo 

nessa disputa foi o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, composto por diversas 

entidades, que apresentaram um projeto de lei na câmara dos deputados (Projeto de Lei nº 

4144/1998), com uma proposta para o plano de educação denominado “Plano Nacional da 

Educação – Proposta da Sociedade Brasileira” que refletia a construção coletiva em defesa de 

uma educação universal, gratuita, laica e com qualidade social, documento fruto do Congresso 

Nacional de Educação de 1997. 

 Não obstante a proposta da sociedade brasileira, o projeto de lei sancionado pelo 

governo (Lei nº 10.172/2001, de 09 de janeiro de 2001), conta com vários vetos e se 

contrapõe aos princípios do PNE da sociedade brasileira. O plano aprovado estabelece um 

prazo de validade de dez anos e é estruturado por meio de um documento com mais de 80 

páginas dividido nos seguintes eixos: níveis de ensino, modalidade de ensino, magistério da 

educação básica, financiamento e gestão, e, acompanhamento e avaliação do plano (Brasil, 

2001). 

O PNE (2001-2010) apresenta no eixo “níveis de ensino” as metas estabelecidas para 

a educação superior, que são nosso principal objeto de análise, uma vez que almejamos 

compreender melhor como se dá a direção da educação para as universidades. O plano 

apresenta as seguintes metas que tratam direta ou indiretamente das universidades, quais 

sejam: 

[...]  

5. Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de gestão 

financeira para as universidades públicas.** 

6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e externa 

que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da qualidade do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.* 

7. Instituir programas de fomento para que as instituições de educação superior 

constituam sistemas próprios e sempre que possível nacionalmente articulados, de 

avaliação institucional e de cursos, capazes de possibilitar a elevação dos padrões de 

qualidade do ensino, de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa.* 

[...] 

13. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos noturnos com 
propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos modulares, com a 

certificação, permitindo maior flexibilidade na formação e ampliação da oferta de 

ensino.** 

[...] 

15. Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa 

das universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores 

qualificados.** 

16. Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores formados no 

sistema nacional de pós-graduação em, pelo menos, 5%.** 

[...] 
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18. Incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e 

modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, 

inclusive com a participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa.** 

[...] 

20. Implantar planos de capacitação dos servidores técnico-administrativos das 

instituições públicas de educação superior, sendo de competência da IES definir a 

forma de utilização dos recursos previstos para esta finalidade.** 

[...] 

22. Garantir a criação de conselhos com a participação da comunidade e de 

entidades da sociedade civil organizada, para acompanhamento e controle social das 

atividades universitárias, com o objetivo de assegurar o retorno à sociedade dos 
resultados das pesquisas, do ensino e da extensão. 

23. Implantar o Programa de Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas 

as Instituições Federais de Ensino Superior no quadriênio 2001-2004 e assegurar 

que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino 

superior no País será reservado para a atuação dos alunos em ações extensionistas. 

(BRASIL, 2001, snp.). 

  

Assim, evidenciamos que as metas do PNE 2001-2010 para a educação superior, em 

especial, as citadas acima que estão relacionadas as universidades públicas representam a 

direção de política dada no documento. É importante destacar as metas que dizem respeito as 

ferramentas de avaliação dos cursos, uma vez que estas avaliações expressam uma lógica 

produtivista, que mais busca medir quantitativa que qualitativamente o ensino, 

desconsiderando as especificidades das grandes áreas em relação a produção de 

conhecimento. Chama a atenção, também, a meta 13, no tocante a flexibilização da formação 

e também quanto a diversificação do ensino com proposta de cursos modulares ou sequenciais 

que podem representar uma perda da qualidade da formação superior com um processo de 

aligeiramento da formação atrelado a uma verdadeira certificação em massa, tendência já 

apontada por outros autores para a política de Educação, nos últimos anos. 

Outra questão que merece atenção são as metas para o aumento da pós-graduação, 

que estipula alcançar, em dez anos, o aumento de profissionais qualificados dobrando o 

quantitativo atual. É uma meta um tanto ousada se não for acompanhada de aumento de 

recursos públicos, de contratação de professores e técnico-administrativos para que as 

instituições possam aumentar a oferta de vagas e até mesmo a abertura de novos programas. 

Assim, essa meta sem o devido investimento público somente se realizará através da 

intensificação do trabalho dos servidores públicos (técnico-administrativos e docentes) e por 

meio de mais um processo de precarização da formação e do trabalho, que se justifica pela 

necessidade de certificação em grande escala e a qualquer preço. 

Lima (2012) ao analisar o PNE (2001-2010) apresenta os vetos presidenciais de FHC 

ao plano, pois segundo ele, estes seriam “contrários ao interesse público, na medida em que 

significavam despesa de caráter continuado, sem correspondente fonte de recurso”. Para a 
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autora essa justificativa é apenas uma expressão da política de redução/corte do financiamento 

para as políticas sociais (LIMA, 2012, p. 636). 

Dentre as metas vetadas pelo então presidente está a que tratava da elevação da fonte 

de financiamento para educação até atingir o percentual de 7% do PIB (Produto Interno 

Bruto) durante a década, e outra que tratava da garantida de recurso do tesouro direto para 

pagamento de pensionistas. Segundo a autora, esses vetos trouxeram como consequência o 

aumento do número de instituições de educação superior privadas e a privatização interna das 

instituições de educação superior públicas (LIMA, 2012). 

Ao assumir o governo, em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva não revogou os vetos de 

FHC ao PNE, optando, não só por manter, como também por ampliar as principais diretrizes 

para a educação superior, realizando uma série de ações que apontam para o fato da pauta da 

reformulação da educação superior ter sido uma prioridade. Dentre as quais, destacamos as 

criação de um GT interministerial que elaborou um documento intitulado “Bases para o 

Enfrentamento da Crise Emergencial das Universidades Federais e Roteiro para a Reforma 

Universitária Brasileira” ainda em 2003 e a criação, em 2007, do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, instituído por meio do 

Decreto Presidencial nº 6.069/2007, que passamos a debater (LIMA, 2012). 

O GT interministerial foi instituído por meio de decreto presidencial, para 

desenvolver os trabalhos em 60 dias, com objetivo de analisar a situação atual da IFES – 

Instituições Federais de Ensino Superior, e apresentar um plano de ação para a reestruturação, 

desenvolvimento e “democratização” das IFES. Já na introdução, o documento trata da “crise 

das universidades federais” e aponta para uma “reforma da universidade” como solução 

frente aos problemas identificados pelo GT. 

O documento elaborado pelo GT está dividido em quatro partes, quais sejam: a 

primeira parte concentra as ações emergenciais face ao diagnóstico das universidades; a 

segunda destaca a necessidade de efetiva autonomia universitária; a terceira diz respeito as 

ações definidas como imediatas para os problemas identificados, e por fim, a quarta parte 

indica as etapas para a implantação da reformulação universitária. 

Aponta como causa da “crise da universidade pública”, entre outros fatores, o 

problema financeiro/endividamento gerado pelo não repasse orçamentários, a “estagnação” 

das universidades que não tem apresentado aumento efetivo no número de matrículas, e 

também a desproporção da relação professor/aluno, além da massa de professores substitutos. 

Como alternativa para a crise, propõem ações emergenciais, para buscar a ampliação do 

número de matrículas e controle da “crise”, quais sejam: formulação de um plano de 
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emergência contra o endividamento; abertura de concurso para suprir o amplo déficit de 

professores oriundas das (aposentadorias, demissões, exonerações); outorgar autonomia das 

universidades para captação e gestão dos recursos financeiros e, garantia de novas vagas para 

contratação de doutores. 

É importante destacar que, no documento elaborado pelo GT, a recomposição de 

funcionário técnico-administrativos das universidades federais, no qual se enquadram os 

assistentes sociais, embora colocado como uma necessidade foi considerada pelo GT uma 

ação não emergencial, devendo ser tratada apenas no bojo das ações da contrarreforma mais 

ampla das universidades, daí a decorre que a contratação de assistentes sociais nas 

universidades tenha se ampliado significativamente apenas durante o REUNI. 

Uma solução defendida pelo documento, como eficaz e necessária para a questão da 

“democratização” do acesso é a ampliação das matrículas via ensino a distância, colocando a 

educação presencial como um limite, para o alcance da meta do PNE em atingir 40% das 

matriculas da educação superior em instituições públicas. Afirma ainda que o ensino a 

distância é uma solução “viável e necessária” para um país de dimensões continentais como o 

Brasil, e acrescenta: “É urgente romper com essa cultura conservadora, que serve de suporte 

para um desinteresse político em promover investimentos públicos no apoio à disseminação 

do ensino a distância”(BRASIL, 2003, snp.). Fica evidente, o processo de precarização do 

ensino e do uso das novas tecnologias da informação e comunicação enquanto meio de 

ampliação do ensino em contraposição ao ensino presencial, reforçando a ideia de certificação 

em massa da educação superior via ensino a distância. 

Outra defesa contundente que o documento apresenta está na necessidade de 

ampliação da autonomia financeira das universidades públicas, definindo esta como uma 

medida fundamental para o superação da crise financeira, pois considera que as universidades 

podem fazer parcerias com empresas estatais,  governos municipais e estaduais, além de poder 

receber pagamentos por serviços de consultoria e trabalhos técnicos, entre outros. Para isso, as 

universidades federais devem contar com autonomia e fundações de apoio, podendo aumentar 

a captação de recursos financeiros e suprir suas necessidades (BRASIL, 2003). 

É fundamental ressaltar que essa contundente defesa do documento em torno da 

autonomia financeira das universidades, nada mais é, que um estratégia em desresponsabilizar 

o Estado do financiamento da educação, numa clara direção para a privatização da 

universidades públicas para estas trabalhem num lógica de captação de recursos junto as 

empresas ou na venda de serviços, ensino ou pesquisas.  
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Por fim, o documento expressa a necessidade urgente de uma “reforma” universitária 

para que as universidades federais se transformem na “Universidade do século XXI” 

afirmando: “Ela precisa de uma revolução. Para tanto, será preciso um esforço radical de 

entendimento da problemática universitária no mundo do século XXI, assim como reformas 

profundas na estrutura da universidade brasileira” (BRASIL, 2003, snp.). Comparando a 

esta proposta, no nível de profundidade e importância, a contrarreforma universitária realizada 

em 1968, que é um marco da expansão da educação superior privada, tornando-se majoritária 

no número de matrículas do ensino superior deste então até os dias atuais. 

Seguindo a direção política dada pelo documento desenvolvido pelo GT, o governo 

apresenta o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), promulgado por meio do Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007. Este 

programa contempla as necessárias “reformas” profundas na universidade brasileira segundo 

o diagnóstico apresentado pelo GT interministerial. 

Nós, assim como os autores que passamos a apresentar consideramos que o REUNI 

não pode sequer ser considerado uma “reforma”,  pois, conforme aponta Florestan Fernandes 

(1975b, p.11) apud Lima (2005, p.432), no capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, 

as soluções “soluções reformistas” não passam de mera manipulação ora sutil, ora 

escancarada, para a preservação e revitalização do poder conservador, consideramos o 

Reuni no bojo da contrarreformas da educação superior.  

O decreto que instituiu o programa, já no primeiro artigo, determina que a expansão 

do acesso e permanência na educação superior, ocorrerá com o “melhor” uso dos recursos já 

existentes (estrutura física e recursos humanos) das universidades federais. Estabelece ainda 

como meta a elevação da taxa média de conclusão, da graduação presencial, para 90% e o 

aumento da relação professor aluno para 18, em um prazo de 5 anos (BRASIL, 2007). 

O programa definiu uma série de diretrizes, quais sejam: redução da taxa de evasão, 

ampliação das vagas de ingresso e ocupação das vagas ociosas; ampliação da mobilidade 

estudantil; revisão da estrutura acadêmica; diversificação das modalidades de graduação; 

ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil e, por fim, maior articulação entre 

graduação e pós-graduação e entre a educação superior e básica. Com a finalidade de garantir 

as metas quantitativas, o programa estabelece entre as diretrizes: “disponibilidade de 

mecanismos de inclusão social a fim de garantir igualdade de oportunidades de acesso e 

permanência na universidade pública a todos os cidadãos” (BRASIL, 2007). 

No campo da política de permanência nas universidades verifica-se que, em 2012,  o 

governo implementa a política nacional de assistência estudantil (PNAES) por meio de um 
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decreto, já no âmbito do acesso foi promulgada em 2012 a lei federal de cotas nº 12.711/2012, 

ambos serão detalhados melhor ao longo do capítulo, por ora consideramos importante apenas 

sinalizar que já havia previsão para as mesmas no REUNI. 

Quanto aos recursos financeiros, o programa prevê que cada universidade, ao 

elaborar e apresentar o plano de reestruturação, receberá recursos públicos na ordem de até 

20% da despesa com pessoal da universidade, que poderá ser investido nas adequações de 

infraestrutura e equipamentos, bens e serviços e também com custeio de pessoal. Entretanto, 

logo no parágrafo 3º do mesmo artigo, o decreto condiciona os recursos aos limites da dotação 

orçamentária e operacional do MEC (BRASIL, 2007). 

Na prática essa limitação dos recursos a disponibilidade de dotação orçamentária e 

operacional do MEC, resultou numa injeção de recursos que não foi mantida com o passar do 

tempo. caracterizando um processo de expansão das universidades de forma precária e 

descontinuada. Ocorre na verdade uma pressão via contrato de adesão pela ampliação do 

número de vagas, sem o devido incremento orçamentário, como se confirma, mais tarde com 

o esgotamento do orçamento destinado ao REUNI, ainda nos primeiros anos. Para Lima 

(2009), o Reuni é apenas mais uma face da contrarreforma do Estado que, no âmbito das 

universidades apresenta a certificação em larga escala (para a graduação) e a intensificação do 

trabalho docente, enquanto duas faces da mesma moeda: 

[...] a adesão das universidades federais ao REUNI implica diretamente dois níveis 

de precarização: o da formação profissional e o 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 (LIMA, 2009, p. 150). 

 

Destaca ainda que o Reuni, assim como outras medidas no contexto da 

contrarreforma da educação que vem sendo realizada nos últimos anos, altera 

significativamente o papel da universidade pública federal, uma vez que buscam reduzir sua 

função social a uma mera unidade de ensino, heterônoma, cada vez mais subordinada a lógica 

de mercado, ameaçando o tripé ensino, pesquisa e extensão pela lógica imposta às 

universidades federais, com este e outros programas. 

Passamos agora a analisar o novo Plano Nacional da Educação o PNE (2014 - 2024) 

promulgado pela Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, após quase quatros anos em tramitação 

na condição de projeto de Lei nº 8.035, iniciado em 20 de dezembro de 2010. Este seria o 

PNE (2011-2021), porém, com o tempo de tramitação tornou-se o PNE 2014-2024, aprovado 

após receber mais de duas mil emendas ao longo do período que passou pela apreciação dos 

parlamentares e das várias mesas e comissões. Há, segundo Minto (2018), um relativo 
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consenso quanto a motivação para o PNE ter sido objeto de tanta disputa que resultou no 

atraso, que é o fato de o documento final do CONAE 2010, apresentar relativos avanços em 

relação ao PNE anterior, porém, o projeto de lei apresentado pelo governo não traduzia as 

deliberações, além de não apresentar um diagnóstico adequado da realidade educacional. 

Meta 8 do PNE busca aumentar o tempo médio de escolaridade dos jovens entre 18 e 

29 anos, para a população do campo e para os 25% mais pobres da população, curioso que nas 

estratégias estabelecidas no plano, não há menção de meio para que essa população ingresse 

no ensino superior. As estratégias dão conta de acesso ao ensino técnico via sistema “S” e 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2014). 

O Plano Nacional de Educação apresenta três metas que tratam diretamente da 

educação superior pública, a meta de número 12, 13 e 14, vejamos: 

12)Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

13) Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% 

(trinta e cinco por cento) doutores. 

14)Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação de modo a atingir 

a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores. (BRASIL, 2014, snp.). 

 

O plano está estruturado de forma a inserir após cada meta uma série de estratégias 

que devem ser adotadas para o seu cumprimento, assim passamos a analisar  as estabelecidas 

para cada uma delas. Quanto a elevação da taxa de matrículas, o PNE apresenta como 

estratégia o otimização da capacidade já existente das universidades, aumento da relação 

estudantes por professor para 18;  oferta de 30% dos cursos no período noturno; elevação da 

taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais, oferta de 10% da grade 

curricular por meio da extensão universitária, e incentivo ao estágio como parte da formação 

superior. Evidencia-se ainda algumas metas que tratam especificamente das matrículas na 

rede privada, pois o plano prevê ampliação da assistência estudantil aos estudantes 

beneficiários do FIES e PROUNI, bem como ampliar os benefícios e concessão de 

financiamento aos estudantes dos FIES e PROUNI, numa clara manifestação em prol do 

fortalecimento do setor privado, com ampliação das condições de permanência dos estudantes 

nesse sistema de ensino. 

A meta que trata da elevação da qualidade do ensino superior atrelada ao aumento do 

quantitativo de mestres e doutores entre o corpo docente nacional, estabelece um percentual 
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total de 75% desde com alguma dessas titulações, sendo desta 35% somente de doutores. 

Definindo, como estratégias, entre outras a ampliação do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes e aperfeiçoar o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior. Quanto a esta meta, Minto (2018) destaca o tratamento diferenciado entre as 

instituições de ensino superior públicas e as privadas, caracterizado na estratégia 13.8 que 

estabelece percentuais diferenciados para o cumprimento da taxa de conclusão média entre os 

matriculados, deixando nítido o tratamento mais “brando” com as instituições privadas. 

Por fim, destaca-se a meta de ampliar o número de matrículas na pós-graduação de 

forma que alcance o volume de titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil 

doutores. Como estratégias, o PNE definiu a ampliação do financiamento via agências de 

fomento, bem como a integração da CAPES com as agências e fomento estaduais. Retratando 

a lógica privatista apresenta a ampliação do financiamento da pós-graduação strictu sensu via 

FIES, além de colocar como meta a expansão desta por meio do ensino à distância, 

direcionando assim parte do cumprimento da meta para o fortalecimento do setor privado com 

o FIES e as estratégias via EaD. 

A meta 20 trata da destinação de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) do país para a 

educação, que seria dividido em: 7% do PIB até cinco anos após aprovação do PNE, ou seja, 

até 2019 e os 10% somente no final do decênio de vigência do Plano, em 2024. Sobre o tema 

Minto (2018) explica que nos últimos anos o percentual do PIB destinado a educação superior 

não sofreu significativa alteração, ainda que cumprisse a risca a nova meta, esta não alteraria 

as tendências vigentes, pois mesmo com o aumento de 0.8% investido para 1,54% (já 

considerando a destinação dos 10% do PIB) o país  investiria uma volume baixo, em 

comparação com outras nações. 

Minto (2018) em sua análise acerca do PNE, sob a perspectiva de as fronteiras do 

público e do privado, expressa que o plano, na verdade, segue a tendência evidenciada nas 

últimas décadas de privatização da educação e de um processo de apropriação do fundo 

público pelo capital empresarial que se formou nos “serviços educacionais”. Apresenta três 

aspectos do PNE que reforçam os argumentos do estudo, quais sejam: 1) O plano fortalece a 

“indiferenciação entre o público e o privado no campo da educação”; 2) O plano visa garantir 

a transferência de recursos públicos ao setor privado, configurando tal ação com o status de 

uma política de Estado; e, por fim, 3) Coloca as instituições de educação superior privadas em 

condição de disputa com as públicas pelos recursos destinados a pesquisa e programas de pós-

graduação, vide meta 14.3. 
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No mesmo campo teórico e político, Lima (2015) analisa o PNE (2014 – 2014) e o 

considera um reflexo dos eixos condutores da política de educação nos períodos anteriores, 

em especial da educação superior, mas, analisa como novidades o aprofundamento dos 

mecanismos de privatização e de certificação em larga escala. Uma vez que, a autora 

considera que as metas e estratégias do PNE, na verdade, transformam o Reuni numa política 

de Estado, uma vez que referenda no plano a expansão da educação superior pública de forma 

precarizada, além de fortalecer o setor privado. 

Ainda acerca da análise do plano, a autora explica que, na verdade, este evidencia um 

“movimento de continuidades e aprofundamentos” da política de educação sob os mesmos 

eixos do plano de educação que vem sendo implementado desde 2003. Esse movimento fica 

nítido através, em especial, da oferta de educação via parcerias público-privada, que reflete o 

processo da privatização da educação brasileira (LIMA, 2015). 

Desta feita, podemos identificar que durante os anos do governo do PT, Lula da Silva 

(2003 – 2011) e Dilma Roussef (2012 a 2016), a política de educação superior apresenta 

alguns avanços relativos em especial no aumento do número de matrículas (passando de 

3.890.271 em 2003, para 8.048.701 em 2016); o aumento no número de Instituições de Ensino 

Superior - IES públicas (passando de 207 em 2003, para 296 em 2016); o aumento no número 

de professores IES públicas (passando de 115.865 em 2007, para 178.117 em 2016); e, 

técnicos administrativos da IES públicas (passando de 120.381 em 2007, para 212.347 em 

2016) categoria esta, na qual, se inserem os assistentes sociais (INEP, 2003; 2007; 2016). 

Não obstante estes avanços relativos, análises mais apuradas dos diversos autores 

apresentados aqui, desmistificam estes dados ao depurá-los, e identificam que uma ampla 

parcela do aumento das matrículas ocorreu via instituições privadas (com especial destaque 

para o papel do FIES e PROUNI, além das matrículas EAD); que o aumento de universidades 

também escamoteia o fato de decorrer, em alguns casos, do desmembramento de 

universidades anteriores e o aumento do número de professores e técnicos administrativos 

veio acompanhado das contrarreformas da previdência, do Estado e da Educação e também a 

intensificação do trabalho docente e precarização da condições de trabalho. Reafirmamos que 

não se trata de um processo de “democratização” do ensino superior, na verdade temos alguns 

avanços importantes, mas não podemos afirmar que há de fato a democratização desta 

modalidade de ensino. 

Desta feira, estamos de acordo com as análises dos autores no tocante ao fato de que 

nos últimos anos, o PT não só deu continuidade aos eixos estruturantes da educação como 

aprofundou os processos de mercantilização, privatização e aligeiramento da educação 
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superior, com especial privilégio ao setor privado, garantindo o lucro do capital que se formou 

e se fortaleceu em torno da prestação de serviços educacionais no Brasil, nos últimos anos. 

Com o golpe jurídico parlamentar que culminou com o impeachment da então 

presidenta Dilma Roussef (PT) em 2016, o governo passa para o vice-presidente Michel 

Temer (PMDB, atualmente MDB) de 2016 a 2018. Para Lima (2019b) verifica-se um avanço 

ultraconservador das frações reacionárias da burguesia brasileira (MDB entre 2016 e 2018 e 

PSL desde 2019) que se expressará na educação superior por meio de uma profunda 

reconfiguração no sentido de intensificação do padrão dependente da educação. Para a autora 

esta opera “uma nova fase da dualidade educacional e mercantilização da educação 

superior” (LIMA, 2019b, p.11). 

Na análise de Lima (2019b) o país passa a vivenciar, a partir de 2016, no período pós 

golpe, um processo de contrarrevolução a “quente
16

”, operado pelas frações mais agressivas e 

conservadoras da burguesia nacional que, entre outras medidas de ajuste fiscal, vai propor e 

aprovar uma emenda constitucional que limita os gastos públicos por vinte anos (Emenda 

Constitucional nº 95/2016), com congelamento dos investimentos nas políticas públicas por 

revogar a vinculação das despesas com saúde e educação da receita líquida da União. 

Segundo a autora, na prática, os investimentos com essas políticas permaneceram os mesmos 

de 2017, desconsiderando a necessidade decorrente do aumento populacional e além dos 

impactos nas políticas gerados pelo congelamento dos reajustes salariais dos servidores 

público e dos concursos públicos. 

No governo Temer (2016-2018) o tripé, “ajuste fiscal para o pagamento dos juros e 

amortizações da dívida pública, diminuição da alocação da verba pública para o 

financiamento das políticas públicas, entre estas a educação superior, e fortalecimento do 

setor privado, via fundo público” (LIMA, 2019b, p. 25), são o eixo condutor da 

contrarreforma da educação, num processo de privatização e mercantilização, que já vinha 

sendo conduzido nos últimos governos, mas que sofrem ampliação e intensificação, neste 

contexto. Verifica-se a intensificação e a privatização da educação superior com o aumento do 

número de matrículas, concentrados nas instituições privadas, além do fortalecimento do setor 

privado com o FIES e PROUNI, por meio da alocação de recursos e com o Novo Fies, que 

altera o programa com a extinção da carência para início do pagamento do financiamento 

                                                             
16 Os processos contrarrevolucionários são um conjunto de ações adotadas pela burguesia de forma permanente 

para garantir seu projeto de sociabilidade, podendo adquirir contornos diferenciados, a depender da correlação de 

força entre as classes e dos contorne históricos. Podem também assumir práticas: mais autoritárias e violentas no 

caso da contrarrevolução a “quente” ou práticas mais brandas no sentido da democracia restrita, nas ações a 

“frio”. (FERNANDES, 1980).   
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pelos estudantes, além de abrir a possibilidade de financiamento via bancos privados, 

garantindo ao capital uma mais uma possibilidade no “mercado educacional”. 

Para concluir o presente tópico, passamos agora a apresentar a mais recente proposta 

do atual governo
17

 para a educação superior, em especial para as IES públicas, o programa 

batizado pelo governo de Future-se - Programa de Institutos e Universidades Empreendedoras 

e Inovadoras, lançado em julho de 2019, pelo governo Bolsonaro (eleito pelo PSL, atualmente 

sem partido). 

Gonçalves Filho e Farage (2019) apresentam uma importante reflexão acerca do 

Future-se, classificando-o como mais uma face da contrarreforma da educação superior. Os 

autores ressaltam que o projeto foi apresentado pelo MEC e rapidamente foi transformado em 

projeto de Lei (estando atualmente na terceira versão), sendo construído sem discussão ou 

participação dos reitores das universidades, dos estudantes ou outros movimentos da educação 

superior. 

O programa apresentado, em julho de 2019, estava estruturado em três eixos, quais 

sejam: gestão, governança e empreendedorismo; pesquisa e inovação; e internacionalização. 

O prazo do programa foi definido como indeterminado e a participação das universidades e 

institutos federais por meio de assinatura de termo de adesão. Vale destacar que no último 

capítulo da proposta verifica-se a indicação de alteração de vários artigos, parágrafos, e inciso 

de outras 17 leis existentes. (BRASIL, 2019). 

O Future-se dá um direcionamento a política de educação que se reflete num 

movimento de desresponsabilização do Estado com a política de Educação Superior, quando 

já no primeiro artigo coloca a necessidade das Universidades e Institutos Federais buscarem o 

fortalecimento de sua autonomia financeira por meio de parcerias com organização sociais e 

da captação de recurso próprios. Nas palavras dos autores: “na perspectiva do Future-se, as 

organizações sociais e o mercado são mais capazes de prover o desenvolvimento do 

conhecimento do que o próprio Estado” (GONÇALVES FILHO, FARAGE, 2019, p. 41). 

Os autores classificam ainda o projeto como uma verdadeira “consagração” da 

educação enquanto mercadoria, pois baseia-se na vinculação do ensino superior com as 

organizações e fundos de investimento, alterando profundamente a estrutura da educação 

superior pública brasileira, apontada por estes, como um dos sistemas de educação superior 

público mais importantes da América Latina (GONÇALVES FILHO, FARAGE, 2019). 

                                                             
17 Para análise do governo Bolsonaro indicamos livro “Análises críticas O Neofascismo No Poder (ano I) 

Análises Críticas Sobre O Governo Bolsonaro” (CISLAGHI, DEMIER, org. 2019). 
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Na compreensão dos autores, o Future-se revela algumas semelhanças com a 

contrarreforma universitária realizada no período da Ditatura empresarial-civil-militar, pois, 

assim como naquela o Future-se está sendo colocado de forma imposta, sem maiores diálogos 

com a comunidade envolvida, assumindo um cunho autoritário e de viés privatista. 

O Future-se pretende-se grande, colocando-se desde sua apresentação como uma 

profunda reformulação do ensino superior público e questionando tudo o que até 

agora foi construído, com impacto, inclusive, no ensino básico. É ousado, já que 

pretende, com sua aprovação, alterar e/ou regulamentar 17 leis. 

O que há de comum nas mudanças propostas para as diversas leis? A intenção de 

aprofundar o caráter privado da educação, [...] (GONÇALVES FILHO, FARAGE, 

2019, p. 43). 

 

Os autores desenvolvem a análise do projeto nos seguintes eixos: 1) gestão 

institucional - que passa pela reorganização das universidades e institutos federais para seu 

funcionamento via organização social e gestão de fundos públicos para bens e serviços; 2) 

gestão de pessoal – a contratação sob o Regime Jurídico Único se tornará cada vez mais rara, 

e em função da não menção dos técnico-administrativos, leva os autores a acreditar que estes 

serão contratados via Organizações Sociais - OS, além dos diversos limites da proposta do 

“professor empreendedor”; 3) formação – o projeto deixa nítido que esta será voltada ao 

mercado, refletindo assim diretamente na qualidade da formação e no impacto ao tripé ensino-

pesquisa-extensão, além dos problemas gerados pela proposta de padronização das avaliações, 

o que resulta na padronização dos conteúdos, provocando o empobrecimento da formação; 

por fim, 4) acesso e permanência –devido à ausência no projeto de uma análise acerca da 

realizada social e recente inserção de determinados grupos historicamente alijados do acesso à 

educação superior, o projeto aponta para um retorno ao processo de invisibilidade destes 

grupos (GONÇALVES FILHO, FARAGE, 2019). 

É fundamental ressaltar que o artigo de Gonçalves e Farage (2019) foi elaborado no 

segundo semestre de 2019 e analisou apenas a primeira versão do Future-se. Desde então o 

governo já apresentou outras duas versões do mesmo, a segunda em meados de outubro de 

2019 e a terceira versão em janeiro de 2020. Na última versão elaborada pelo governo, 

verifica-se a alteração de “termo de adesão” das universidades e institutos ao programa para o 

formato de “contrato de resultados” no qual prevê a celebração do contrato entre as 

universidades e/ou institutos com a União, por intermédio do MEC. Outra alteração 

evidencia-se quanto ao prazo: antes indeterminado e agora limitado a quatro anos, no 

máximo, e um, no mínimo (BRASIL, 2020). 

A versão atual define também que o “Contrato de Resultados” terá como 

contrapartida o recebimento de benefícios por resultados obtidos, de acordo com os 
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indicadores de desempenho previamente definidos no contrato. Vale destacar que no mesmo 

artigo (6º da na 3º versão) o documento define como “benefícios por resultados”, entre outros: 

“a concessão, preferencial, de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Capes aos participantes do Programa Future-se”, ressaltando ainda, em outro 

artigo, que o desligamento do Future-se ensejará na suspensão do recursos recebidos por meio 

dos benefícios por resultado (BRASIL, 2020). 

No mesmo campo teórico e político, Roberto Leher (2020), apresenta uma 

importante reflexão acerca da análise do Future-se, destacando os principais pontos das três 

versões do projeto de lei. Em seu artigo intitulado “Future-se leva adiante política de 

supressão da autonomia Universitária”, publicado em fevereiro de 2020, analisa o projeto a 

partir da terceira versão publicada em janeiro deste ano. Na leitura do autor, esta terceira 

versão, embora amplamente propagada pelo MEC com o mérito de ter retirado do texto os 

pontos mais polêmicos, não apresenta alterações significativas no tocante ao que é a espinha 

dorsal do projeto: refuncionalização das universidades com forte ataque a autonomia 

universitária (LEHER, 2020). 

Segundo o autor, nesta última versão o fundamental foi preservado: “a alavancagem 

da refuncionalização das universidades permanece impulsionada por OS‟s lastreadas pelo 

patrimônio das instituições, resultando na perda de autonomia”, o que ocorre pela 

subordinação das universidades e institutos federais aos ditames do programa (LEHER, 2020, 

snp.). O autor explica ainda que o programa parte da “ilusória” ideia de que o mercado estaria 

sedento para investir nas universidades e que “universidade empreendedora” teria sucesso 

igualitário ao angariar verbas no mercado.  

Um importante destaque de Leher (2020) para explicar os ataques a autonomia 

universitária em especial ao que preconiza o art. 207 da constituição, não está presente apenas 

no texto do Future-se, destacando as ações conjuntas para ataque da autonomia universitárias 

lançadas em janeiro de 2020, quais sejam: Medida Provisória 914, que dispõe sobre o fim da 

autonomia no caso de escolha dos reitores das universidades; a Portaria 2227 que limita ou 

restringe a participação de professores e técnicos administrativas e eventos e congresso, 

através da limitação ao acesso de diárias, passagens e etc.; e além da PEC 186/2019 que trata 

do  fundo  FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que é a 

principal fonte de recursos do CNPQ (LEHER, 2020). 

Assim, as universidades e os institutos federais estariam condenados a uma 

hipertrofia da razão utilitarista, acompanhado de um abandono progressivo da ética na 

produção do conhecimento, e imensos retrocessos na “democratização” destas. Um exemplo 
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fatídico apresentado pelo autor é a existência da assistência estudantil estar em xeque. Pois 

esta representa um alvo prioritário deste governo que já demonstrou publicamente que não 

tolera as políticas afirmativas, uma vez que, considera este tipo de política como um alimento 

ao “coitadismo”, sem a garantia de recursos, a existência dessas políticas estariam com dias 

contados, por sua vez toda a diversidade e inclusão, arduamente conquistada nas 

universidades, também. 

O autor conclui o artigo afirmando que esta versão não alterou a essência presente 

desde a primeira versão. Acrescenta ainda que se trata de um projeto que não tem como norte 

o desenvolvimento tecnológico necessário a construção da soberania do país ou que planeja o 

desenvolvimento das forças produtivas atrelado a dignidade dos trabalhadores. O Future-se 

nada mais é que um projeto que objetiva a “refuncionalização das universidades e institutos 

federais” direcionando-os ao atendimento exclusivo dos interesses do capital (LEHER, 2020). 

Por fim, concluímos este tópico reafirmando que estamos em pleno acordo com as 

análises dos autores apresentados, com especial destaque a argumentação de Lima (2019) ao 

apontar que estamos vivendo um processo de contrarrevolução a “quente” no país, iniciado 

em 2016 com o PMDB e segue agora, sob condução do PSL, considerada, pela autora, um 

processo liderado pelas frações mais agressivas da burguesia nacional. A contrarreforma 

conduzida, tanto no Estado, quanto na Educação Superior é marcada pela ofensiva a educação 

superior, por dois meios principais, quais sejam: a tentativa de silenciamento do 

conhecimento crítico e a intensificação da mercantilização. 

Na análise de Gonçalves Filho e Farage (2019) acerca da contrarreforma da educação  

com o Future-se, nada mais é a fatura das universidades e institutos federais, mas palavras dos 

autores, 

O Future-se é a FATURA da universidade e dos institutos federais públicos, é o 

VENDE-SE da educação superior, um salto ao passado de recolonização. Resistir e 

lutar contra ele é nossa obrigação, por nós e pelas gerações que virão. No presente e 

no futuro, na certeza de que só com organização coletiva seremos capazes de barrar 

os retrocessos, é necessário que exijamos a imediata recomposição orçamentária do 

ensino superior público, e que façamos a defesa de uma educação estatal, laica, 
antipatriarcal, socialmente referenciada e democrática! (GONÇALVES FILHO, 

FARAGE, 2019, p. 47, destaque do texto original). 

 Face aos desafios colocados no novo século para a educação superior, em especial 

para as Universidades Públicas, que contraditoriamente inicia-se um movimento de 

atendimento de uma pauta histórica de implementação das cotas nas universidades brasileiras 

que culminou com a implementação da lei 12.711/2012, que passamos a apresentar no 

próximo item. 
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2.2 As lutas pelas cotas raciais: mapeamento das cotas nas universidades federais do Rio 

de Janeiro 

É fato que o escravismo no Brasil, como explicado anteriormente, deixou marcas 

profundas na conformação de nossa sociedade e o racismo se configurou como uma marca 

estruturante da organização capitalista dependente brasileira, como afirma Fernandes (2017, 

p.100) “A desigualdade racial é uma das desigualdades estruturais da sociedade brasileira”. 

Neste sentido, é fundamental compreender o processo de implementação da política de cotas 

nas universidades federais, concebendo esta luta no bojo das ações afirmativas. 

Coutinho (2018) explica, a partir de Florestan Fernandes, que o processo de abolição 

ocorre, sem que ao negro fosse oportunizado condições de se integrar na sociedade de classes. 

“O liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente, em senhor de si mesmo, tornando-se 

responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios 

materiais e morais para realizar essa proeza nos quadros de uma economia competitiva” 

(FERNANDES, 1978 apud COUTINHO, 2018, p. 73) 

Desta feita, falar em ações afirmativas no Brasil, uma nação que se forjou sob 

aproximadamente 400 anos de escravidão, que após a abolição optou por estimular a vinda de 

mão de obra Europeia, deixando os negros a própria sorte, não poderá jamais assumir os 

contornos de “vitimismo” ou “benefício” (COUTINHO, 2018). 

Iniciamos o debate acerca das cotas partindo da compreensão que esta se insere num 

contexto maior das ações afirmativas. Existe uma ampla gama de autores, dos mais diversos 

campos teóricos, que apresentam definições e conceitos do que são as ações afirmativas e 

sobre seu surgimento. Guasti (2016) explica que as teorias acerca das ações afirmativas estão 

num campo repleto de contradições. Ao tomar a noção de igualdade enquanto igualdade 

perante a lei, a partir da escola liberal, ela apenas consegue se realizar no âmbito formal, uma 

vez que a lei proíbe a desigualdade e está por si só não é capaz de garantir a igualdade de 

oportunidade. 

A autora destaca três aspectos que considera fundantes das ações afirmativas, quais 

sejam: combate à discriminação, busca por corrigir os efeitos desta e a tentativa de efetivação 

da igualdade substantiva. Defende ainda que, partindo da compreensão de que a democracia é, 

em última análise, a idealização de igualdade não é possível que uma sociedade seja 

democrática sem a implementação do direto a igualdade numa perspectiva de igualdade 

substantiva (Guasti, 2016). 

Optamos por adotar aqui a concepção de ação afirmativa elaborada por Rozas (2009) 

que desenvolve a dissertação de mestrado acerca do tema das Cotas nas Universidades 
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Públicas analisando a partir da perspectiva jurídica do princípio constitucional da igualdade, 

assim a autora considera: 

As ações afirmativas representam um conjunto de ações públicas que visam o 

rompimento de desigualdades históricas ou sociais no acesso ao efetivo exercício de 

direitos, bens e serviços considerados essenciais para uma vida digna. Desigualdades 

essas que não conseguem ser rompidas com os mecanismos tradicionais de inclusão 

social, como a expansão do mercado de trabalho ou o acesso universal à educação 
(ROZAS, 2009, p. 20). 

Quanto a origem das ações afirmativas, Guasti (2016) explica que este é mais um 

ponto controverso acerca do tema, pois, alguns autores defendem que o surgimento ocorre na 

Índia por volta dos anos 1920 a 1948, para corrigir as discrepâncias existentes devido ao 

sistema de castas. Outros autores defendem que na verdade surgiu por volta de 1960, nos 

Estados Unidos, fruto da mobilização em prol dos direitos civis, sobretudo da luta do 

movimento negro, sendo assim, fruto das disparidades geradas pelas leis segregacionais 

(GUASTI, 2016). 

Fato é que, no Brasil, o debate acerca das ações afirmativas tem um largo caminho já 

percorrido, que é fruto da luta e mobilização do povo negro, das mulheres, pessoas com 

deficiência, entre outros segmentos excluídos da sociedade. Podemos destacar algumas ações 

que são evidenciadas por diversos autores, na tentativa de apresentar brevemente um histórico 

dessas ações institucionalizadas. 

Segundo Guasti (2016) podemos considerar que a primeira vitória das ações 

afirmativas é data de 1930, por meio de uma ação, do então presidente Getúlio Vargas, que 

acaba com o impedimento dos homens de “cor” trabalharem na Guarda Civil. Outras 

propostas são apresentadas ao longo dos anos, muitas delas saem derrotadas, a luta é longa, 

árdua e requer ainda muito empenho para alcançar os diversos grupos que necessitam de 

conquistar condições dignas de vida e trabalho.   

As ações afirmativas aqui apenas alcançam o âmbito da educação superior nas 

últimas décadas. Evidenciamos, entretanto, a implementação da chamada Lei do Boi – Lei nº 

5465 de 03 de julho de 1968 que dispõe sobre a reserva de 50% das vagas nas escolas de 

ensino médio agrícolas e superior de agricultura e veterinária, destinadas aos filhos de 

proprietários de terras. Assim, a primeira iniciativa em prol da reserva de vagas para ingresso 

na escola/universidade destinou-se a reservar vagas para os filhos dos latifundiários 

brasileiros.  A presente lei somente foi revogada em 1985 (GUASTI, 2016). 

Acerca da lei do Boi, Santos (2016) afirma que esta foi uma solicitação dos 

“ruralistas” e que não foi pauta do povo negro e nem os beneficiou, e ressalta: 

Diferentemente da reação, às vezes, “raivosas” e reacionárias contrárias às políticas 

afirmativas para os grupos étnico-raciais, aqui não se tem notícia de tentativas 



77 
 

discursivas políticas e conservadoras de combate ou de negação a tal mecanismo 

político com os mesmos artifícios utilizados para enrijecer ou pulverizar muitos 

direitos para afrobrasileiros e indígenas” (SANTOS, 2016, 85). 

 

Outra medida que merece ser destacada é apresentada por Santos (2016) e trata do 

projeto de Lei nº 1332/1983 de autoria do então deputado Abdias do Nascimento
18

 propondo 

a reserva de 40% das vagas do vestibular do Instituto Rio Branco do Ministério da Relações 

Exteriores para Negros, sendo subdividida em 20% para mulheres e os outros 20% para 

homens, o projeto de lei foi arquivado em 1989. Outro exemplo verifica-se no Programa de 

Bolsas de Ação Social implementado na década de 1990 pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC/RIO destinado a estudantes negros e carentes (GUASTI, 

2016). 

Santos (2016) apresenta como marco fundamental das ações afirmativas brasileiras, 

pautadas pelo movimento negro, a “Macha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela 

cidadania e a vida” realizada em 1995, que resultou na entrega ao então presidente FHC (1995 

– 2002) do documento intitulado “Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade 

Racial”, que expõe uma série de medidas que deveriam ser adotadas pelo Estado em diversos 

eixos: educação, trabalho, saúde e etc. A partir deste documento o governo instituiu um Grupo 

de Trabalho Interministerial – GTI com objetivo de pensar políticas para a população negra. 

Este grupo realizou dois seminários, um em Salvador (BA) outro em Vitória (ES), para 

debater e desenvolver políticas de valorização e promoção da população negra. Destes dois 

seminários foram elaboradas 46 propostas de ações afirmativas com intervenções no âmbito 

da saúde, educação, trabalho e comunicação. Vale ressaltar que, neste contexto, já estavam 

presentes no debate o roll de tratados e acordos internacionais, dos quais o país é signatário, 

que davam respaldo as ações de “discriminação positiva” (SANTOS, 2016). 

É importante ressaltar a proposta de emenda constitucional elaborada por Florestan 

Fernandes, em 1994, que propunha a criação de um capítulo destinado ao negro na 

constituição federal, dentro do título “Da Ordem Social” para tratar de vários aspectos que 

atingem a população negra e, entre outras medidas, está à necessidade do poder público 

corrigir a disparidade no acesso à educação: “O Poder Público corrigirá essa contradição 

oferecendo às crianças, jovens e adultos negros oportunidades escolares persistentes e em 

                                                             
18

 Abdias no Nascimento foi um importante militante e intelectual que lutou pelos direitos dos negros, publicou 
mais de 20 livros e foi autor de projetos de lei, grupo de pesquisa e participou de forma intensiva pela criação 
do Movimento Negro Unificado, sendo eleito para dois mandatos como deputado federal e um mandato como 
Senador (Nascimento, 2019). 
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constate aumento através de bolsas escolares, destinadas à manutenção pessoal do estudante 

enquanto durar a escolarização” (FERNANDES, 2017, p. 155). 

A proposta de emenda constitucional do então deputado Florestan Fernandes (PT) foi 

apresentada juntamente com uma carta do deputado ao Partido dos Trabalhadores, 

explicitando a motivação para emenda e solicitando apoio do partido, porém não foi aprovada. 

Segundo Fernandes (2011), a primeira iniciativa de ação afirmativa, com objetivo de 

favorecer a população afrodescendente e indígena no ensino superior é datada de 2002 com a 

edição da medida provisória nº 63 de 2002 que criou o “Programa diversidade na 

Universidade”, vinculado ao Ministério da Educação, que posteriormente foi instituído por 

meio da Lei 10.558/2002. A referida lei de criação do programa estabelece como finalidade: 

“implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas 

pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos 

indígenas brasileiros” (BRASIL, 2002). 

Em 1999, a deputada do PFL/AM Nice Leão propõe o projeto de lei nº 73 que versa 

acerca da reserva de vagas para as universidades federais em todo território brasileiro. 

Originalmente o projeto de lei previa a reserva de vagas, nas universidades federais, para 

estudantes que concluíram o ensino médico em escolas públicas. Ao projeto original foram 

apensados outros projetos de leis e também foram apresentadas algumas emendas, com 

destaque para a inclusão da categoria “Pardo” para a ação afirmativa que passa a ser destinada 

a “Pretos, Pardos e Indígenas”. Outra alteração importante foi a ampliação da reserva de 

vagas para todas as instituições de ensino federais, incluindo as escolas técnicas e institutos 

federais. 

O PL 3627/2004 foi apensado ao projeto de lei nº 73/1999, pois, ambos tratavam da 

reserva de vagas. Este PL versa sobre a reserva de vagas especial para ingresso na educação 

superior definindo o percentual de 50% com reserva especial para Negros e Indígenas 

colocando o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República como responsáveis pelo acompanhamento e 

avaliação da reserva de vagas ouvindo ainda a FUNAI – Fundação Nacional do Índio. 

Conforme consta no site da Câmera dos deputados, o deputado Miro Teixeira do 

PDT/SP solicitou a votação do PL 73/1999 em regime de urgência no ano de 2006, porém o 

projeto de lei não entrou em votação. O pedido de urgência para votação ainda foi solicitado 

por mais dois deputados em 2007, sem sucesso. O projeto foi apensado a outros projetos de 

lei e chegou a entrar em votação em 2008, entretanto, somente é aprovado em 2012, 

transformando na Lei Ordinária nº 12.711 sancionada em 29 de agosto de 2012. 
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A referida lei estabeleceu que cada universidade federal e instituição federal de 

ensino médio e técnico deveriam reservar no mínimo 50% das vagas para estudantes que 

cursaram integralmente o ensino médio (para as primeiras) e ensino fundamental (para as 

segundas), nas escolas da rede pública de ensino. Estas vagas ainda são subdivididas em cotas 

sociais – destinando 50% desta para estudantes que comprovem renda familiar de até 1,5 

salário-mínimo –; cotas raciais destinadas aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas - PPI 

– de acordo com o percentual dessa população segundo o IBGE – e, ainda, cotas para pessoas 

com deficiência (BRASIL, 2012). 

O único veto do projeto final de lei diz respeito a possibilidade de seleção dos alunos 

via CR – Coeficiente de Rendimento, a argumentação em torno do veto afirma que não seria 

exequível devido a não padronização da atribuição de notas pelas diversas instituições de 

ensino do país (BRASIL, 2012). 

A lei prevê ainda um prazo de 4 anos para que todas as universidades e institutos 

federais se adéquem integralmente a lei, facultando a cada ano a adoção de 25% das cotas. 

Outra previsão ainda é que em 2022, dez anos após a promulgação da lei, deverá ocorrer uma 

revisão do programa especial de ingresso nas instituições alvo da lei (BRASIL, 2012). 

Esquematicamente a distribuição das vagas entre as modalidades pode ser assim 

representada: 

 

Fonte:  Elaborado pela autora, com base na lei 12.711/2012. 

Tabela 1. 
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Vale destacar que o critério inicial para se candidatar em qualquer uma das 

modalidades (para as vagas de curso superior, neste exemplo) é ter cursado o ensino médio 

em instituições da rede pública de ensino. A lei prevê ainda que do total de vagas 

disponibilizadas para cada curso, sejam reservados no mínimo 50% para as ações afirmativas 

distribuídas nas seguintes modalidades: A) candidatos com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas; B) candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas; C) candidatos com deficiência que tenham 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas; D) candidatos com deficiência 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual 

ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas; E) Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas; F) Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas;  G) candidatos com deficiência que, independentemente da renda, 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; e, H) Candidatos com 

deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

Observando o detalhamento apresentado no esquema acima, podemos identificar que 

a comprovação de renda é realizada para as quatro primeiras modalidades de reserva de vagas, 

de A, B, C e D. Correspondendo a 50% dos candidatos nas mais diversas modalidades, os 

optantes para cotas raciais e também as cotas para pessoas com deficiência. No que diz 

respeito as cotas sociais foco da pesquisa, podemos verificar que o critério de renda definido 

pela lei é “renda familiar bruta per capita igual ou inferior 1,5 salário-mínimo” considerando o 

salário mínimo vigente em 2020 (R$ 1.045,00) isso representa, em reais, uma renda per capita 

familiar de R$ 1567,50 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Se 

compararmos esse valor como requisito de renda para outras políticas públicas brasileiras 

podemos considerar um corte de renda bem superior, se considerar, por exemplo, o Benefício 

de Prestação Continuada - BPC.  

O BPC que é um benefício assistencial destinado a pessoas com deficiência ou 

idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família. (BRASIL, 1993). O critério de renda para requerimento do BPC é de ¼ (um 
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quarto do salário mínimo) o que equivale a R$ 261,25 (duzentos e sessenta e um reais e vinte 

e cinto centavos). A lei federal de cotas definiu como critério de renda para as cotas sociais 

em 2012, um valor 6 vezes maior ao estabelecido para o recebimento de um benefício 

assistencial que foi instituído por lei em 1993. Se compararmos o corte de renda das cotas 

socais com os critérios para recebimento do Bolsa Família, por exemplo, que é um programa 

de renda destinado a  “unidades familiares que se encontrar em situação de extrema 

pobreza
19

” (BRASIL, 2004, snp.) a discrepância é ainda maior.  

Não obstante a distância entre o critério de renda para as Cotas Sociais e o critério do 

BPC, por exemplo, verificamos que, no campo da política de educação, o valor é o mesmo do 

praticado na Assistência Estudantil. Identificamos que o decreto 7.234/2010, em seu artigo 5º 

prevê o atendimento prioritário de “estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou 

com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio” (BRASIL, 2010, snp.).  

O modelo de reserva de vagas adotado por meio desta lei privilegia a reserva de 

vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, deixando em segundo plano o recorte 

racial, não obstante todas as manifestações e mobilizações
20

 em prol das cotas, serem uma 

reivindicação histórica do movimento negro. Insta destacar que durante todo este tempo 

algumas universidades, por meio da autonomia universitária, implementaram seu próprio 

sistema de reserva de vagas, vamos apresentar, sucintamente, os modelos na UERJ e da UNB, 

as pioneiras na implementação no Brasil. 

A UERJ foi a primeira a implantar o sistema de reserva de vagas para ingresso na 

educação superior, por meio de uma lei estadual editada ainda em dezembro de 2000. Esta 

primeira versão de reserva de vagas sofreu uma série de alterações ao longo dos anos e, 

segundo memorial no site da UERJ, inicialmente destinava 50% das vagas para estudantes 

egressos de escolas públicas. Em 2001, sofreu alteração por meio da lei estadual nº 3708 

reservando 40% para autodeclarados negros e pardos (UERJ, 2019). 

Ao analisar as leis estaduais: nº 3.534/2000; nº 3708/2001; nº 4151/2003; 5346 de 

2008 e a mais recente a lei estadual nº 8.121 promulgada em 27 de setembro de 2018 – que 

prorroga por mais 10 anos o sistema de cotas para as universidades estaduais no Estado do 

Rio de Janeiro – verifica-se que prevalece o critério social, embora a legislação especifique a 

                                                             
19 Uma rica problematização acerca da concepção de pobreza é encontrada em Siqueira (2013). 
20 Autores como SANTOS (2016) e COUTINHO (2018), entre outros, destacam a trajetória histórica do 

Movimento Negro brasileiro em torno da implementação das ações afirmativas e a luta por educação, 

apresentando diversas reivindicações e ações adotada pelos conjunto desses movimentos, com destaque para a 

Macha Zumbi dos Palmares realizada em 1995, as ações do Movimento Negro Unificado -MNU como a luta 

pelo ensino de História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, entre outras tantas pautas e lutas 

do movimento. 
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necessidade de reserva de vagas para a população negra, parda, indígena e quilombola, estes 

grupos somente podem acessar as cotas se comprovada “carência”, tornando o sistema de 

ação afirmativa um sistema coloca em primeiro lugar a desigualdade  econômica e em 

segundo plano as desigualdades raciais, da população indígena e quilombola. 

A Universidade de Brasília – UNB, no uso de sua autonomia universitária, aprovou 

em junho de 2003 a resolução nº 38/2003 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 

CEPE que institui o “Plano de metas para integração social, étnica e racial da universidade de 

Brasília”. O referido documento foi elaborado pelos professores José Jorge de Carvalho e Rita 

Laura Segato, fruto de um amplo debate na comunidade acadêmica iniciado em 1999 e prevê, 

entre outras ações, a destinação de 20% das vagas do vestibular, por curso, para estudantes 

negros (UNB, 2003). 

A construção das cotas na UNB foi um processo que reconheceu a demanda pelas 

cotas enquanto uma questão racial, para além do atravessamento das questões econômicas que 

envolvem a situação da população negra no Brasil. Assim a UNB torna-se pioneira na 

implementação de cotas raciais. O amplo leque de argumentação dos autores da proposta 

apresenta e refuta os mais comuns argumentos contrários a cotas, tais como: necessidade de 

investir na educação básica, nos cursinhos populares para negros, a ideia de implementar 

cotas sociais sob o argumento que já contemplariam os negros, entre outros (CARVALHO, 

SEGATO, 2002). 

Apresento aqui parte da argumentação dos autores que defendem que nem as cotas 

sociais (para estudantes pobres), nem as cotas para estudantes de escola pública podem 

suprimir a necessidade de cotas raciais considerando a especificidade do problema racial 

brasileiro. Os autores argumentam que as cotas sociais podem sim atingir, indiretamente, os 

indivíduos negros, entretanto os dados
21

 apresentados na proposta revelam que os pobres 

brancos já contam com maior vantagem de escolarização e afirmam: “ser negro no Brasil é 

ter menos acesso à educação” (CARVALHO, SEGATO, 2002, p. 10). Assim, defendem que 

as cotas com recorte social, independentemente da cor, acabam por reforçar a desigualdade, já 

marcante entre negros e brancos que formam a população pobre deste país. 

O documento segue argumentando, também com base nos dados, que a adoção de 

cotas para estudantes oriundos da escola pública não atenderia de pronto aos estudantes 

                                                             
21 Os autores apresentam diversos dados que refletem a desigualdade de acesso à educação que decorrem da 

discriminação racial, como a pesquisa do IPEA com crianças de 11 a 14 anos que pertencem aos 25% mais 

pobres no país. Verifica-se que os brancos deste grupo, 44% estão cursando o ensino médio, entre os negros, o 

percentual cai para 27%. Outro dado apontado no estudo explica que apenas 8,3% dos brancos com mais de 15 

anos são analfabetos enquanto entre os negros na mesma idade o percentual é de 20% (CARVALHO, SEGATO, 

2002). 
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negros, pois, a mesma diferenciação entre os pobres brancos e pobres negros se reflete nas 

escolas públicas. 

A experiência da UNB foi debatida nacionalmente e, como data de 2004, poderia sim 

ter influenciado na construção da lei que regulamentou a reserva de vagas nas universidades e 

institutos federais brasileiros, entretanto, o legislador optou majoritariamente pela adoção da 

reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, colocando a questão racial em 

segundo plano. 

Face ao exposto e considerando que a luta por acesso à educação e de maneira geral 

por ações afirmativas, conforme destaca Santos (2016, p. 82), “estabelece uma relação direta 

entre as demandas do povo negro e as desigualdade sociais e raciais que eles sofrem no País, 

cujo mito da democracia racial tente a ofuscar e invisibilizar as injustiças”, nos cabe a 

seguinte questão: Porque o modelo adotado pelo governo brasileiro para as universidades e 

institutos federais de educação privilegia a reserva de vagas para estudantes egressos de 

escolas públicas, colocando a pauta dos negros e índios em segundo plano? 

Talvez uma resposta para essa questão perpasse num misto de racismo institucional
22

 

que marca a sociedade brasileira e as históricas manobras das classes dominantes em relação 

às conquistas da classe dominadas, como bem exemplifica Mattos (2007): 

[...]conhecedores dos processos históricos complexos, sabemos que conquistas 
parciais das classes subalternas são muitas vezes compensadas por manobras das 

classes dominantes que anulam seu raio de ação e limitam sobremaneira sua 

efetividade. Pensemos, por exemplo, em como as conquistas democráticas da classe 

trabalhadora e seus aliados , desde o século XIX (como o sufrágio universal), foram 

tendo seus efeitos minorados pelas manobras dos dominantes (instituindo fórmulas 

bicamerais de legislativo; colégios eleitorais, regimes bipartidários e mais 

recentemente – “marketing eleitoral, entre outros), de forma a evitar um real poder 

popular através do voto” (MATTOS, 2007). 

 

A escolha por apresentar o exemplo de reserva de vagas implementado pela UNB 

fundamenta-se na crença de que o modelo de reserva de vagas sancionado pela lei 

12.711/2012 nega a histórica reivindicação da população negra em prol das ações afirmativas, 

em especial, do acesso à educação e educação superior no Brasil, conforme destaca: 

[...] há uma estreita relação das Ações Afirmativas tanto com as trajetórias de vidas 

dos afro-brasileiros relacionadas com a História do Brasil marcadamente desigual 
social e racialmente, quanto pelas lutas desses grupos que sempre solicitaram e 

gritaram, dentre muitas coisas, em prol do direito à educação. A história das Ações 

Afirmativas, em nosso país, já tem um caminho largo que foi percorrido não apenas 

pelo grupo negro, mas, também, por mulheres, deficientes, idosos etc. (SANTOS, 

2016, p. 82). 

                                                             
22

 Segundo Ortegal (2018) o racismo institucional relaciona-se a questões materiais de acesso ao poder e que 
esta dimensão do racismo não se materializa na ações de um único indivíduo, mas é verificada de forma difusa 
nas dinâmicas institucionais, no modo de operar, na dificuldade de acesso a informações, entre tantas outras 
formatações. 
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Não obstante todo o profundo debate realizado na sociedade, as iniciativas da UNB e 

de outras universidades públicas em aprovar cotas raciais, e, considerando as especificidades 

e necessidades do tema desde o início dos anos 2000, o governo federal aprova, em 2012, um 

modelo de reserva de vagas que secundariza a demanda racial, colocando-a sob o crivo de 

dois outros critérios: origem escolar e renda. 

A UNB desenvolve, em 2013, um documento que avalia a implementação das cotas 

raciais, desde sua efetivação no segundo semestre de 2004, para isso, a reitoria nomeou uma 

comissão responsável pelos trabalhos. O documento apresenta dados quantitativos acerca do 

ingresso de estudantes pretos na UNB desde a implementação da Cotas e revela que até agora 

a UNB tem aumentado muito o percentual de estudantes pretos e partos; evidencia ainda que 

o IRA (índice de rendimento acadêmico) dos estudantes entre 2004 e 2012, por curso, não 

apresenta grandes variações entre os cotistas e não cotistas, entre outros dados que levam a 

comissão a avaliar como muito positivo os resultados da cotas raciais na universidade (UNB, 

2013). 

O referido documento apresenta ainda uma rica análise da comissão acerca do 

modelo de cotas aprovado pela lei federal, fazendo críticas à lei em comparação com o 

modelo já consolidado na universidade, entre os pontos apresentados pela comissão, destaco: 

Afinal, com um teto de 50% para cotas de escola pública já não fará sentido chamar 

os outros 50% de concorrência geral, ou universal, pois eles se converterão, na 

prática, em cotas para escola privada. Nesse contexto geral, as desvantagens 

numéricas entre brancos e negros serão contundentes. Senão, veja. 

Se somar os 25% reservados pelas cotas para os brancos de escola pública aos 50% 

de vagas ditas gerais (que serão de fato ocupadas pelos brancos de escolas 

particulares), as vagas ofertadas pelas instituições federais tenderão a ser assim 

distribuídas: 

• brancos: 25% de escolas públicas + 50% de escolas privadas = 75% das vagas 

• negros: 25% das vagas 

Mais desigual ainda será a relação entre os brancos de classe média e os negros de 
classe média no que tange à conquista de vagas. 

• brancos de classe média: 50% + 12,5% = 62,5% do total de vagas: 

• negros de classe média: 12,5% do total de vagas 

A desigualdade entre negros e brancos crescerá ainda mais se pensarmos nas 

proporções dos estudantes de escolas públicas e os de escolas privadas, que é de 

89% para 11%. Ou seja; 

89% dos estudantes de ensino médio público ficarão com 50% das vagas 

11% dos estudantes de ensino médio privado ficarão com 50% das vagas 
Em vista desta diferença, os estudantes do ensino privado (em sua maioria brancos) 

terão um coeficiente de representação no ensino superior 8 vezes maior que dos 

estudantes do ensino público (onde estarão concentrados os negros). 
O único espaço em que haverá equilíbrio será nos 25% de cotas de baixa renda, que 

serão divididas em partes iguais: 

• 12,5% para brancos de baixa renda 

• 12,5% para negros e indígenas de baixa renda (UNB, 2013, p. 38). 
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Desta feita, podemos concluir, em consonância com o apresentado no documento de 

UNB, que a lei ordinária nº 12.711/2012, analisada sob a perspectiva da inclusão étnico racial 

desta população nas universidades públicas brasileiras representa um retrocesso frente aos 

modelos já implementado, como o caso da UNB por exemplo, que a partir dessa lei terá de 

adequar seus sistemas ao modelo aprovado. Vale destacar ainda que, ao definir como critério 

maior a origem escolar dividindo exatamente a metade das vagas para escolas públicas 

automaticamente, a outra metade acaba destinando-se aos egressos de escolas particulares, 

sobretudo, nos cursos de maior concorrência ou cursos de “maior prestígio social” como 

medicina, direito, odontologia, entre outros. 

O julgamento no STF (Superior Tribunal Federal), que julgou constitucional as cotas 

raciais em abril de 2012, quatro meses antes da promulgação da lei 12.711/2012, declarou 

constitucional a reserva de vagas para negros independentemente de critérios econômicos, por 

10 votos favoráveis e 0 contra, inclusive, recomendando a adoção do modelo implementado 

na UNB
23

, que foi totalmente desconsiderado por ocasião da sanção da referida lei, reforçando 

o argumento em torno da enorme dificuldade do país em reconhecer o racismo estrutural 

existente, objeto de necessária intervenção estatal na reparação das imensas desigualdades 

geradas por ele. 

É impossível finalizar este tópico, sem mencionar o projeto de lei nº 1531/2019 

proposto pela deputada Professora Dayane Pimentel (PSL-BA), que deseja alterar a lei 12.711 

para excluir com o subcritério racial da lei de cotas, pois, segundo a autora do projeto este 

critério – fere o art. 3º da Constituição que tem como objetivo “promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” – 

ao contrariar a vedação constitucional de “quaisquer formas de discriminação”, assim os 

pretos, partos e indígenas não devem ser destinatários dessa política. Fato curioso é que tal 

projeto corrobora, sem justificativa, a necessidade de se manter a “discriminação positiva” 

para as cotas sociais (estudantes com renda de até 1,5 salários mínimo) e também para 

pessoas com deficiência, pois segundo a autora, estes “sim carecem de atenção especial” (PL 

1531/2019). Fica evidente, como afirma Santos (2016) que: 

[...] a armadura do mito da democracia racial toma forma evidenciada em discursos 

e ações embasados na harmonia racial, visto que somos miscigenados, daí a 

dificuldade na definição de quem seria o beneficiado de tal política, ou num 

pressuposto de que somos desiguais apenas na pobreza e não também pela questão 

racial (SANTOS, 2016, p. 95). 

                                                             
23 Vale ressaltar que atualmente a UNB, adotou o sistema de cotas conforme expresso na Lei 12.711/2012, 

entretanto, reservou 5% das vagas para negros independente da comprovação de origem escolar e renda, 

garantindo assim uma reserva de mais de 50% do total de vagas, buscando corrigir as desigualdades entre 

brancos e pretos. 
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Antes de finalizar este tópico, apresentaremos brevemente, o processo de 

implementação das cotas nas universidades federais do estado Rio de Janeiro, considerando 

que são objetos do presente estudos, quais sejam: Universidade Federal Fluminense - UFF, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. 

A UFRJ adensa o debate em torno das ações afirmativas no ano de 2010, em maio do 

mesmo ano o Conselho Universitário – Consuni por meio da Resolução nº 10/2010 afirma o 

compromisso da universidade com a criação de ações que possibilitem o ingresso e 

permanência de estudantes de famílias de baixa renda. Para isso, a resolução previu a criação 

de um grupo de trabalho para, no prazo de um mês, apresentar um plano de debate amplo para 

a universidade acerca do tema. A resolução determinou ainda, que o Conselho realizaria o 

debate e a avaliação das propostas de ação afirmativa com objetivo de tomada de decisão. 

Desta feita, em agosto de 2011, o Conselho Universitário da UFRJ deliberou pela 

aprovação da Resolução nº 16/2010 que estabeleceu novos critérios para ingresso na 

universidade a partir de 2011. A resolução destinou 40% das vagas para ingresso por meio do 

processo próprio de ingresso, 40% das vagas para ingresso via ENEM/SISU, e destinou ainda 

outros 20% para ingresso via ENEM/SISU para estudantes que tenham cursado integralmente 

o ensino médio em estabelecimentos da rede pública vinculados às Secretarias Estadual e 

Municipais de Educação e da Fundação de Apoio à Escola Técnica, do Estado do Rio de 

Janeiro. A resolução estabeleceu ainda a não cobrança de taxas de inscrição pela UFRJ. 

Entretanto, através da uma ação civil pública (AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 

2010.51.01.022203‐DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) a UFRJ foi obrigada 

por meio da decisão judicial a considerar para a ação afirmativa estudantes egressos da rede 

pública de ensino de todo o território nacional, não apenas os fluminenses como estava 

prevista na Resolução do conselho universitário. Assim, ela passa, a partir do vestibular de 

2011, a adotar um modelo de ação afirmativa que podemos definir de corte social, não 

considerando o debate em torno do recorte racial, permanecendo, assim, até a aprovação da 

Lei 12.711/2012 que, embora tenha como corte principal a origem escolar, apresenta a 

subcategoria de cotas para Preto, Parto e Indígena – PPI. 

Com a aprovação da lei federal de cotas, a UFRJ aplica, para o vestibular de 2013, a 

reserva 30% da vagas distribuídas no formato estabelecido pela lei (garantindo conforme 

dados do IBGE que 51,8 % destas fossem destinadas a Pretos, Pardos e Indígenas), além de 

atender também o critério de renda até 1,5 salários mínimos. Verifica-se que já no edital de 
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ingresso para a UFRJ de 2014 a universidade passou a cumprir o percentual determinado pela 

lei de cotas, no mínimo 50% das vagas, para ações afirmativas. 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ implementou a política de 

reserva de vagas a partir de 2013, depois da aprovação da lei de Cotas em 2012, e já no 

primeiro ano de implementação destinou 50% do total de vagas para ações afirmativas, 

cumprindo o percentual mínimo estabelecido. A universidade havia realizado debates acerca 

do tema, inclusive em torno das cotas raciais, mas acabou por adorar o modelo previsto na lei. 

Vale ressaltar que a UFRRJ adotava como ação afirmativa, anterior a implementação 

da lei de cotas, a reserva de 10% das vagas dos cursos de licenciaturas, para professores em 

exercício do magistério no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. Mesmo 

com a adoção das ações afirmativas no modelo proposto, continuou a destinar certo 

quantitativo de vagas para a ação afirmativa própria que garante as vagas para os professores. 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, anteriormente a lei 

federal de cotas, apenas possuía, enquanto ação afirmativa a reserva de vagas para professores 

em exercício da atividade docente na rede pública municipal, destinando 20% das vagas em 

alguns cursos de licenciaturas. No processo seletivo de ingresso de 2013, com a promulgação 

da Lei Federal de Cotas, a universidade passou a adotar a ação afirmativa prevista na lei 

reservando 30% do total de vagas e manteve a ação afirmativa de reserva de 20% das vagas 

dos cursos de licenciatura para professores.  No ano seguinte (2014) a UNIRIO passou a 

reservar 50% do total de vagas para ações afirmativas conforme previsto na lei, mantendo 

ainda um total de 29 vagas (2,2 %) para a ação afirmativa destinada a professores. Esta 

reserva de ação afirmativa própria da universidade ainda é evidenciada em alguns editais, 

porém estas vagas não interferem nas destinadas a Lei de Cotas, quando executadas são 

retiradas do quantitativo da “ampla concorrência”.  

A Universidade Federal Fluminense - UFF, assim como a UFRJ, implementou a 

política de ações afirmativas antes da lei federal, adotando um modelo próprio em 2007 por 

meio da resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa nº 91/2007, que previa duas medidas 

que podemos considerar como ação afirmativa, quais sejam: a) estabelecer bonificação de 

10% (dez por cento) a ser aplicada na nota final para os candidatos do vestibular que tenham 

concluído ou concluirão em 2007, todo o ensino médio em estabelecimento da rede pública 

estadual ou municipal; b) A reserva de 20% das vaga dos cursos de  Pedagogia, de Física 

(Licenciatura Noturna), de Matemática (Licenciatura Noturna) e de Química (Licenciatura 

Noturna) para professores da rede pública de ensino. Esse formato foi ratificado, em 2008, por 
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meio da Resolução nº 177/2008 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF, tornando-se, 

assim, regra para o ingresso na universidade. 

Em 2009, por meio da resolução nº 533/2009, o Conselho altera o percentual de 

bonificação para estudantes oriundos de escolas públicas, para o valor de 15% para os 

estudantes que tenham obtidos nota igual ou superior a 70 (setenta) na prova objetiva do 

ENEM. Com a promulgação da Lei Federal de Cotas 12.711/2012 a UFF institui um grupo de 

trabalho para apresentar proposta acerca da adequação do ingresso a política de ação 

afirmativa adotando a partir dos editais de ingresso para 2013 duas modalidades de reserva de 

vagas: destinando 14% do total de vagas distribuídas entre as quatro categorias previstas na 

lei federal; e,  adotando uma modalidade própria destinando 9% da vagas para candidatos que 

cursaram todo o ensino médio em estabelecimento da rede pública estadual ou municipal de 

qualquer unidade da federação, excluídos os colégios federais, universitários, militares e de 

aplicação. Estes dois modelos de ações afirmativas continuam sendo utilizados pela UFF nos 

processos de ingresso de 2014 com a destinação de 25% das vagas para a ações afirmativas 

conforme a lei federal, mantendo ainda 8% para o modelo próprio da UFF. Apenas em 2015 a 

universidade passa a utilizar ações afirmativas exclusivamente no formato da lei federal com a 

destinação do percentual de 38% das vagas, atingindo 50% do total de vagas, em 2016. 

Assim, verifica-se que, das quatro universidades federais situadas no estado do Rio 

de Janeiro, apenas a UFF e a UFRJ haviam implementado alguma política de ação afirmativa 

para o sistema de acesso à universidade anterior a Lei de Cotas, não obstante o pioneirismo 

das duas, identificamos que ambos os sistema adotados podem ser considerados uma 

modalidade de cotas sociais, pois consideram como critério principal a origem escolar e/ou 

renda, não sendo observado nenhuma medida em torno de reserva de vagas que privilegia o 

quesito raça, com ou sem subordinação do critério renda, desde os primeiros ensaios quanto a 

implementação de uma política de cotas não evidenciamos o debate em torno do recorte 

racial. 

 

2.3 O trabalho do Assistente Social na Política de Educação 

O assistente social se insere na política de educação desde os primórdios da 

profissão, pois se trata de uma requisição das classes dominantes, no que concerne à 

necessidade de formação da classe dominada, acerca das habilidades técnicas, intelectuais e 

morais para atender a um padrão de escolarização fundamental a produção e reprodução do 

capital (CFESS, 2012). 
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A inserção do assistente social na política de educação não pode ser pensada 

separadamente das particularidades dessa política, uma vez que a demanda em torno do 

trabalho do assistente social é, historicamente, marcada por “estratégias de controle social do 

Estado e das frações dominantes da burguesia sobre os processos de reprodução espiritual 

da força de trabalho” (ALMEIDA, 2011b, p. 51). 

O assistente social vem sendo historicamente requisitado a atuar na política de 

educação nos mais diversos níveis e modalidades que esta possui. Aqui trataremos de forma 

ampla da inserção do Serviço Social nesta política pública para compreender as 

particularidades do trabalho profissional na universidade. 

Entretanto, antes de adentrar no debate em torno do trabalho profissional do 

assistente social na política de Educação, faremos alguns apontamentos que consideramos 

pertinentes para a melhor compreensão do trabalho. Desta feita, já iniciamos demarcando que 

optamos por tratar o exercício profissional do assistente social sob a perspectiva que defende 

que este é um tipo de um trabalho
24

, em conformidade as profundas elaborações teóricas de 

Marilda Iamamoto. Defender essa posição é romper com uma visão que busca compreender o 

Serviço Social a partir de si mesmo, como se a profissão fosse uma espécie de 

aperfeiçoamento da filantropia. Não se trata de fazer aqui uma retomada histórica da gênese 

da profissão, pois este não é o propósito da presente pesquisa, apenas situaremos alguns 

elementos para melhor compreensão da profissão e que nos possibilitará a apreensão do que 

perpassa o trabalho do assistente social na educação. 

O Serviço Social surge no capitalismo monopolista enquanto uma especialização do 

trabalho inserido na divisão sociotécnica do trabalho, situando-se na esfera da reprodução das 

relações sociais, aqui compreendida enquanto um processo de continuidade do processo social 

de produção. Assim, a reprodução ampliada do capital, compreendida em todo seu 

movimento, também reproduz de forma ampliada as relações de classes, e por sua vez seus 

antagonismos (IAMAMOTO, 2015).  

                                                             
24

É fundamental destacar que existem outros autores no mesmo campo, que partindo da teoria de Marx 

desenvolvem contribuições teóricas importantes para a compreensão do exercício profissional do Serviço Social 

com Netto (2005 e 2006) tese do sincretismo e prática indiferenciada, Faleiros (1980, 1986) com a tese da 
correlação de formas, Abreu (2002) tese da função pedagógica do assistente social, entre outras. Uma leitura 

atenta dessas obras identificará diferenças entre as interpretações dos autores acerca da atividade profissional do 

assistente social, vale destacar a importante análise destas realizada por Iamamoto (2015) no livro “Serviço 

Social em Tempo de Capital Fetiche”. Optamos por desenvolver a construção da dissertação assentada na 

produção teórica de Marilda Iamamoto por entender que ela nos nutre com os subsídios necessários a 

compreensão do trabalho do assistente social na análise aqui desenvolvida. Trata-se assim de uma escolha 

metodológica, sem desprezar as ricas contribuições dos diversos autores. 
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Como produtos do mesmo processo de produção tem-se a crescente riqueza acumula 

como capital, mas mãos dos capitalistas, e em oposição à pobreza, evidenciados pelo caráter 

cada vez mais social da produção em contraposição a apropriação privada do trabalho. Desta 

feita, ao inserir o Serviço Social no conjunto das relações sociais que possibilitam seu 

surgimento e justificam sua necessidade, temos a emergência sob novas formas da questão 

social, que se coloca como base da necessidade deste novo profissional, assim:  

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 

Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais 

além da caridade e repressão. O Estado passa a intervir diretamente nas relações 

entre o empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma 

regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através de legislação trabalhista 

específica, mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais, como um 

novo tipo de enfrentamento da questão social (IAMAMOTO, 2006, p, 77). 

 

É no enfrentamento da questão social que o Estado se organiza na prestação dos 

serviços sociais ampliando, assim, sua forma de intervenção no antagonismo entre as classes. 

O assistente social é um profissional convocado a intervir no âmbito das políticas sociais, mas 

não só, desenvolvendo o trabalho profissional nas relações e interesses de classes e nas 

relações destas com o Estado, explicitando, desta forma, o caráter contraditório do trabalho 

profissional (IAMAMOTO, 2015). 

A combinação de determinadas condições de forma e espaço com dadas condições 

históricas de realização da produção se expressam no processo de trabalho. Na sociedade 

capitalista, as relações sociais determinam o processo produtivo, porém, aparecem como 

relações entre coisas, tornando a lógica da produção oculta ou na aparência de algo dado. 

Assim, para analisar o processo de trabalho, deve-se tomá-lo para além de sua feição atual e 

para compreender o processo de trabalho do Serviço Social,  

[...] devemos ter em conta tanto sua articulação histórica às mudanças inerentes ao 

próprio processo de desenvolvimento do capitalismo como a centralidade que têm as 

relações sociais vigentes em uma dada formação social e a real apreensão das 

relações técnicas e organizacionais que lhes são intrínsecas. (ALMEIDA, 1996, p. 
33). 

 

O processo de trabalho do assistente social se apresenta articulado aos processos de 

trabalho que estão fora da produção – não se restringindo a este –, assentando-se como força 

de trabalho assalariada, que se vende no mercado, necessitando de certos de meios de 

produção para gerar um produto. O Serviço Social afirma-se como profissão em uma 

vinculação estreita ao poder público, se situando nas ações de controle do Estado junto à 

sociedade Civil, “A profissão se consolida, então, como parte integrante do aparato estatal e 



91 
 

de empresas privadas, e o profissional como um assalariado a serviço das mesmas” 

(IAMAMOTO, 2006, p. 79). 

O assistente social, enquanto trabalhador deve vender sua forca de trabalho no 

mercado, pois, embora regulamentado como profissional liberal, não dispõe de todos os meios 

e condições necessárias para efetivação do seu trabalho, afirmando-se, desta forma, enquanto 

trabalhador assalariado que tem sua força de trabalho ou valor de uso, comprado por seu 

empregador. O consumo de sua força de trabalho pertence ao empregador, podendo ser ele o 

Estado, empresas ou outras instituições, estas por sua vez ao comprar a força de trabalho do 

assistente social adquire a função de controle ou gestão da força de trabalho em ação, 

podendo definir as formas de direção ou vigilância deste consumo. Entretanto, a condição de 

profissional liberal deu ao Serviço Social uma caracterização típica, que se revela na “relativa 

autonomia” do profissional ao eleger a forma de condução do seu trabalho junto aos 

indivíduos ou coletivos, não obstante a condição de assalariado (IAMAMOTO, 2005). 

Ao vender sua força de trabalho, o profissional está entregando ao empregador o seu 

valor de uso, este por usa vez tem o direito de consumi-lo da maneira que o convém durante a 

jornada de trabalho. Neste sentido, a autonomia do profissional está contraditoriamente 

limitada às requisições do empregador ou aos interesses da instituição empregadora. Os meios 

e recursos necessários a efetivação das políticas ou programas – com os quais o assistente 

social trabalha – são de propriedade da instituição, seja ela privada ou estatal, sendo alheio ao 

profissional. 

A autonomia profissional do assistente social é tensionada no espaço socio-

ocupacional, uma vez que as alterações nestes espaços têm raízes nos processos sociais 

historicamente datados, refletindo as transformações e mudanças no mundo do trabalho 

enquanto parte do processo de produção e reprodução do capital. A análise do espaço socio-

ocupacional ocupado pelo assistente social exige a compreensão das demandas, habilidades e 

competências requeridas ao profissional, mas não só. É fundamental compreender também 

como as requisições novas e as já existentes, se inserem e até mesmo ocultam as contradições 

das classes sociais e a disputa por hegemonia, “eles contêm elementos simultaneamente 

reprodutores e superadores da ordem” (IAMAMOTO, 2009, p. 344). 

O trabalho profissional está sob a gestão das diversas instituições empregadoras e por 

isso, embora sua relativa autonomia, está sujeito as transformações e contradições que 

perpassam estes espaços. O Estado, um dos maiores empregadores do assistente social, 

também refletirá a disputa por hegemonia das classes sociais. Para exemplificar, podemos 

destacar as contrarreformas do Estado que tem gerado impactos significativos no trabalho e na 
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vida do próprio assistente social, como a contrarreforma da previdência, da educação, além 

dos cortes nos recursos para assistência social, as privatizações e focalização nas políticas 

públicas.  

Ainda que dispondo de relativa autonomia na efetivação de seu trabalho, o 

assistente social depende, na organização da atividade, do Estado, da empresa, 

entidades não-governamentais que viabilizam aos usuários o acesso a seus serviços, 

fornecem meios e recursos para sua realização, estabelecem prioridades a serem 

cumpridas, interferem na definição de papeis e funções que compõem o cotidiano do 

trabalho institucional. Ora, se assim é a instituição não é um condicionante a mais 

no trabalho do assistente social. Ela organiza o processo de trabalho do qual ele 
participa (IAMAMOTO, 2005, p. 63, grifo do autor). 

 

A relativa autonomia na condução do trabalho do assistente social comporta também 

uma dimensão ética. Partimos da ideia que a ética compõe a práxis humana, assim, o homem 

possuí a capacidade de agir eticamente, ou seja, está dotado da capacidade de realizar 

escolhas racional e conscientemente, podendo, projetar teleologicamente suas escolhas e seu 

modo de agir para objetivá-las Entretanto, na sociabilidade burguesa a moral desempenha um 

papel ideológico no sentido de reproduzir os interesses de classe dominantes corroborando 

para certo controle social e adequação dos indivíduos ao ethos dominante (BARROCO, 

2009). 

Portanto, quando o indivíduo, determinado por condições sociais que convergem na 

direção de sua intervenção na realidade, e motivado por valores emancipatórios, 

pode ter possibilidade de estabelecer mediações com a sua particularidade, 

ascendendo à condição de sujeito ético, revela-se toda a importância da reflexão 

ética, capaz de realizar a crítica da vida cotidiana, em sua dimensão moral, 

ampliando as possibilidades de realização de escolhas conscientes, voltadas ao 

gênero humano, às suas conquistas emancipatórias, à desmistificação do 

preconceito, do individualismo e do egoísmo, propiciando a valorização e o 

exercício da liberdade e do compromisso com projetos coletivos (BARROCO, 2009, 
p. 174). 

 

A ética compreendida enquanto parte da práxis se insere, portanto, no conjunto da 

prática consciente do ser social, propiciando assim a intervenção na realidade. É neste bojo 

que se insere a ética profissional, compreendida e mediada pelo conjunto de necessidades, 

demanda e respostas que legitimam a profissão na divisão social do trabalho no capitalismo. 

A ética profissional do serviço social se objetiva, segundo a autora como: ação moral, 

normatização de deveres e valores, teorização ética e ação ética-política, revelando-se no 

trabalho profissional, através do código de Ética, do arcabouço teórico e político que 

fundamenta a atividade profissional (BARROCO, 2009).  

Desta feita, embora o serviço social tenha se conformado sob forte influência 

conservadora, a profissão em consonância ao movimento latino-americano, passa a questionar 

o seu conservadorismo tradicional, por meio do movimento de “Reconceituação do Serviço 
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Social”
25

. Constituindo no seio da profissão um projeto profissional (projeto coletivo) 

alinhado a um projeto societário vinculado a transformação da ordem social. 

O projeto ético-político do serviço social é também um processo, no sentido de que 

embora sua construção tenha se dado nos anos oitenta e noventa (século XX), sua estrutura 

básica comporta a incorporação de novas questões, apresentando-se como um processo em 

contínuo desdobramento. Tendo como núcleo o reconhecimento da liberdade como valor 

ético central, compreendida como “possibilidade de escolha entre alternativas concretas; daí 

um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais” (NETTO, 2006, p. 15). 

O autor explica ainda que o projeto comporta uma dimensão política explicitada nos 

princípios éticos, no que diz respeito a recusa de condutas arbitrárias e autoritárias, na posição 

em favor da equidade e justiça social e um posicionamento radicalmente democrático em 

favor da socialização da participação política e da socialização da riqueza socialmente 

produzida. Prevê ainda o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 

usuária além da articulação dos assistentes sociais com outras categorias profissionais que 

estejam alinhadas com a luta geral dos trabalhadores. 

Podemos afirmar assim que o projeto ético-político do serviço social se expressa no 

código de ética do assistente social, na lei que regulamenta a profissão e demais normativas 

que orientam e regulam o trabalho profissional, no amplo arcabouço teórico desenvolvido 

pelos profissionais, entre outros. Estes expressam o conjunto de valores e princípios éticos 

que constituem o projeto ético-político do serviço social brasileiro, oferecendo aos 

profissionais um caminho para compreensão das escolhas, orientações e julgamentos de valor 

realizados no cotidiano, porém somente tomará consistência se ganhará efetividade na 

transformação da realidade concreta do cotidiano profissional, “Na relação com os usuários, 

nos limites da sociedade burguesa, a ética profissional se objetiva através de ações 

conscientes e críticas” (BARROCO, 2009, p. 181). 

Desta feita, a análise da perspectiva do trabalho do assistente social, não pode 

prescindir da compreensão das particularidades que compõe sua complexidade. Uma 

detalhada análise da realidade social que contemple um profundo conhecimento tanto das 

                                                             
25 Este movimento tem como principal legado a aproximação da profissão com o marxismo e em decorrência 

desta a identificação da questão social enquanto objeto de intervenção profissional. Reconhece também a 

importância das lutas sociais e a opressão e exploração do capitalismo. A partir desse movimento a profissão 

passa a modificar amplamente suas bases éticas e políticas, gestando assim o que foi denominado de projeto 

ético-político do Serviço Social, um projeto profissional articulado a luta da classe trabalhadora, que tem como 

núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central e está intimamente articulado a um projeto 

societário que propõe a construção de uma nova ordem societária. Para melhor compreensão ver Netto (1999) 
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condições dos sujeitos atendidos, quanto a conformação das políticas e programas torna-se 

central para a apreensão do trabalho profissional nos mais diversos espaços socio-

ocupacionais, no qual o profissional se insere. Daí o caminho percorrido até aqui para que 

possamos no próximo capítulo adentrar no trabalho do assistente social na universidade, em 

especial na implementação das cotas sociais. 

A inserção dos assistentes sociais na política de educação remonta a década de 1930, 

entretanto, evidencia-se, a partir da década de 1990, um considerável aumento do serviço 

social na educação, conforme aponta o documento elaborado GT educação do CFESS (2011). 

A histórica relação entre o Serviço Social e a educação pautou-se, principalmente, em duas 

dimensões fundamentais quais sejam: a ampla discussão acerca da formação profissional e a 

dimensão educativa da intervenção profissional.  Entretanto, ao longo das últimas décadas, em 

especial a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social em 

1996, a educação passa a ser incorporada no debate profissional a partir da compreensão desta 

enquanto campo de intervenção estatal. Nas palavras de Almeida (2000, p.20) “Instaura-se, 

na verdade, não um debate novo, mas com um grau de aprofundamento teórico e de 

interlocução com o campo educacional inéditos no Serviço Social”. O autor ainda acrescenta: 

[...] Não se trata, ao menos no nosso ponto de vista, de identificar um nicho de 

mercado inexplorada ou potencialmente viável. Trata-se, antes de tudo, de um 

campo de intervenção do Estado e uma dimensão da vida social, que hoje se coloca 

como estratégia da sociedade contemporânea, seja para a afirmação de um projeto 

societário vinculado aos interesses do capital, seja para ampliação e integração das 

lutas sociais no que diz respeito as conquistas de direitos e enfrentamento da 

desigualdades (ALMEIDA, 2000, p.24). 

 

O autor destaca também que, nesse período, a atuação do Serviço Social na educação 

não estava centrada na inserção direta do profissional no ambiente escolar, onde não havia 

uma quantidade expressiva de profissionais, mas a atuação no âmbito da Educação estava se 

dando muito mais por parte da categoria profissional que a tomava enquanto componente do 

trabalho profissional. Ressaltando que a educação, na sociedade contemporânea, assume um 

papel estratégico enquanto campo de intervenção do Estado e uma dimensão da vida social 

(ALMEIDA, 2000). 

Segundo Almeida (2000), a demanda por trabalho para os assistentes sociais ocorre, 

neste período, devido a dois fatores principais: primeiro, a ampliação da compreensão do 

conceito de Educação e necessidade de desenvolvimento de programas e das ações nesse 

âmbito, e, segundo, por meio das transformações societárias que desencadearam na 

necessidade de ampliação das temáticas educacionais – temas como cidadania, cultura, 

família, sexualidade, entre outros – passam a estar latentes nas escolas. Para o autor, é nessa 
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lacuna que os profissionais são chamados ao trabalho na educação, em muito isso se deve por 

esses temas já estarem presentes no cotidiano profissional dos assistentes sociais em outras 

políticas. 

Desta feita, as requisições colocadas ao profissional na política de educação não 

podem estar desarticuladas das tendências contraditórias das condições políticas, econômicas 

e sociais próprias da forma de organização desta sociedade. Assim, como apresentado ao 

longo dos tópicos até aqui, não podemos analisar a política educacional por si mesma, 

também não podemos fazê-lo quanto a inserção do assistente social nesta política. 

Apresentamos alguns fenômenos apontados por Almeida (2011a) que nos auxiliam na 

compreensão dessas tendências contraditórias as requisições do assistente social na política de 

educação, quais sejam: 

 Os discursos e as práticas de valorização de uma educação inclusiva e as 

consequentes demandas de articulação com as instituições e serviços assistenciais.  

 O processo de descentralização da educação básica e a maior autonomia da 

esfera municipal no desenvolvimento de programas de ampliação do acesso e 

garantia de permanência na educação escolarizada.  

 A ampliação e a interiorização da rede de Institutos de Educação Profissional, 

Ciência e Tecnologia e as demandas por programas e ações de assistência estudantil.  
 A expansão do setor privado de educação e a demanda por ações de 

assistência estudantil e de trabalho comunitário como forma de justificar a isenção 

de impostos.  

 A aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil e a ampliação das 

formas de acesso à educação superior pública.  

 A afirmação do direito à educação de largos contingentes populacionais que 

se encontravam fora da escola e o acionamento de diferentes instituições do Poder 

Judiciário e do Executivo para assegurar e acompanhar as condições de acesso a esse 

direito.  

 A organização de programas de qualificação e de conclusão da educação 

escolarizada de jovens com forte caráter compensatório.  
 A expansão dual da rede de educação infantil (pública e comunitária) com 

recursos públicos e as requisições de gerenciamento da desproporcionalidade entre 

oferta e demanda de vagas.  

 O aumento das ações e programas sociais dirigidos às famílias e das 

demandas de sua operacionalização no âmbito das organizações não governamentais 

que atuam no campo educacional.  

 A disseminação de programas e projetos sociais que articulam educação, 

esporte e cultura como forma de “exercício da cidadania” e ampliam as ações de 

cunho educativo em articulação como o tempo e espaço escolar. (ALMEIDA, 

2011a, p. 25-26). 

 

Neste ponto é fundamental demarcar que partimos da compreensão de que o 

assistente social integra o rol de profissionais que atuam no âmbito da educação, reafirmamos, 

assim, a posição da categoria profissional já expressa no documento “Serviço Social na 

Educação” publicado pelo CFESS em 2001 (p.7) “A inserção do profissional de serviço 

social neste campo de atuação nos impõe, portanto, uma tarefa/desafio, que é o de construir 

uma intervenção qualificada enquanto profissional da educação”.  
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 Demarcar essa posição torna-se fundamental, pois, não podemos corroborar com 

visões que reduzem o assistente social, na política de educação, como um mero executor de 

políticas de transferência de renda, face a ampliação das políticas de assistência estudantil 

instituídas pelo PNAES, decreto nº 7.234/2010. Consideramos importante demarcar a 

compreensão do assistente social enquanto profissional da educação, pois defendemos que no 

âmbito das requisições a este profissional está um amplo leque de possibilidades que 

comportam e necessitam das competências técnicas, teóricas e políticas que o assistente social 

possui e que em muito podem contribuir para a disputa de classes na condução da política de 

educação no país. 

Para melhor compreensão das requisições do trabalho do assistente social na política 

de educação, apresentamos a sistematização destas presentes em três importantes documentos 

do Conjunto CFESS/CRESS, quais sejam: “Serviço Social na Educação” brochura lançada 

em 2001; “Subsídios para o debate do Serviço Social na educação” documento divulgado em 

2011 e a brochura “Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de Educação”, 

apresentada a categoria profissional em 2012. 

O primeiro documento demarca o Serviço Social enquanto profissional da educação 

e coloca enquanto tarefa principal – em conformidade ao princípio V do código de Ética 

profissional – o “Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 

como sua gestão democrática” (CFESS, 1993, p. 23) – assim, na política de Educação, o 

Serviço Social teria o papel de garantir o acesso à educação enquanto direito social, 

considerando os dados alarmantes de crianças e adolescentes fora da escola e também, como 

já mencionado, o papel que a educação tem assumido na sociedade brasileira. 

As requisições ao assistente social estariam ainda alicerçadas em três grandes 

dimensões, quais sejam: (i) a escola e o espaço social a que pertence; (ii) a escola enquanto 

espaço de inclusão social e (iii) a escola como instância de gestão democrática. Quanto a 

primeira dimensão, o documento destaca a contribuição do Serviço Social para a interlocução 

entre o espaço escolar e as diversas organizações da comunidade, contribuindo na elaboração 

de diagnósticos das necessidades da comunidade para que possam ser trabalhados na escola 

(CFESS, 2001). 

Quanto a segunda dimensão, debate a interlocução com as necessidades de garantir o 

acesso e permanência na escola, contribuindo na construção de estratégias que permitam 

incluir os mais diversos segmentos excluídos da sociedade trabalhando temas como 

discriminação étnica, violência sexual, uso de drogas, entre outros. Por fim, a terceira 
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dimensão trata do espaço escolar enquanto instância democrática, o Serviço Social, nesse 

campo, tem uma grande contribuição para os espaços democráticos na escola, tais como 

Conselhos Escolares ou Associação de Pais, especialmente se considerarmos a ampla 

experiência adquirida pela profissão com o trabalho direto nas mais diversas instâncias 

participativas no âmbito de outras políticas sociais, nas quais vem atuando (CFESS, 2001). 

O segundo documento é intitulado “Subsídios para o debate do Serviço Social na 

Educação” e foi elaborado por um grupo de trabalho instituído pelo CFESS sob a assessoria 

do professor Dr. Ney Luiz Teixeira de Almeida. O documento apresenta importantes pontos e 

teve como objetivo subsidiar os debates locais nos conselhos regionais para que a categoria 

profissional pudesse amadurecer o tema. O documento ressalta que a requisição e a inserção 

do assistente social na política de educação não podem ser pensadas desarticuladas das 

contradições que perpassam a trajetória dessa política, que é marcada pela disputa entre as 

classes, se conformando enquanto uma importante estratégia do Estado para dominação e 

controle da reprodução da forças de trabalho. Neste sentido, o assistente social tem sido 

requisitado a atuar principalmente nos programas, projetos e ações governamentais e não-

governamentais de acesso e permanência na educação escolarizada nos mais diversos níveis 

(ALMEIDA, 2011b). 

Para ilustrar as principais requisições aos assistentes sociais nessa política, podemos 

citar as identificadas pelo autor: 

[...] As políticas de cotas e ações afirmativas; as análises socioeconômicas que 

subsidiam a isenção da taxa de inscrição e destinação de bolsas de estudos; as 

políticas de assistência estudantil (bolsas, alimentação, moradia e transporte); os 

programas de “pais sociais”; os processos de elegibilidade para ingresso na educação 

infantil; a elaboração de critérios para concessão de crédito estudantil ou desconto 

na mensalidade; as condicionalidades educacionais dos programas de transferência 
de renda; a consolidação da educação inclusiva; os pedidos de aplicação de medica 

protetiva; o acompanhamento de medidas socioeducativas; elaboração dos planos 

individuais de atendimento; os programas de erradicação do trabalho infantil; 

assessoria no âmbito do ministério público; acesso à educação pelos interno do 

sistema prisional e vestibulares comunitários são algumas das expressões concretas 

de como, ao longo da últimas décadas, a questão do acesso e permanência tem sido 

enfrentada a partir da interface da educação com as diferentes políticas públicas, 

assim como dos recursos e processos com os quais a/o assistente social tem lidado 

(ALMEIDA, 2011b, p.51). 

 

O trabalho da/o assistente social, frente a tais requisições de acesso e permanência, 

não pode tomá-las de forma descontextualizadas às contradições que as perpassam. É 

fundamental que o profissional compreenda as contradições que se manifestam nos discursos 

que sustentam esses projetos, ações e programas, tão pouco pode prescindir da concreta 

análise das ideologias educacionais em disputa e que se manifestam nos diversos projetos de 

educação. 
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Passamos agora a apresentar a síntese das requisições ao assistente social na 

educação segundo a brochura “Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Educação”, lançado em 2012. A brochura destaca que educação dever ser um espaço 

privilegiado para o gênero humano, podendo potencializar o seu enriquecimento ou o 

contrário. Assim, o trabalho profissional, numa perspectiva de fortalecimento do projeto 

ético-político, perpassa, necessariamente, por uma concepção de educação emancipadora. 

Desta feita, cabe ao profissional não perder de vista “a liberdade como valor ético central, a 

diversidade humana como elemento ontológico do ser social e a emancipação como 

finalidade teleológica” (CFESS, 2012, p. 33). 

Quanto as requisições ao assistente social na política de educação, o documento 

destaca dois blocos principais: as dimensões que particularizam a inserção das/os assistentes 

sociais na política de educação e as ações profissionais das/os assistentes sociais na política de 

educação. As dimensões que particularizam a inserção do assistente social nesta política, nos 

últimos 20 anos, tratam especialmente da requisição socioinstitucional de ampliação das 

condições de acesso e permanência da população em todos os níveis e modalidades da 

educação. Requisições estas que são fruto da pressão dos sujeitos sociais em defesa da 

universalização da educação pública, desta feita, inserem-se na dinâmica contraditória da luta 

de classes, pois, ao mesmo tempo, que são frutos da luta também atendem as exigências dos 

organismos multilaterais (CFESS, 2012). 

Não obstante a compreensão das requisições de acesso e permanência na educação 

ao assistente social, o documento ressalta que não podemos limitar o trabalho profissional na 

educação apenas a essas requisições, em consonância ao documento anteriormente lançado 

pelos CFESS, e acrescenta: 

Reafirma, portanto, a compreensão de que o trabalho do/a assistente social, no 

campo da educação, não se restringe ao seguimento estudantil e nem às abordagens 

individuais. Envolve também ações juntos às famílias, aos professores e professoras, 

aos demais trabalhadores e trabalhadoras da educação, aos gestores e gestoras dos 

estabelecimentos públicos e privados, aos/às profissionais e às redes que compõem 

as demais políticas sociais, às instâncias de controle social e aos movimentos 
sociais, ou seja, ações não só de caráter individual, mas também coletivo, 

administrativo-organizacional, de investigação, de articulação, de formação e 

capacitação profissional (CFESS, 2012, p. 38).  

 

Neste sentido, para além das atividades de acesso e permanência e a gama de ações 

que decorem ou estão associadas a estas, podemos apontar ainda outras dimensões que 

perpassam o trabalho profissional do assistente social na política de educação. Apontamos a 

dimensão associada a garantia de qualidade da educação escolarizada, abrangendo, assim, os 

cuidados teóricos, políticos e ideológicos que perpassam o processo formativo, considerando 
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a não subtração do elemento classe, uma vez que a educação resulta da dinâmica contraditória 

da sociedade capitalista. Outra dimensão está na garantia da qualidade da educação que deve 

ser refletida no trabalho profissional via defesa de um projeto educacional que contribua com 

a construção de uma educação que possibilite a emancipação humana (CFESS, 2012). 

O documento apresenta que a dimensão se expressa no trabalho profissional no que 

diz respeito a garantia da gestão democrática na escola e na política de educação. Aqui 

verifica-se o imperativo de trabalho na afirmação dos pressupostos éticos e políticos 

profissionais por meio de estratégias que reafirmem o significado da educação no âmbito das 

lutas sociais, ancorada na construção coletiva da categoria profissional e que está intimamente 

ligada ao projeto de sociedade defendido hegemonicamente. 

O trabalho profissional nesta dimensão não pode tomar como fim último a 

participação nos espaços de gestão democrática já existentes na escola ou na política, pois, 

sabemos dos diversos limites que estes locais enfrentam para realizar o seu fim que é a 

democratização da gestão. O trabalho da/o assistente social na direção necessária para essa 

dimensão deve estar associado a luta societária em prol da democracia, articulado as pautas da 

classe trabalhadora que tem sido alvo de tantos ataques do capital.  O desafio ao profissional 

está na mobilização de recursos para compreensão dos limites da educação, partindo de uma 

análise que contemple a totalidade das dimensões que perpassam essa política, para construir 

práticas e estratégias concretas dos sujeitos coletivos em defesa educação enquanto caminho 

para a emancipação humana (CFESS, 2012).  

As ações profissionais do/as assistentes sociais na Política de Educação, segundo os 

subsídios acima analisados, requerem a articulação dos aportes: teórico-metodológico, ético-

político e técnico-instrumental com a precisa interpretação das condições concretas em que se 

realiza o trabalho profissional, no âmbito da política de educação o documento apresenta 

algumas competências específicas do Serviço Social por meio de seis dimensões, quais sejam: 

a) Abordagens individuais junto às famílias dos/as estudantes e /ou trabalhadores -  essa 

dimensão tem sido alvo de certa polêmica, não por falta de reconhecimento de sua 

importância e validade, mas devido ao intenso uso desta que parecer ser adotada em muitos 

casos como único meio de intervenção, assim se o profissional não lançar mão de outras 

estratégias dificilmente o trabalho contribuirá para construção de ações intersetoriais 

importantes para a afirmação da educação enquanto direito social; b) Intervenção coletiva 

junto a movimentos sociais – apresenta-se como fundamental para o fortalecimento dos 

sujeitos coletivos em prol da garantia da educação enquanto direito social e vinculada aos 

interesses da classe trabalhadora; c) Dimensão investigativa – essa dimensão deve estar 
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articulada as outras dimensões do trabalho profissional requerendo que este lance mão de 

procedimentos sistemáticos para apreensão da realidade para além das demandas que se 

apresentam no cotidiano, a dimensão investigativa deve contribuir para uma análise profunda 

da política de educação que possibilitará o desenvolvimento de estratégias para os sujeitos 

envolvidos possam disputar a direção; d) Inserção dos assistentes sociais nos espaços 

democráticos de controle social – a atuação profissional nessa dimensão possibilitará ao 

assistente social a luta por viabilizar a ampliação desses espaços democráticos de participação 

na estruturas tão verticalizadas das instâncias da política de educação; e) Dimensão 

pedagógica-interpretativa e socializadora de informações e conhecimento – essa dimensão diz 

respeito a potencialidade do trabalho do assistente social na política de educação, com 

especial destaque para o campo dos direitos humanos, das políticas sociais entre outros; e, por 

fim, f) Dimensão do gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços – tem 

sido colocada ao assistente social no âmbito dessa política, por uma nítida possibilidade do 

profissional atuar neste espaço, considerando a possibilidade de contribuir com processos de 

gestão democráticos de participativos (CFESS, 2012). 

Face ao apresentado ao longo do capítulo, consideramos que o trabalho do assistente 

social na política de educação apresenta uma ampla gama de possibilidades, assim como 

muitos desafios, requerendo do profissional compromisso ético e político para 

desenvolvimento do trabalho alinhado à direção hegemônica construída coletivamente pela 

categoria profissional. Para isso é fundamental que a/o profissional compreenda a real 

dimensão da atuação neste campo, assim como as disputas e contradições inerentes a ele, para 

que somente munido de uma lúcida análise possa desenvolver estratégias que contribuam para 

a disputa dessa política, estratégias estas que somente poderão se colocar em movimento 

através da articulação e luta coletiva, daí a necessidade fundamental do serviço social se 

articular coletivamente com os diversos sujeitos políticos e sociais no âmbito da educação, 

particularmente da educação superior, como examinaremos a seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

O TRABALHO DAS/OS ASSISTENTES SOCIAIS NA ANÁLISE DE RENDA 

DAS COTAS SOCIAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

[...] Minha verdade é áspera 

incomoda com arestas 

suas certezas retas; 

é dourada minha meta. 

 

Ali são sombras 

na parede da gruta 
aquilo é o sol 

que grita lá fora. 

 

Nem toda luz 

cega 

Nem toda escuridão  

revela. 

Mito da Caverna, Mauro Iasi (2016). 

 

Introdução 

Neste último capítulo, que apenas busca encerrar essa jornada, sem nenhuma 

pretensão de exauri-la, apresentamos um conjunto de reflexões sobre o trabalho do assistente 

social na análise de renda das cotas sociais nas universidades federais do estado do Rio de 

Janeiro. A partir dos dados organizados por meio da análise documental e do caminho teórico 

até aqui percorrido, buscamos nesse capítulo refletir acerca dos seguintes objetivos: a) 

apreender como está prevista a atuação dos assistentes sociais no processo de verificação de 

renda como requisito para ingresso nas universidades federais por meio da reserva de vagas 

para estudantes optantes pelas “cotas sociais” e b) compreender quais escolhas éticas são 

postas para o profissional na análise de renda das cotas sociais. 

Tais objetivos apontam a necessidade de discutir o trabalho profissional do assistente 

social com especial destaque para as atividades e requisições colocadas ao profissional nas 

universidades federais. Conforme destacamos no final do capítulo anterior são diversas as 

requisições para as/os assistentes sociais na política de educação, com especial destaque para 

as ações de implementação/gestão da assistência estudantil e a análise de renda para as cotas 

sociais, com a implementação das ações afirmativas, em especial a partir de 2012, uma vez 
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que esta passa a compor o rol de atividades que compõem o cotidiano de trabalho do 

assistente social nas universidades federais. 

Desta feita, este capítulo é composto por três tópicos: um primeiro que apresenta as 

análises acerca do trabalho do assistente social na Educação Superior, enfatizando o trabalho 

nas universidades federais; o segundo que trata do trabalho profissional na análise de renda 

das cotas sociais nas federais do Rio de Janeiro pela análise dos editais e normativas das 

universidades e, por fim, abordamos as questões em torno do tema “Serviço Social: entre a 

burocracia e as lutas sociais”, vale ressaltar que como o objeto de pesquisa também é uma 

atividade que a pesquisadora desenvolve no seu cotidiano de trabalho, por vezes ao longo da 

escrita, comparecem elementos dessa experiência profissional. 

 

3.1. Serviço Social na Educação Superior: as universidades federais 

O Serviço Social tem uma larga história de trabalho na política de educação, 

conforme apresentado no capítulo anterior. Trataremos, agora, do trabalho profissional no 

âmbito das universidades federais. Sabemos que a educação desempenha um importante papel 

no sistema global de internalização de valores e concepções de mundo, fazendo com os 

indivíduos adotem, como suas, as metas necessárias à reprodução capitalista (MÉSZÁROS, 

2008).  

A educação sob a égide deste sistema, tem suas funções sequestradas por esta forma 

de sociabilidade, construindo processos que são fundamentais a reprodução do capital, 

desempenhando funções de internalização, alienação dos indivíduos e também na formação 

destes com habilidades necessárias à venda da força de trabalho, na formação do sujeito 

político útil e dócil ao capital.  

Nesta perspectiva, a educação superior transplantada da Europa para o Brasil, 

segundo Fernandes (1975b), sofreu alguns níveis de empobrecimento funcionais e estruturais, 

quais sejam: o modelo transplantado da cora no país não foi implantado em sua integralidade, 

optando por modelos mais imediatista como as faculdades isoladas e as escolas superiores; o 

segundo nível diz respeito a opção por um processo de modernização controlada, assim as 

instituições aqui implantadas sofrem certo grau de esvaziamento em suas funções, e por fim, o 

terceiro nível de empobrecimento diz respeito ao limites da colônia em absorver 

integralmente as instituições transplantadas. Assim, as instituições de ensino superior aqui 

sofrem o que o autor chamou de “senilização institucional precoce” já nascem velhas face ao 

atraso que os modelos transplantados representavam, gerando assim o padrão brasileiro de 

escola superior, conforme analisamos anteriormente. 



103 
 

  As universidades brasileiras demostram características semelhantes à sociedade a 

qual pertence, configurando-se como rígida, hierarquizada e exclusivista, resultando num 

modelo que socialmente transforma o saber em símbolo de poder e distanciamento social 

(FERNANDES, 1975b). Popularmente os indivíduos são distinguidos entre os que “tem 

estudo” ou “doutores”  da enorme parcela da população que foi historicamente alijada do 

acesso à educação, em especial a educação superior, num país que ainda possui uma taxa de 

escolarização líquida, em 2018, de 21,7% entre a população de 18 a 24 anos. (IPEA, 2018). 

Isso significa que entre a totalidade da população brasileira em idade regular para o ensino 

superior apenas 21,7% está acessando essa modalidade de ensino. Não esqueçamos ainda que 

neste percentual a diferença de acesso entre brancos e a não-brancos é significativa, como 

apresentado no primeiro capítulo desta dissertação. 

Portanto, a universidade historicamente destinou-se aos interesses de um seguimento 

privilegiado da população, deixando de fora largas parcelas populacionais, mais 

especificamente, os “não possuidores de bens”, para utilizar a categoria de Fernandes (2008), 

que contempla tanto os “condenados do sistema”, como os que se proletarizaram ou estão em 

via de proletarização. O que veio a ser a universidade brasileira forjou-se no sentido de 

atender as elites culturais locais e face as características e limites que assume em sua 

constituição, acaba por transformar o ensino em privilégio, uma forma de prestígio social e 

poder e, enquanto tais, devem – na mentalidade da débil burguesia nacional – ser 

concentrados e apartados de amplas parcelas da população. 

É nessa universidade, reflexo da sociedade na qual se constitui, que o assistente 

social é convocado a trabalhar. Para melhor compreensão deste trabalho é fundamental tomá-

lo a partir da realidade na qual se desenvolve, assim, não podemos prescindir da compreensão 

de que o trabalho do assistente social na universidade pública, em especial nas políticas de 

acesso e de permanência, se insere no bojo das ações estatais, via políticas sociais objetivando 

lidar com as expressões da questão social. Embora reconheçamos a importância das políticas 

sociais, sabemos também que elas são contraditórias e, simultaneamente, funcionais ao 

capital, conforme apresentamos no capítulo II, abordando as funções políticas, sociais e 

econômicas que a educação cumpre no capitalismo. 

Insta retomar aqui algumas questões levantadas no capítulo anterior acerca do 

trabalho do assistente social que nos auxiliarão na melhor compreensão de suas 

complexidades no âmbito das universidades federais, em especial na execução das cotas 

sociais. Reafirmamos que o assistente social, enquanto trabalhador, vende sua força de 

trabalho ao empregador, que ao comprá-la passa a determinar a forma de consumo (jornada, 
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demandas, resultados, intensidade, controle, etc.) desta força de trabalho, adquirida em troca 

do salário pago ao assistente social. Nesta perspectiva, a autonomia profissional, adquirida na 

conformação enquanto profissional liberal e garantida pelos conjunto de normativas e o amplo 

arcabouço teórico e político constituído pela categoria, é tensionada face as requisições do 

comprador de sua força de trabalho. 

Os aspectos contraditórios das requisições e da inserção do assistente social enquanto 

profissão que se desenvolve no capitalismo monopolista são expressos, entre outras 

determinações, na condição de trabalhador assalariado, pelos tensionamentos da autonomia 

profissional, das requisições e condições de cada espaço socio-ocupacional. Todas estas 

determinações estão articuladas mais amplamente pela própria condição de trabalhador, em 

um país de capitalismo dependente como o Brasil, frente as mais diversas formas de 

precarização e intensificação do trabalho. 

Como estamos tratando do trabalho do assistente social nas universidades federais do 

Rio de Janeiro, é fundamental destacar que, em sua ampla maioria, os assistentes sociais das 

universidades federais, são servidores públicos estatutários regidos pelo regime jurídico único 

(Lei 8213/1993), o que garante aos profissionais estabilidade, um plano de carreira e uma 

gama de direitos que, embora constantemente ameaçados, ainda viabilizam melhores 

condições de trabalho, se comparado aos servidores das esferas municipais e estaduais. 

O trabalho do assistente social nas universidades federais, é então, mediado pelas 

requisições colocados por seu empregador, neste caso o Estado, e não obstantes as condições 

dadas por ser servidor público federal, os profissionais, juntamente com os demais servidores 

têm sido alvo de uma série de alterações nas requisições colocadas pelas contrarreformas do 

Estado
26

. Silva (2016) destaca que a reconfiguração do trabalho dos servidores públicos 

federais – realizadas  no bojo das contrarreformas do Estado iniciadas nos anos 2000 – se 

configuram com mais uma estratégia destas, na adoção de medidas de reorganização da 

gestão do trabalho baseada em noções de flexibilização e polivalência, que na verdade se 

revelam como novas formas de controle, uso, formação e avaliação da força de trabalho, e 

acrescenta: 

[..]é importante compreendermos que a contrarrevolução neoliberal abarca não 

somente o processo de contrarreforma do Estado, mas também, promove a 

reconfiguração do trabalho, por meio do estabelecimento de um processo de 

reestruturação produtiva baseada nos princípios da acumulação flexível que passam 

a atingir e a influenciar a organização do trabalho nos mais variados 

empreendimentos capitalistas, inclusive, no serviço público (SILVA, 2016). 

 

                                                             
26 Para maior aprofundamento do debate em torno da contrarreforma do Estado, na perspectiva dos servidores 

técnicos administrativos em educação das Instituições Federais de Educação Superior, ver SILVA, (2016). 
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É no bojo da contrarreforma do Estado que são promovidas medidas de alteração na 

gestão do trabalho do servidor público que, em essência, relevam uma “política de 

direcionamento do fundo público para o pagamento dos juros e amortização da dívida em 

detrimento aos gastos alocados para as áreas sociais em que se encontra a Política de 

Educação Superior” (SILVA, 2016, p. 177). 

No que diz respeito aos técnicos administrativos em Educação - TAE podemos 

destacar uma importante análise da autora quanto ao aumento no número de matrículas 

presenciais x aumento do número de profissionais TAE. Embora tenha ocorrido um aumento 

no número de TAE‟s, como também já demostramos nos dados apresentados no capítulo II 

(item 2.1), o comparativo apresentada por Silva (2016) escancara uma enorme distância entre 

o percentual de aumento de técnicos administrativos em educação que foi de 15, 5% e o 

aumento de matrículas dos discentes de cursos presenciais que de 168%, no período de 1995 a 

2013. Para a autora, ocorreu uma reposição do quantitativo de servidores por meio da gestão 

por competências, o que para ela “pode se consistir em mais uma forma de uso e controle do 

trabalho dentro das IFES, no contexto de “expansão precarizada” via REUNI, escamoteando 

o processo de racionalização do custo do trabalho e de sua flexibilização no contexto da 

contrarreforma do Estado” (SILVA, 2016, p. 177). 

A rica análise da autora nos apresenta a forma pela qual a contrarreforma do Estado 

atinge as condições de trabalho dos servidores públicos federais, em especial, dos servidores 

técnicos administrativos em educação, no qual os assistentes sociais das universidades estão 

inseridos. Para autora a gestão do trabalho tem pautado as requisições para um perfil de 

servidor público com base no conceito de profissionalização, que “visa a 

desintelectualização, modelando um novo perfil de profissional, competente tecnicamente e 

inofensivo politicamente, um “expert” preocupado com sua avaliação e recompensas” 

(SILVA, 2016, p. 178). 

Neste sentido, o reordenamento do papel do Estado e do trabalho do servidor público 

está inserido em um movimento mais amplo do Capital. Verifica-se que as instituições e os 

servidores trabalham num contexto marcado por diversas determinações, como as restrições 

orçamentárias, ausência de recursos humanos suficientes as demandas de trabalho, peso da 

burocracia, perda de direitos, entre outras. Desta feita, o assistente social na condição de 

trabalhador das universidades federais também está sujeito a essas determinações, pois elas 

acabam impregnando “o trabalho profissional de dilemas da alienação e de determinações 

sociais que afetam a coletividade dos trabalhadores” (IAMAMOTO, 2015, p. 215). 
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O trabalho profissional é atravessado por essa complexidade de determinações 

anunciadas e explicadas ao longo da pesquisa, desde as determinações mais amplas, uma vez 

que partimos das particularidades de uma nação de capitalismo dependente, até a 

compreensão de como essas determinações se manifestam na vida profissional do assistente 

social, como os desdobramentos das contrarreformas do Estado e da Educação Superior na 

sua condição de servidor público. Assim, partindo dessas múltiplas dimensões que compõem 

essa realidade, passamos a destacar agora algumas particularidades do cotidiano, para que 

possamos compreender estas dimensões se apresentam o trabalho profissional.  

É no cotidiano que o assistente social articula as dimensões ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativas do trabalho profissional para que possa produzir respostas 

coerentes, críticas e éticas as demandas as quais foram requisitados. Segundo Guerra (2017) 

as dimensões que dão forma e conteúdo a profissão somente se realizam no cotidiano, assim, 

é fundamental compreender as relações intrínsecas a esse peculiar espaço, para que o 

profissional possa enfrentas seus desafios.  

A vida cotidiana é, segundo Heller (2016), a vida de todo homem, na qual todos 

vivem. Sendo esta heterogênea e composta de vários aspectos como o trabalho, vida privada e 

lazer. Para a autora, por ser heterogênea, a vida cotidiana demanda todas as nossas 

capacidades em várias direções, fazendo com que não sejamos capazes de empregar 

intensidade especial em nenhuma delas. Guerra (2017), a partir da compreensão do cotidiano 

expresso na elaboração de Heller (2016), analisa como as características deste se 

particularizam no cotidiano profissional do assistente social. 

Para a autora a heterogeneidade, a espontaneidade e a imediaticidade, enquanto 

características da cotidianidade, comparecem no trabalho profissional do assistente social. A 

primeira por meio das diversas demandas antagônicas sob as quais atuamos; a segunda via a 

apreensão, quase que imediata e sem reflexão com que as demandas são absorvidas e 

respondidas quase que mecanicamente pelo profissional e, por fim, com a associação entre 

espontaneidade e imediaticidade que provocam uma forma de intervenção com respostas que 

comportam certa resolutividade e utilidade em si mesma (GUERRA, 2017). 

Desta feita, a imediaticidade própria do cotidiano gera dificuldades na apreensão das 

mediações necessária para a compreensão dos processos em sua totalidade. O enfrentamento 

da imediaticidade somente se dará exatamente pela compreensão das mediações que 

constituem os processos sociais e as dimensões que o particularizam num movimento de 

totalização. Segundo a autora, as condições objetivas sob as quais o assistente social 

desempenha seu trabalho não favorecem a reflexão, fazendo com que os profissionais se 



107 
 

limitem a realizar suas tarefas, como se estas independessem das articulações com as 

dimensões éticas, teóricas, político e/ou metodológicas.  

Entretanto, se por um lado as características do cotidiano não são favoráveis à 

reflexão do profissional, levando-os a um trabalho “que não ultrapassa o nível da 

imediaticidade do cotidiano, que responde às necessidades de mera reprodução individual”; 

por outro, o próprio cotidiano deixa margem ao movimento, podendo “A busca pelo novo, 

procedimento da razão dialética, tanto em termos do conhecimento quanto da ação, enfrenta 

tais procedimentos no/do cotidiano, constituindo-se como o antídoto à mera reprodução e 

manutenção da mesmice” (GUERRA, 2017, p. 7 e 10). 

Destacando ainda que, com o padrão dual das políticas sociais - considerando que o 

assistente social trabalha em seu âmbito – pode limitar ou potencializar a ação profissional. 

Assim, ao mesmo tempo que os processos de privatização, mercantilização e fragmentação 

das políticas exigem um tipo de resposta profissional também pontual, fragmentada, 

burocrática e repetitiva, em consonância as características do cotidiano; podem, por meio da 

“margem de movimento e possibilidades” ensejar análises concretas de situações concretas. 

O assistente social desenvolverá seu trabalho profissional nos limites e possibilidades 

construídos e mediados pela condição de trabalhador assalariado, pelos tensionamentos a 

autonomia profissional, das requisições e condições de cada espaço socio-ocupacional, sob os 

rebatimentos da contrarreforma do Estado e da Educação Superior – na qualidade de servidor 

público da educação – e dos limites da cotidianidade, como buscamos apresentar até aqui. 

Entretanto, não podemos esquecer que o trabalho profissional é também determinado pelas: 

“necessidades sociais dos sujeitos, que condicionadas pelas lutas sociais e pelas relações de 

poder, se transformam em demandas profissionais, re-elaboradas na óptica dos 

empregadores no embate com os interesses dos cidadãos e cidadãs que recebem os serviços 

profissionais” (IAMAMOTO, 2015, p. 219). 

Não podemos deixar de mencionar os sujeitos da intervenção profissional do 

assistente social, os usuários que procuram os profissionais nos mais diversos espaços socio-

ocupacionais nos quais trabalham. São as mais diversas expressões da questão social que 

levam estes sujeitos políticos a procurar os espaços de trabalho profissional, entretanto, como 

estamos tratando aqui do trabalho na política de educação superior, os usuários do serviço 

social neste espaço vão desde os estudantes
27

, principais destinatários da política, passando 

também pelas famílias dos estudantes, professores, gestores e os mais diversos seguimentos 

                                                             
27 Quanto ao seguimento estudantil retomaremos o debate no último item deste capítulo compreendendo sua 

importância no trabalho profissional com a implementação das cotas sociais nas universidades federais. 
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que compõem a comunidade educacional, nos mais diversos níveis. Assim, o trabalho 

profissional também é mediado pelas demandas apresentadas por estes seguimentos, que não 

necessariamente, estão alinhadas com as demandas institucionais, requerendo ao assistente 

social criatividade, coerência e rigor para buscar alternativas ao atendimento destas. 

Intensificando assim a tensão entre demanda institucional e o trabalho do assistente social, 

desafiando o profissional na árdua missão de imprimir neste a direção ético-política expressa 

no projeto ético-político da categoria. 

Não obstante estas demandas e tensionamentos colocados ao assistente social, 

destacamos que é nessa arena que a categoria desenvolve seu protagonismo. É nesse terreno 

contraditório que o profissional busca fazer valer sua relativa autonomia na condução do 

trabalho, autonomia que encontra respaldo nas legislações profissionais, desenvolvendo-o sob 

a tensão entre a defesa dos direitos sociais universais e o direcionamento do Estado no trato 

com as políticas socias num processo de mercantilização e retorno a filantropia 

(IAMAMOTO, 2015). 

Para enfrentar esses tensionamentos, o Serviço Social conta com uma dimensão 

jurídico-política da profissão, formada pela Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de 

Ética Profissional, as resoluções do conjunto CFESS/CRESS
28

 e demais instruções e 

regulamentações produzidas pelas instituições organizativas da profissão, além das 

legislações que dão respaldo ao trabalho profissional em diversas políticas sociais 

(TEIXEIRA, BRAZ, 2009). Expressando-se no Projeto Ético-Político, fruto da organização 

coletiva dos assistentes sociais e também da qualificação teórica e política, como ressalta 

Iamamoto (2015, p.224): “A legislação profissional representa uma defesa da autonomia 

profissional, porque codifica princípios e valores éticos, competências e atribuições, além de 

conhecimentos essenciais, que tem força de lei, sendo judicialmente reclamáveis”. 

Destacamos ainda como elementos que dão suporte ao profissional no enfrentamento 

destas tensões: a produção de conhecimento no interior do Serviço Social, fruto do 

amadurecimento teórico da profissão que se expressa nas diversas publicações, estudos e 

pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação e também da sistematização do 

trabalho profissional (importante dimensão investigativa), as instâncias político-organizativas 

da profissão, que se revelam nos espaços democráticos de participação da profissão e também 

                                                             
28

 O Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social, o conjunto CFESS/CRESS 

são as entidades Federal e Regionais que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e 

defender o exercício profissional do/a assistente social no Brasil, conforme regulado pela Lei 8.662/1993. Para 

além de suas atribuições, o conjunto vem promovendo, nos últimos 30 anos ações, políticas para a construção de 

um projeto de sociedade radicalmente democrático, anticapitalista e em defesa dos interesses da classe 

trabalhadora 



109 
 

nas instâncias representativas como a ENESSO – Executiva Nacional de Estudantes de 

Serviço Social, ABEPSS – Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e o conjunto 

CFESS/CRESS. Juntas essas entidades se espraiam na profissão desde a formação 

profissional (estudantes e escolas) até a vida profissional dos assistentes sociais de todo o país 

(TEIXEIRA, BRAZ, 2009). 

O trabalho profissional é regulado pela Lei nº 8.662/1993 que dentre outras questões 

defini as competências profissionais (art. 4º) e atribuições privativas (art. 5º), sendo, as 

segundas, aquelas que somente o assistente social pode desenvolver
29

. A lei estabelece as 

atribuições e competências de forma mais geral, porém, em cada espaço socio-ocupacional 

essas atribuições e competências adquirem contornos e configurações específicas face as 

particularidades das atividades desenvolvidas ou das requisições e condições em que se 

desenvolvem. Além da lei que regulamenta a profissão, o assistente social conta ainda com o 

código de ética profissional (Resolução CFESS nº 273/1993), as demais resoluções do 

conjunto CFESS/CRESS, que regulamentam determinadas atividades profissionais e também 

com a direção do projeto ético-político profissional. 

Considerando os apontamentos feitos acima, temos que o cotidiano de trabalho do 

assistente social é mediado por diversos fatores e tensões existentes entre a direção que o 

profissional deseja imprimir, alinhada ao compromisso com as lutas da classe trabalhadora e 

os princípios éticos-políticos da profissão, sendo tensionados pelas limitações à sua 

autonomia profissional colocadas pela dinâmica institucional que reflete as alterações no 

mundo do trabalho e a direção dada as políticas sociais pelo Estado (burguês) no capitalismo 

dependente. Assim, considerando que é sob estas condições que o assistente social desenvolve 

seu trabalho, passamos agora a destacar o trabalho dos assistentes sociais nas universidades 

federais.  

Embora tenhamos problematizado no segundo capítulo uma série de requisições, 

dimensões e atividades que as/os assistentes sociais desenvolvem ou podem desenvolver no 

âmbito da política de educação, é fundamental pensa-las na universidade pública, pois neste 

espaço adquirem dimensões importantes considerando também os impactos das 

contrarreformas nas universidades públicas.  

Almeida (2011b) apresentou várias atividades que o profissional pode desenvolver 

na política de educação, destas destacamos as que são mais comuns nas universidades 

                                                             
29 Um importante debate acerca das atribuições privativas e competências do Assistente Social, sugerimos a 

leitura das brochuras publicada pelo Conselho Federal de Serviço Social intitulada “Atribuições Privativas do/a 

Assistente Social em questão” (2012) e o “Atribuições Privativas do/a Assistente Social em questão” Volume 2 

(2020). Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/livros 

http://www.cfess.org.br/visualizar/livros
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públicas, quais sejam: a implementação das políticas de cotas e ações afirmativas; as análises 

socioeconômicas que subsidiam a isenção de taxa de inscrição (para os antigos Vestibulares) e 

a destinação de bolsas de estudos; as políticas de assistência estudantil (bolsas, alimentação, 

moradia e transporte), dentre outras. Podemos dividir estas atividades em duas frentes 

principais: as ações de acesso e as ações de permanência dos estudantes nas universidades 

federais.  

As ações de acesso e de permanência são desenvolvidas desde o surgimento das 

universidades brasileiras
30

, porém, podemos considerar que, nas últimas décadas, estas ações 

ganharam contornos significativos no interior das universidades federais, em especial com a 

Portaria Normativa nº 39 de 2007 do MEC que criou o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil/PNAES – instituído posteriormente por meio do Decreto nº 7.234/2010 – e a Lei 

12.711/2012 que institui as reserva de vagas nas universidades e institutos federais. 

As ações de permanência (em especial a assistência estudantil) até 2007 eram 

desenvolvidas de forma isolada e apenas com recursos próprios de cada universidade federal. 

Somente a partir de então que a assistência estudantil se institucionaliza em nível nacional e 

passa, inclusive, a contar com a transferência de recursos do tesouro nacional, via MEC para 

as universidades. A partir de 2010, com o decreto presidencial acima mencionado, que integra 

o plano orçamentário PPA, dentro do programa 1073, denominado Brasil Universitário, as 

universidades passam a receber um grande aumento no volume de recursos, como destaca 

Machado (2016, p.91): 

Nesse plano, a Assistência Estudantil se inseriu dentro do Programa 1073 

denominado Brasil Universitário, e na ação 4002 - Assistência ao Educando do 

Ensino de Graduação - foi planejado a destinação de cerca de R$ 951,5 milhões, um 

aumento de 860% em relação ao plano anterior, se considerado o valor nominal. O 

aumento acentuado está relacionado com a normatização em nível nacional da 

política. A ação 4002 passou a representar 1,65% dentro do Programa Brasil 

Universitário. 

 

Face aos investimentos públicos no âmbito da assistência estudantil, esta assume um 

lugar central no que diz respeito as ações da permanência estudantil o que necessariamente 

requer maior emprego de trabalho para operacionalizá-las. É no bojo dessas mudanças que se 

verifica um aumento no número de assistentes sociais na realização da assistência estudantil, 

bem como, a criação de departamentos e/ou Pró-Reitorias para atendimento das demandas do 

seguimento nas principais áreas do PNAES: moradia estudantil; alimentação; transporte; 

                                                             
30 Podemos citar como exemplo a previsão na Constituição de 1934 (Brasil, 1934) que previa a destinação de 

parte fundo da educação para auxílio a alunos necessitados (alimentação, bolsas de estudos, material escolar e 

etc.) e a já citada Lei do Boi (Lei nº 5465 de 03 de julho de 1968) que determinava a reserva de 50% das vagas 

da escolas de ensino médio agrícolas e superior de agricultura e veterinária, destinada aos filhos de proprietários 

de terras (BRASIL, 1968). 
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atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 

Historicamente, a atuação do assistente social na política de assistência estudantil foi 

direcionada para a elaboração de estudos socioeconômicos com vistas à concessão dos 

auxílios
31

 financeiros ou não, criados para atender as áreas do PNAES.  Embora amplamente 

utilizado pela categoria profissional, não é uma atribuição privativa do assistente social, sendo 

também realizado por outras profissões, estando no âmbito das competências profissionais, 

conforme estabelece a Lei 8.662/1993, no art. 4º “XI - realizar estudos sócio-econômicos com 

os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades” (BRASIL, 1993, sic).  

Os estudos socioeconômicos são realizados, no geral, a partir da demanda de um 

indivíduo ou grupo, para acessar determinado direito. O profissional responsável elege, de 

forma responsável e consciente, um conjunto de procedimentos (entrevistas, visitas 

domiciliares, atendimentos individuais, etc.) que propiciará a aproximação com a realidade do 

demandante e sua condição de vida, gerando como produto final um documento, um parecer. 

Esta ação profissional comporta uma dimensão operativa e uma dimensão ética, exigindo do 

assistente social a apropriação dos fundamentos éticos-políticos, técnicos-operativos e 

teóricos-metodológicos (MIOTO, 2009). 

Operacionalmente, os estudos socioeconômicos/estudo social podem ser definidos 

como processo de conhecimento, análise e interpretação de uma determinada 

situação social. Sua finalidade imediata é a emissão de um parecer – formalizado ou 

não – sobre tal situação, do qual o sujeito demandante da ação/usuário depende para 

acessar benefícios, serviços e/ou resolver litígios (MIOTO, 2009, p.288).  

 

A realização de estudos socioeconômicos pelos assistentes sociais é uma atividade 

que possui uma longa trajetória no Serviço Social e, assim como, as transformações ocorridas 

na profissão, estes estudos também se alteraram, deixando de ter uma atenção centrada no 

indivíduo para uma abordagem que busca compreender a totalidade da vida daquele sujeito, 

contemplando os aspectos mais gerais (macroeconômicos e culturais), assim “O estudo 

socioeconômico passa a ser um meio para a análise da questão social e um instrumento de 

mobilização social na viabilização de direitos” (CFESS, 2020). 

                                                             
31 Optamos por utilizar aqui a denominação de auxílios para designar a oferta, pecuniária ou não, de assistência 

estudantil, compreendendo que esta se constitui um direito dos estudantes assistidos. Em oposição ideia de 

benefícios ou bolsas, como também são denominados estes direitos no âmbito dessa política. Uma rica 

problematização do tema da assistência estudantil encontra-se em Nascimento (2013). 
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No âmbito da ação profissional nas universidades públicas, os assistentes sociais 

utilizam os estudos socioeconômicos para: subsidiar as isenções das taxas pecuniárias 

cobradas para realização dos antigos vestibulares, concessão de descontos ou isenção de 

pagamento para os restaurantes universitários, isenção das taxas pecuniárias de emissão de 

diploma e, mais amplamente, para a concessão dos auxílios criados e ampliados com o 

PNAES. 

Podemos afirmar, portanto, que a realização de estudos socioeconômicos pelos 

assistentes sociais no âmbito das universidades é uma demanda constante. Temos, assim, nas 

universidades públicas um reconhecimento por parte dos gestores e demais profissionais que 

o assistente social tem competência para a realização desta tarefa. Neste sentido, evidencia-se 

que é exatamente devido a esse reconhecimento que o profissional é convocado, a realizar a 

verificação de renda para os estudantes optantes pelas cotas sociais nas universidades, no 

momento em que estas optaram pela implementação das ações afirmativas. 

Em algumas universidades ainda no período dos vestibulares
32

, os assistentes sociais 

já eram convocados para analisar a documentação dos estudantes que solicitavam a isenção da 

taxa de inscrição no vestibular, por demonstrarem não possuir condições financeiras de arcar 

com o curso da taxa inscrição. Como os vestibulares eram organizados por cada instituição os 

critérios para determinar a “incapacidade em arcar com o custo da taxa de inscrição” eram 

os mais variados, entretanto todos girando em torno da condição de renda dos estudantes e 

grupo familiar. Com a implementação das ações afirmativas, o assistente social, tendo o 

reconhecimento institucional de sua competência nesse tipo de atividade, foi novamente 

recrutado a sua realização
33

. 

Verificamos assim, que o trabalho do assistente social na universidade pública, no 

que diz ao trato direto com o seguimento estudantil, perpassa a dimensão das ações no âmbito 

do acesso e permanência na universidade, conforme apresentamos. Embora tenhamos 

conhecimento (empírico) de que existem assistentes sociais trabalhando com a extensão 

universitária, nas coordenações de estágio em serviço social, no acompanhamento aos 

servidores, e em outras frentes nas universidades, ficamos com a impressão de que a produção 

teórica do serviço social a acerca do trabalho do profissional da Educação concentra-se 

                                                             
32 Identificamos que esta demanda foi apresentada ao serviço social das universidades, como podemos verificar 

em Almeida (2011b), PAURA (2013) e no caso da UFES, conforme documento do produzido pelos Serviço 

Social que destaca a atuação profissional nesta atividade ainda nos anos 2000. 
33

 O detalhamento do trabalho do assistente social na análise de renda das cotas sociais, será aprofundado no 

item a seguir do capítulo, por ora apenas apresentamos esta atividade dentre as desenvolvidas pelo assistente 

social nas universidades 
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majoritariamente no âmbito do seguimento estudantil, como se não houvesse alternativas de 

intervenção profissional neste campo. 

Reiteramos que defendemos,  

[...] a compreensão de que o trabalho do/a assistente social, no campo da educação, 

não se restringe ao seguimento estudantil e nem às abordagens individuais. Envolve 

também ações juntos às famílias, aos professores e professoras, aos demais 

trabalhadores e trabalhadoras da educação, aos gestores e gestoras dos 

estabelecimentos públicos e privados, aos/às profissionais e às redes que compõem 

as demais políticas sociais, às instâncias de controle social e aos movimentos 

sociais, ou seja, ações não só de caráter individual, mas também coletivo, 
administrativo-organizacional, de investigação, de articulação, de formação e 

capacitação profissional (CFESS, 2012, p. 38). 

 

Desta feita, optamos por realizar um levantamento de dados acerca das publicações 

teóricas do serviço social (2017 a 2019) com objetivo de identificar, as publicações acerca do 

trabalho do assistente social na política de educação. Para isso, realizamos uma triagem entre 

os principais periódicos do Serviço Social e de uma lista com 22, optamos por selecionar 

apenas os que tinham classificação da CAPES (A1, A2, B1 e B2), elencando 10 periódicos 

para pesquisa. Analisamos todas as publicações nos anos de 2017, 2018 e 2019, para verificar, 

entre elas quais tratavam do “trabalho do assistente social” na “política de educação” deste 

levantamento, identificamos, um total de 12 publicações que estavam relacionadas aos dois 

temas principais e elaboramos a tabela a seguir: 

 

Publicações sobre o" trabalho do assistente social na educação" 

 
Ano da 

Publicação 
Autor(es) Título  

Periódico 

de 

Publicação 
 

2017 

Thaís Kristosch 

Imperatori A trajetória da assistência estudantil na educação superior 

brasileira 

Serviço 

Social e 

Sociedade nº 

129 

 

2017 

Talita Prada / 

Maria Lúcia 
Teixeira Garcia 

Perfil das assistentes sociais dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil 

Serviço 

Social e 
Sociedade nº 

129 

 

2017 
Simone Eliza do 

Carmo Lessa 
Assistência estudantil brasileira e a experiência da Uerj: 

entre a inovação e o atraso na atenção ao estudante 

Em Pauta nº 

39  

2017 

Mônica Duarte 

Cavaignac, Renata 

Maria Paiva da 

Costa 

Serviço social, assistência estudantil e “contrarreforma” do 

Estado 

Temporalis 

nº 34  

2018 

Amanda Marques 

de Oliveira Gomes, 

Guiomar de 

Oliveira Passos 

A implementação do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) nos Institutos Federais 

Políticas 

Públicas -

UFMA v. 22 

n.1 
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2018 

Maria D‟Alva 

Macedo Ferreira Assistência Estudantil na Educação Superior: mecanismos 

de acesso e permanência do estudante na UFPI 

Políticas 

Públicas -

UFMA v. 22 

Esp. 

 

2018 

Sheine Santos do 

Nascimento, Maria 

Célia Correia 

Nicolau 

Transformações sociais e Serviço Social: A precarização do 

trabalho na Assistência Estudantil 

Temporalis 

nº 35  

2018 

Talita Prada / 

Mônya Carla da 

Costa Surdine 

A assistência estudantil nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia 

Ser 

Social/UNB 

v.20 n. 43 
 

2018 

Cláudia Priscila 

dos Santos, Heide 
de Jesus 

Damasceno, Jorge 

Manuel Leitão 

Ferreira 

Ações afirmativas, assistência estudantil e Serviço Social: 

uma análise a partir do perfil discente da UFSC e UFJF 

Ser 
Social/UNB 

v.20 n. 43 
 

2018 
Clara Martins 

Nascimento 

O Serviço Social e a crítica da Assistência Estudantil 

Consentida: Tarefas Teóricas 

Temporalis 

nº 36  

2019 

Flávia Gonçalves 

da Silva, Mônica 

Duarte Cavaignac, 

Renata Maria Paiva 

da Costa 

Assistência estudantil e acesso à educação superior: um 

estudo na UECE 
Em Pauta nº 

44 

 

2019 

Aline Maria Batista 

Machado / Andrêsa 

Melo da Silva / 
Graziela Mônica 

Pereira Tolentino 

Paulo Freire e a educação popular na história do Serviço 

Social brasileiro (1980-2010) 

Serviço 

Social e 

Sociedade nº 
134 

 

Fonte: Dados coletados pela autora nos sites dos diversos periódicos. 

-Tabela 2- 

 

Ao analisar essa amostra da produção teórica do Serviço Social em torno das 

temáticas, verificamos que dos 12 artigos publicados, 9 tratam da Assistência Estudantil, 

destes 1 apresenta o perfil profissional do assistente social que atua nos institutos federais. Os 

outros 3 artigos temos: o 1º que trata da articulação do Serviço Social e a Educação Popular, a 

partir da produção de Paulo Freire; o 2º articulou as ações afirmativas e a assistência 

estudantil fazendo um levantamento do perfil do estudantes e articulando as demandas da 

assistência estudantil ao trabalho do assistente social e, por fim, o 3º, que trata do trabalho do 

assistente social na política de educação, considerando as transformações sociais com 

destaque para a precarização do trabalho na assistência estudantil. 

A partir da análise desta amostra acerca da produção teórica do trabalho do assistente 

social na política de educação, podemos observar certa predominância da produção acerca do 

trabalho profissional na política de educação, a partir da assistência estudantil. Embora 

concordamos que esta é uma das grandes demandas do assistente social na política de 

educação, consideramos que o trabalho do assistente social nesta política comporta diversas 

outras atividades para além desta. 
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 Demarcar essa posição torna-se fundamental, pois, não podemos corroborar com 

visões que reduzem o assistente social, na política de educação, como um mero executor de 

políticas de transferência de renda, face a ampliação das políticas de assistência estudantil. 

Embora, neste momento, não tenha sido possível aprofundar no detalhamento dos dados deste 

levantamento (que ficará para pesquisas futuras), consideramos importante sinalizar que 

evidenciamos certa predominância no debate profissional do assistente social no campo da 

educação, focado em torno das ações de assistência estudantil. 

  Insta fundamental demarcar a compreensão do assistente social enquanto profissional 

da educação, pois defendemos que existe um amplo leque de possibilidades que comportam e 

necessitam das competências técnicas, teóricas e políticas do assistente social que em muito, 

podem contribuir para a disputa de classes na condução da política de educação. 

 

3.2. Serviço Social nas federais do Rio de Janeiro e as Cotas Sociais 

O Serviço Social tem uma ampla gama de possibilidades de trabalho no âmbito da 

política de educação e também nas universidades federais, passamos a tratar aqui do trabalho 

profissional no tocante as cotas sociais, com ênfase para o trabalho desenvolvido nas 

universidades federais situadas no Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Universidade 

Federal Fluminense – UFF, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

– UNIRIO. 

Insta destacar, como apresentado no capítulo II, que a luta em torno da 

implementação das ações afirmativas se deve ao protagonismo dos movimentos sociais que 

ergueram por muitos anos a bandeira de luta pelo acesso à educação superior, com políticas 

que permitissem o ingresso das parcelas da população historicamente alijadas do acesso 

universitário, uma vez, que a universidade constituiu-se no país com finalidade de atender ao 

interesses da elites culturais locais. A universidade reflete, desta forma, as características da 

formação social na qual se desenvolveu, por isso, as ações afirmativas em prol do acesso às 

universidades ganhar contornos muito singulares face as desigualdades marcantes e 

estruturais da nossa formação. 

É por meio da implementação da política de cotas que as universidades marcadas 

pela hierarquia e pelo elitismo, passam a incorporar parcelas da população historicamente 

alijadas deste espaço. Recebendo parcelas cada vez maiores da população, que nos termos de 

Fernandes (2008) são denominados de “não possuidores de bens”, isto é, todos aqueles que se 

proletarizaram ou estão em via de proletarização e os “condenados do sistema”, incorporando 
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assim, numa noção mais ampliada a classe trabalhadora, o exército industrial de reserva ou os 

miseráveis, conforme analisamos no primeiro capítulo. Retomamos essa categoria aqui, 

somente para relembrar que o público alvo da política de cotas é exatamente essa parcela da 

população que foi privada historicamente do acesso, sem desprezar que para além das 

desigualdades sociais recaem, sob essa parcela da população, as desigualdades raciais que são 

estruturais do capitalismo dependente. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, atualmente todas as universidades já 

implementaram as cotas sociais. Algumas iniciaram com um modelo próprio de ações 

afirmativas, sendo alterado posteriormente para adequação da lei federal de cotas, em 2012, 

outras somente a partir da referida lei. A UFF e a UFRJ, no uso da autonomia universitária, 

por meio de resolução aprovada no Conselho Universitário, implementaram modelos próprios 

de ações afirmativas com recorte de renda. A primeira, em 2007 e a segunda em 2011. Já a 

UNIRIO e a UFRRJ, em período anterior a lei federal, apenas possuíam reserva de vagas nos 

cursos de licenciatura, para professores da rede pública de ensino, adotando cotas sociais e 

raciais, apenas com a implementação da lei federal de cotas. 

As cotas sociais
34

 previstas na Lei 12. 711/2012 determinam que o candidato tenha   

per renda bruta per capita familiar de até 1,5 salário mínimo, destinando a estes 50% de todas 

as vagas ofertadas pelo sistema de cotas. Para acesso a vaga, a instituição deve realizar a 

verificação do critério de renda, conforme orientação da Portaria Normativa do MEC nº 18 

(Apêndice I), de 11 de outubro de 2012, que apresenta a definição de conceitos como: família, 

morador e renda familiar bruta, além de estabelecer as regras para cálculo da renda familiar 

bruta per capita, a fim de garantir a aferição deste critério para acesso as cotas sociais. 

Segundo a referida portaria do MEC, família é, “a unidade nuclear composta por 

uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas 

moradoras em um mesmo domicílio” (MEC, 2012b, snp.). Vale ressaltar que, para o trabalho 

do assistente social na educação, é problemático restringir o conceito de família ao grupo de 

pessoas que residam no mesmo domicílio, primeiro, porque o debate profissional acumulado 

em torno da noção de família comporta muitas outras formas de composição familiar; 

segundo, porque considerando a quantidade e distribuição das universidades no país, muito 

estudantes necessitam deixar seu núcleo familiar para poder ter acesso à educação, migrando 

para as regiões na qual se situa a universidade. 

                                                             
34 Para melhor compreensão da divisão das vagas para cada modalidade de cotas ver quadro apresentado no 

capítulo II, página 79. 
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A portaria apresenta no artigo 7º como proceder para a apuração da renda per capita 

bruta do grupo familiar, explicitando em seu anexo, um roll mínimo de documentos que 

devem ser apresentados pelos candidatos, destacando alguns valores que podem ser 

desconsiderados para o cálculo, vejamos: 

Art. 7º Para os efeitos desta Portaria, a renda familiar bruta mensal per capita será 

apurada de acordo com o seguinte procedimento: 

I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da 

família a que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses 

anteriores à data de inscrição do estudante no concurso seletivo da instituição federal 

de ensino; 

II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do 

disposto no inciso I do caput; e 

III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput 

pelo número de pessoas da família do estudante. 
§ 1o No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de 

qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, 

inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e 

imóveis. 

§ 2o Estão excluídos do cálculo de que trata o §1o: 

I - os valores percebidos a título de: 

a) auxílios para alimentação e transporte; 

b) diárias e reembolsos de despesas; 

c) adiantamentos e antecipações; 

d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

e) indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e 
II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: 

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 

destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado 

de calamidade pública ou situação de emergência; e f) demais programas de 

transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou 

Municípios (MEC, 2012b, snp.). 

 

A portaria estabelece detalhadamente a descrição de como proceder para aferição da 

renda familiar, explicitando ainda o que pode ser desconsiderado para efeito do cálculo. Além 

disso, o documento explica que a análise da renda tomará por base os documentos 

apresentados pelo candidato “em procedimento de avaliação socioeconômica a ser 

disciplinado em edital próprio de cada instituição federal de ensino, observado o disposto” 

(MEC, 2012b, snp.). Portanto, cabe a cada instituição disciplinar por meio de edital próprio o 

regulamento para a comprovação de renda, desde que respeitado o roll mínimo de 

documentos explicitados no anexo da portaria, essa previsão comporta assim, certo nível de 

autonomia para IFES regularem as cotas sociais.  

Vale ressaltar que a portaria também prevê, a critério de cada IFES, “a possibilidade 

de realização de entrevistas e de visitas ao local de domicílio do estudante, bem como de 
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consultas a cadastros de informações socioeconômicas”, para aferição de renda (MEC, 

2012b, snp.). Insta destacar que embora a portaria não deixe explícito a indicação de qual 

categoria profissional, no âmbito das instituições federais de educação deve realizar esta 

atividade, nos parece que a indicação deste dispositivo (também presente nos regramentos da 

assistência estudantil) permite indicar que, face ao reconhecimento do assistente social na 

operacionalização da assistência estudantil, esta atividade poderia recair sob seus cuidados, 

como de fato ocorre.  

A relação de documentos para aferição de renda está dividida de acordo com o tipo 

de origem do rendimento, quais sejam: trabalho assalariado, atividade rural, aposentadoria e 

pensões, profissionais liberais ou autônomos, e rendimentos de aluguel ou arrendamento de 

bens móveis e/ou imóveis. Os documentos listados são: carteira de trabalho, declaração de 

imposto de renda de pessoa física, contracheque, extratos bancários, notas fiscais, recibos, 

entre outros, utilizando uma amostra dos últimos 3 meses, no mínimo. Quanto a essa previsão, 

insta destacar a brecha que a portaria deixa, ao determinar que a amostra pode considerar “3 

meses, no mínimo”. Obviamente que ampliar essa amostra em mais meses, aumenta o volume 

de documentos, entretanto, acredito que esta previsão pode ser utilizada em casos específicos 

para auxiliar o assistente social no processo de análise da renda do grupo familiar. 

A partir das diretrizes gerais apresentadas para execução desta atividade, analisamos 

os editais publicados pelas universidades federais do Rio de Janeiro para identificar quais 

medidas são adotadas e como está previsto a realização desta atividade pelos assistentes 

sociais. Para isso, optamos pelos três últimos editais principais de ingresso, considerando 

como principal o edital do início do ano letivo – uma vez que são os que concentram o maior 

número de vagas – iniciando pelos editais da UFRJ e, na sequência, apresentamos os da UFF, 

UNIRIO e UFRRJ. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a UFRJ iniciou a implementação da Lei 

de Cotas, a partir do Processo Seletivo de 2013, com a reserva de 30% das vagas para as 

ações afirmativas de acordo com a lei. Analisamos os editais de 2013 (por ser o primeiro a 

cumprir a legislação) e de 2017, 2018 e 2019. No edital de ingresso de 2013, foram reservadas 

2512 (30%) vagas para a implementação das ações afirmativas, das 8374 ofertada no total 

(ingresso no primeiro e segundo semestre de 2013). Seguindo a orientação da legislação, 50% 

destas vagas foram destinadas para as cotas sociais, ou seja, 1256 vagas destinadas aos 

candidatos que declararam renda per capita familiar de até 1,5 salário-mínimo e, por isso, 

deveriam comprovar tal condição por meio das regras do edital. 
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Para os candidatos às cotas sociais, o edital estabeleceu que a comprovação seria 

realizada por meio da entrega dos documentos no ato da matrícula em envelope lacrado, 

contendo todos os documentos paginados e rubricados pelo candidato. A entrega do 

documento se dá no momento da matrícula e a documentação é avaliada durante o primeiro 

período letivo (após matrícula). Caso seja identificado que o candidato não atende ao critério 

de renda, após recurso administrativo tramitado e julgado, perderá a matricula, sendo 

garantido o direito de frequentar as aulas durante o processo, ou seja, o candidato tem sua 

documentação de confirmação de matrícula, avaliada durante o primeiro semestre letivo e ao 

longo deste pode ter a matrícula deferida ou não.  

Identificamos que desde o primeiro edital de implementação das cotas, a UFRJ optou 

por ampliar o rol de documentos propostos pela Portaria Normativa nº 18 do MEC. Além de 

solicitar o DECORE
35

 para profissionais autônomos e liberais também inseriram, desde o 

primeiro edital, documentos referentes a despesas com a residência do grupo familiar, quais 

sejam:  

Comprovantes de despesas e residência (cópia): deverão ser apresentados os 

seguintes comprovantes de despesa: contas de luz, telefone, condomínio e 

aluguel/financiamento no nome de um dos membros da família. No caso do 

estudante NÃO residir com a família, deverá ser fornecido, além dos comprovantes 
da família de origem, o comprovante de residência do local onde está residindo e 

declaração do responsável pelo imóvel informando esta condição (UFRJ, 2012). 

 

Esse tipo de documento provavelmente tem como objetivo apresentar mais 

elementos para compreensão das condições do grupo família apresentando, por exemplo, o 

território e/ou tipo de habitação do grupo familiar. Mister destacar que todos os editais 

analisados apresentam um dispositivo indicando que se trata de uma “avaliação 

socioeconômica” e que esta se baseia na documentação fornecida pelo candidato, prevendo 

ainda a possibilidade realização de “entrevistas e visitas ao local de domicílio do estudante”. 

O edital não deixa nítido que a avaliação é realizada por assistentes sociais, pois, contém 

apenas a informação que as avaliações são de responsabilidade da Superintendência de 

Políticas Estudantis da UFRJ. Somente a partir do edital de 2019, ficou expresso que a análise 

é realizada por Assistentes Sociais, embora a informação não estava presente nos editais 

                                                             
35 Declaração Comprovatória de Percepção de Rendimentos - DECORE, é um tipo de documento contábil 
destinado a fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos, em favor de pessoas físicas, cuja 

emissão é feita exclusivamente por profissionais da contabilidade em situação regular perante aos Conselhos 

Regionais. A emissão desde documento requer a apresentação de documentos contábeis comprobatórios e é 

realizada via sistema informatizado, sujeito a fiscalização do Conselho Profissional. Para emissão desde o 

solicitante deve efetuar o pagamento de taxa ao contador responsável e as informações prestada estão sujeitas a 

fiscalização da Receita Federal, o curso da emissão é não é tabelado, mas pode varia entre R$ 100 ou R$ 200,00 

e o prazo de emissão também varia de acordo com o profissional. (Informações do Conselho Federal de 

Contabilidade disponíveis em: https://cfc.org.br/decore/) 

https://cfc.org.br/decore/
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anteriores, a análise sempre foi realizada por assistentes sociais, conforme nos informou a 

universidade por e-mail. 

Identificamos ainda que a universidade, para avaliação das cotas sociais, convoca os 

assistentes sociais do quadro efetivo, de diversos setores, para realização desta atividade por 

meio de uma portaria da reitoria, a avaliação socioeconômica é realizada pelos profissionais 

que devem no prazo de até 90 dias. 

A UFF adotou ações afirmativas por meio da criação de um modelo próprio 

aprovado em 2007, que previa a aplicação de uma bonificação nos pontos do vestibular para 

estudantes de escola pública. Com a promulgação da lei federal, em 2012, a UFF cria uma 

comissão para avaliar a implementação da lei, passando a adotar no processo seletivo de 

ingresso, em 2013, duas modalidades de ação afirmativa, o modelo da lei federal e um modelo 

próprio, que destinava um percentual de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, 

utilizando uma única modalidade de ações afirmativas a partir de 2015, adotando as diretrizes 

da lei federal. Analisamos, então os editais de 2013 (por ser o primeiro a cumprir a legislação) 

e de 2017, 2018 e 2019. 

Ao analisar o edital de 2013, verificamos que, na relação de documentos para 

comprovação de situação socioeconômica, já constava a informação de que a análise seria 

feita por assistentes sociais. A lista de documentos apresentada é muito similar ao rol mínimo 

de documentos da portaria do MEC, diferenciando-se apenas por solicitar a entrega do 

Decore, como alternativa a apresentação das guias de Contribuição para o INSS, além de 

solicitar documentos originais ou cópia autenticada em cartório. 

Desde o início da comprovação de renda em 2013 – pois as ações afirmativas 

anteriormente adotadas não requeriam esse processo – já ficou demarcado que os assistentes 

sociais fariam essa análise, sendo o processo realizado presencialmente pelo candidato ou 

responsável, no mesmo dia da matrícula e a análise é realizada na hora pela equipe. Nos 

demais editais, verificou-se que a documentação solicitada não sofreu significativas alterações 

ao longo dos anos e até o edital de 2019 o processo continuava sendo realizado 

presencialmente, no dia da matrícula, porém não é mais exigida a entrega de documentos 

autenticados (reconhecimento de firma em cartório).  A estrutura dos editais também não 

sofreu alterações significativas, exceto pela simplificação do questionário socioeconômico – o 

utilizado no edital de 2017 continha uma série de perguntas acerca das condições de vida do 

candidato e sua família – que foi substituído no ano seguinte, por um modelo mais simples 

que comporta apenas a descrição dos membros do grupo familiar. 
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Segundo informações da UFF as análises das cotas socias são realizadas 

exclusivamente por assistentes sociais, sendo priorizados os profissionais que atuam na 

assistência estudantil, mas a depender da demanda são convidados os assistentes sociais de 

outros departamentos, podendo também ocorrer a contratação temporária para execução da 

atividade.  

É importante destacar que nos editais analisados da UFF, quais sejam: 2013/1, 

2017/1, 2018/1 e 2019/1, não evidenciamos um maior detalhamento da atividade de análise de 

renda, sendo encontrado apenas a reprodução de alguns trechos da portaria do MEC, mais 

especificamente descrevendo como é realizado o cálculo de renda e a relação de documentos 

necessários para comprovação. Neste referido documento, temos apenas a reprodução do 

conceito de família e de morador conforme definido na portaria e a lista de documentos. 

Evidencia-se que a análise se baseia apenas no documento apresentado não sendo prevista a 

utilização de quaisquer outros meios (entrevistas ou visitas) para auxiliar na compreensão da 

realidade do grupo familiar analisado. 

A UNIRIO possuía, anteriormente a lei de cotas, a ação afirmativa de reserva de 

vagas para professores da rede pública o que não requeria da universidade análise do perfil 

socioeconômico do candidato, assim, com a implementação da lei, a universidade passou a 

desenvolver essa atividade de verificação do perfil requerido. Identificou-se que a UNIRIO 

implementou já no processo de ingresso, em 2013, as ações afirmativas, conforme previsão 

legal, optando pela reserva de 30% do total das vagas para as cotas confirme a lei e 10 % para 

ação afirmativa destinada aos professores em exercício na rede pública. 

A confirmação do perfil de renda dos estudantes acontece por meio da entrega dos 

documentos, em envelope, no ato da matrícula pelo candidato, no momento em que é 

realizada a conferência dos mesmos. A lista de documentos solicitada é idêntica ao rol 

mínimo descrito pela portaria do MEC, embora o edital resguarde a comissão do direito de 

solicitar documentos extras, se julgar necessário. Os documentos não necessitam estar 

autenticados, solicita-se apresentar os originais juntamente com as cópias, para conferência. O 

edital é taxativo ao afirmar que não será concedido prazo adicional para entrega de 

documentos e que também não será aceita documentação incompleta, o que acarretará na 

exclusão do candidato. Nos editais não há nenhuma menção de quem são os profissionais 

responsáveis pela análise, somente afirma que é realizada por uma “comissão de verificação 

socioeconômica”. Em contato, via e-mail, com o setor responsável, recebemos a informação 

de que, na UNIRIO, não são os assistentes sociais que realizam essa atividade, pois, segundo 

o setor, a universidade possui poucos assistente sociais no quadro de servidores, assim não 
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seria possível realizar tal atividade no tempo necessário com a quantidade de profissionais 

disponível, optando assim pela realização desta atividade por outros profissionais do quadro 

técnico. 

A UFRRJ, antes da lei federal, possuía como ação afirmativa apenas a reserva de 

vagas para professores em exercício da educação pública e com a promulgação da lei passou a 

adotar o modelo proposto, implementando o percentual de 50% do total de vagas, mantendo 

ainda a destinação de 10% das vagas aos professores. Assim, analisamos os editais de 2013 

(por ser o primeiro a cumprir a legislação) e de 2017, 2018 e 2019. Ao analisá-los verificamos 

que a instituição optou por utilizar uma espécie de pré-matrícula para os estudantes que 

necessitam comprovar renda, ficando a confirmação da mesma condicionada a devida 

comprovação, de acordo com as regras definidas em edital específico. A comprovação de 

renda para os optantes pelas cotas sociais é regulada por edital específico, que define a lista de 

documentos obrigatórios a todos os membros da família, de acordo com o tipo de ocupação. O 

rol de documentos utilizado é muito similar à proposta pela portaria do MEC, incluindo 

apenas alguns documentos como o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – 

CNIS e também o Decore para profissionais liberais e autônomo, caso não apresentem guias 

de recolhimento do INSS. 

O candidato entrega a documentação solicitada, juntamente com o formulário de 

“vulnerabilidade socioeconômica
36

” no momento da pré-matrícula. Os documentos serão 

analisado pela Comissão de Seleção Multiprofissional, composta por assistentes sociais, 

técnicos administrativos em educação, entre outros profissionais do quadro da UFRRJ, 

instituídos para esse fim e presidida por um/a assistente social. O processo será analisado pela 

equipe designada e toda a análise é definida por edital específico, dividido em fases: 1) 

análise documental e divulgação do resultado preliminar; 2) Recurso, na qual está prevista a 

indicação de realização de estudo social (que comporta a realização de entrevista e visita 

domiciliar) se necessário; e 3) Resultado final. O Edital indica ainda que nestes casos de 

demanda específica, o estudo social será realizado pela assistente social presidente da 

comissão:  

                                                             
36 Consideramos importante problematizar a utilização deste termo, pois identificamos que ele aparece em todos 

os editais analisados. Conforme aponta Siqueira (2013) o termo “vulnerabilidade” associado a ideia de pobreza é 

encontrado nos documentos do Banco Mundial, mais especificamente nas diretrizes deste para a redução da 

pobreza. O termo é utilizando pelo organismo no sentido de compreender que a pobreza para além do aspecto 

econômico, compreendendo-a a partir de uma visão multidimensional, assim a ideia de vulnerabilidade está 

associada a compreensão de que a “pobreza é mais que renda ou desenvolvimento humano inadequado”. A 

autora destaca que a utilização do termo “vulnerabilidade” buscar reforçar a individualização da pobreza, como 

se esta fosse resultado da incapacidades do sujeito ou fruto do contexto, desarticulando assim a pobreza da sua 

real determinação desarticulando a pobreza da produção de riqueza. 



123 
 

Art. 18. As situações em que forem identificadas demandas específicas que 

requeiram atendimento especializado, ou seja, entrevista social/ e ou visita 

domiciliar, estas serão acompanhadas pela Assistente Social - Presidente da 

Comissão de Análise socioeconômica da UFRRJ (UFRRJ, 2019, p.7). 

 

Evidenciamos assim que, na UFRRJ, a análise é realizada por profissionais do 

quadro efetivo da universidade que compõem a comissão de Seleção Multiprofissional 

convocados para essa atividade, sob a presidência de um profissional do Serviço Social, que 

se encarrega de demandas classificadas como específicas, como o estudo social que comporta 

entrevistas e visitar domiciliar. 

A partir da análise documental e das informações coletadas por e-mail junto as 

universidades, identificamos que apenas na UFRJ e na UFF a comprovação de renda é 

realizada por assistentes sociais; na UNIRIO, o trabalho fica a cargo de outros profissionais 

do corpo técnico da universidade e, na UFRRJ, a comissão é comporta por técnicos em 

assuntos educacionais, sendo presidida por um/a Assistente  Social. 

Para melhor compreensão da realidade na qual a análise de renda é realizada, 

apresentamos um quadro comparativo das universidades em que o Serviço Social está 

inserido: UFF, UFRJ e UFRRJ. Para elaboração do quadro utilizamos dados referentes ao 

edital de 2019/1, pois identificamos que não ocorreram significativas alterações entre os anos, 

vejamos: 

 

Análise das Cotas Sociais nas Universidades do Rio de Janeiro 

Dados UFF UFRJ UFRRJ 

Vagas 1316 1231 519 

Dias para realização 
da análise 

A análise é realizada no 
mesmo dia da matrícula, 
de forma simultânea a 
entrega. Para Niterói são 
3 dias de matrícula e nos 
demais municípios 1 dia 
para cada. 

A portaria de 
nomeação da equipe 
determina um prazo 
de até 90 dias para 
realização das 
análises. 
 
 

 12 dias (entre entrega 
dos documentos e 
resultado preliminar) 

Profissionais 
envolvidos 

Assistentes Sociais 
(25) 

Assistentes Sociais 
(25) 

Assistentes Sociais, 
técnicos em assuntos 
educacionais e outros 
(5) 

Vínculo empregatício 

Quadro efetivos / 
Eventual contratação de 
assistentes socias para 
esta atividade. 

Quadro efetivo; Quadro Efetivo; 
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Média de análise por 
profissional (de 
acordo com nº de 
vagas) 

52 49 103 

Tipo do processo 

Processo físico entregue 
presencialmente 

Processo físico 
entregue 
presencialmente 

Processo físico entregue 
presencialmente / 
porém na primeira 
chama é facultado ao 
candidato de reside fora 
do Estado do Rio de 
Janeiro o envio dos 
documentos pelos 
correios. 

Documentos não 
previstos no rol 
mínimo 

Certidão de Nada consta 
da Previdência/ Decore - 
para autônomos e 
profissionais liberais 
como alternativa as 
guias do INSS / Decore 
para trabalhadores rurais 
e pescadores/ solicita 
extrato CNIS para todos 
os membros da família; 

Decore - para 
autônomos e 
profissionais liberais / 
Decore para 
agricultor, pecuarista, 
parceiro, arrendatário 
rural e sitiante/ 
comprovantes de 
despesa como: luz, 
água, telefone, 
condomínio, 
aluguel/financiamento 
e IPTU. 

Decore - para 
autônomos e 
profissionais liberais 
como alternativa as 
guias do INSS / solicita 
extrato CNIS para todos 
os membros da família; 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do exame dos dados referentes aos Editais de Ingresso de 2019/1. 

- Tabela 3 -  

 

Considerando os dados coletados com base na análise documental dos editais das 

universidades podemos pontuar algumas questões importantes para a reflexão acerca da 

previsão para o trabalho do assistente social na análise de renda das cotas sociais, como 

requisito para ingresso nas universidades federais aqui analisadas, quais sejam: UFRJ, UFF e 

UFRRJ, não incluímos a UNIRIO na reflexão devido ao fato de não possuir assistente social 

realizando esta atividade. 

Primeiramente acho importante problematizar o volume de análises necessárias para 

ocupação da vaga. Vale lembrar que o número de vagas destinados as cotas sociais, conforme 

apresentado no quadro, indica apenas o número mínimo de processos a serem analisados pelas 

assistentes sociais. Significa que se todos os candidatos apresentarem a documentação e forem 

deferidos, teríamos o preenchimento do total de vagas, logo seria esse o quantitativo de 

análises realizadas pelos profissionais. Entretanto, o número de análises tende a ser superior 

ao número de vagas devido a fatores alheios ao profissional, como por exemplo, em função 

das desistências dos candidatos, troca de curso/universidade ou ainda indeferido do por não 
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atender ao perfil requerido. Todas essas situações geram necessariamente uma nova análise e 

também novas convocações de candidatos, para ocupação todas das vagas.  

Um exemplo desse aumento no número inicial de avaliações se reflete no número de 

novas chamadas do SISU
37

 que todas as universidades fazem ao longo do ano para total 

ocupação das vagas. É importante ressaltar que, como estamos considerando apenas os editais 

de ingresso, não contabilizamos também as análises que originam dos processos de novo 

curso, reingresso, transferências e demais processos internos. 

Outro impacto do SISU, no sentido do planejamento dessa atividade, é gerado pela 

instabilidade em relação a divulgação dos classificados, que depende do resultado do ENEM, 

e com os prazos que o MEC impõe entre uma chamada e outra do SISU, bem como entre a 

divulgação dos selecionados e início da matrícula. Inclusive, estes prazos chegam a ser de 2 

ou 3 dias entre resultado e matrícula, prejudicam muito os candidatos na organização da 

documentação necessária, pois como vimos, embora exista uma lista de documentos definida 

pelo MEC, cada universidade tem autonomia para ampliar a lista, conforme comparativo 

apresentado na tabela 4. 

É fundamental destacar ainda que as condições para realização de verificação de 

renda para as cotas sociais, se agrava com a adesão das universidades ao SISU, pois com a 

unificação do sistema de seleção abriu-se a possibilidade dos estudantes se inscreverem para 

mais de uma universidade, o que é importante no sentido de possibilitar ao candidato mais de 

uma opção de escolhas, entretanto, gera um grande impacto devido as trocas de cursos e 

desistências de matrícula, aumentando, ainda mais, o volume de chamadas necessárias para a 

completa ocupação das vagas ofertadas por cada universidade.  

A partir dessas questões torna-se impossível dimensionar, com precisão, a relação: 

volume de trabalho x quantidade de profissionais x tempo de análise. Entretanto, os dados 

apresentados nos indicam que o número de análises é superior ao número de vagas ofertadas 

em cada edital, sendo assim as equipes de assistentes sociais (UFF e UFRJ) sempre terão que 

realizar uma quantidade maior de análises do que o esperado. Essa dificuldade de 

dimensionamento do trabalho se dá, não apenas como a impossibilidade de gerar essa dado 

para a pesquisa, ela está presente também no cotidiano dos profissionais, uma vez a própria 

                                                             
37

 O SISU é o Sistema de Seleção Unificado instituído em 2010, por meio da Portaria nº 02 de janeiro de 2010, 

que regulamenta a seleção de candidatos por meio de um sistema informatizado gerenciado pelo MEC para 

vagas de acesso as instituições públicas de ensino superior, tendo como base as notas obtidas pelos estudantes no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), para uma leitura crítica do SISU ver artigo de (LIMA, BIANCHI. 

2016) Seletividade ou democratização da Educação Superior em Tempos de SISU. Revista de Políticas 

Públicas.v.21n.1. 2016. 
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natureza da atividade que depende de adesão ou não do candidato amplia ainda mais a 

imprevisibilidade da demanda real de trabalho. 

Considerando a dificuldade de previsão da quantidade de análises que serão 

necessárias, a tendência de que o volume de análise seja sempre maior que o número de vagas 

destinadas as cotas sociais, articulado aos apontamento de Silva (2016) – quanto a 

intensificação do trabalho dos servidores públicos federais da educação com a Contrarreforma 

do Estado e da Educação Superior – tendemos a acreditar que há um volume de trabalho para 

análise de renda maior que a relação tempo de trabalho x quantidade de assistente sociais 

demandados para essa atividade. Questão esta que tenciona a/o assistente social ter que 

realizar a maior quantidade de análise em um menor tempo possível para atender a demanda 

institucional. 

Cabe destacar ainda que, tanto na UFF quanto na UFRJ, a equipe de assistentes 

sociais que desenvolve a análise de renda é formada por profissionais que integram os 

quadros da universidade, em sua maioria profissionais que trabalham com a assistência 

estudantil. Como já afirmando no capítulo anterior, a requisição do assistente social para o 

desempenho dessa atividade se deve ao reconhecimento do trabalho profissional 

historicamente desenvolvido na assistência estudantil. Com a implementação da modalidade 

de reserva de vagas, a partir de 2013 (comprovação do perfil para as cotas sociais), os 

assistentes sociais são convocados a assumir mais essa atividade, sem provavelmente, deixar 

de atender as outras demandas de trabalho já desenvolvidas, se configurado num aumento do 

trabalho, mesmo se considerar esta atividade sazonal, uma vez que está atrelada ao ato de 

matrícula, que ocorre a cada início de semestre letivo. 

Outra questão que, a nosso ver merece destaque, está relacionada aos documentos 

solicitados e meios pelo qual o assistente social realiza esta atividade. O rol de documentos é 

regulado pela Portaria Normativa nº 18 do MEC, porém, esta indica que as IFES podem 

ampliá-la por meio do edital. Verificamos que tanto a UFF quanto a UFRRJ utilizam uma 

lista de documentos muito similar à da portaria, acrescentando apenas alguns outros itens. 

Somente a UFRJ amplia significativamente a lista, solicitando que os candidatos apresentem 

comprovantes das despesas do grupo familiar com energia, água, IPTU, entre outros. 

A nosso ver, mesmo com a ampliação dos documentos solicitados pela UFRJ, os 

documentos utilizados para realização da análise não ultrapassam a dimensão de renda do 

grupo familiar, pois, embora os comprovantes solicitados pela UFRJ, por exemplo, indiquem 

o território e alguma ideia das condições de habitabilidade do grupo familiar (agua, energia, 

tipo de imóvel por meio do IPTU), como se referem as despesas que o grupo familiar tem 



127 
 

com estes, não permitem a compreensão de outras dimensões que impactam na vida, como 

acesso à cultura, questões de saúde, direitos, entre outras. Tal ampliação dos documentos 

restringe a comprovação da condição “socioeconômica” a dimensão econômica no sentindo 

bem restrito, pois trata apenas do cálculo dos rendimentos brutos auferidos pelo grupo 

familiar.  

 Neste sentido, a partir da documentação que é solicitada aos candidatos por meio dos 

editais, do volume de análises realizadas e das condições que o assistente social tem para 

desenvolvimento dessa, cabe problematizar em que medida a atividade que está sendo 

realizada é de fato uma “avaliação socioeconômica” como está prevista dos editais. 

Como já colocado no início do capítulo, os estudos sociais desenvolvidos pelo 

assistente social se atualizaram, acompanhando as transformações no seio da profissão, 

segundo Mioto (2009), com a adoção da categoria totalidade, no debate profissional. Estes 

estudos deixam de direcionar a atenção no indivíduo, para realizarem a observação e análise 

dos diferentes aspectos da vida social que tem rebatimentos na configuração de situações 

singulares e de ordem estruturais. O documento do CFESS (2020) explica que as abordagens 

devem buscar compreender a totalidade da vida daquele sujeito, contemplando os aspectos 

mais gerais (macroeconômicos e culturais). 

Dito isso e considerando que: (i) a requisição aos profissionais para verificação do 

critério de acesso as cotas sociais é uma demanda de trabalho colocada aos assistentes sociais 

da universidade que já desenvolviam suas funções em outros setores, em especial a assistência 

estudantil, para atendimento de uma necessidade sazonal no período de matrícula; (ii) as 

particularidades das condições em que se realizam essa atividade, alta demanda em curto 

espaço de tempo; e (iii) a limitação colocada face aos tipos de documentos que são 

requisitados aos estudantes, todos relacionados a condição de renda, que limitam a análise a 

apenas este aspecto da vida do grupo familiar; compreendemos que, em tais condições, o 

profissional fica limitado a realização apenas de uma “análise de renda” não sendo possível a 

realização de uma “avaliação ou estudo socioeconômico”, não obstante essa previsão no 

edital, que também estabelece a previsão de “entrevista” ou “visita domiciliar” que dadas as 

condições, por exemplo da UFF que realiza a análise no mesmo dia fica completamente 

descartada essa possibilidade. 

A realização de entrevista ou visita domiciliar pode ampliar a compreensão do 

assistente social para que possa analisar outras dimensões da vida do candidato, porém, a 

utilização deste instrumental não altera a característica da demanda institucional que, pelas 

condições dadas e pela forma na qual foi regulamentada (somente solicita documentos 
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comprobatórios da situação de renda), demonstra requerer do profissional apenas uma análise 

de renda. Outra questão importante para a reflexão sobre a dificuldade de superação da 

condição de “análise de renda” por meio da entrevista ou visita domiciliar (instrumentos 

apontados pela própria portaria do MEC) está expressa no tempo determinado para o trabalho 

do profissional, que na atual configuração demostrada nos editais, é inviável. 

  Vale ressaltar que, a meu ver, a forma pela qual a UFRRJ organiza o processo de 

análise de verificação do critério para as Cotas Sociais explicita a diferença entre análise de 

renda e realização de estudo social. No processo da UFRRJ,  a aferição da condições de renda 

definida como “verificação da vulnerabilidade socioeconômica” é realizada com base na 

documentação requerida (rol de documentos muito similar ao da Portaria do MEC) sendo 

operacionalizada por profissionais técnicos em assuntos educacionais, não sendo exclusiva ao 

assistente social. Essa verificação inicial baseia-se apenas nos documentos apresentados, 

constituindo-se assim, a meu ver numa análise de renda. Em um segundo momento, a 

instituição prevê que, casos excepcionais, identificados como “demanda específica” são 

objeto de intervenção exclusiva do Serviço Social para realização do que o edital denomina de 

“estudo social” prevendo neste momento a utilização da “entrevista e visita domiciliar”, caso 

o assistente social julgue necessário. 

Consideramos, assim, que a verificação do critério para as cotas sociais, na forma 

que foi regulada e vem sendo implementada nas universidades se constitui em uma análise de 

renda e não de um estudo social, disto decorre a opção ao longo da dissertação da utilização 

do termo “análise de renda” ao se referir a essa atividade. Não obstante o assistente social ter 

sido convocado para este trabalho, a partir do reconhecimento de sua competência no 

desenvolvimento de estudo socioeconômico, se depara com condições determinadas por seu 

empregador, neste caso o Estado, que reduzem a atividade profissional da competência de 

realização de estudo socioeconômico, para a realização de mera verificação de renda. 

Por fim, insta destacar ainda que embora o assistente social sofra uma redução nesta 

atividade profissional, deixando de ser algo no âmbito de sua competência profissional, o 

compromisso ético ao desenvolve-la não se altera, uma vez que este não se limita as 

competências profissionais ou atribuições privativas. Desta feita, ao incorporar essa atividade 

no âmbito das ações profissionais dos assistentes sociais no espaço socio-ocupacional da 

educação, o profissional não pode prescindir da direção ético-política hegemonicamente 

construída no Serviço Social. 

É na execução desta atividade de análise de renda que é dado ao assistente social o 

poder de decidir (Deferir ou Indeferir), para que o candidato tenha acesso à universidade. O 



129 
 

profissional deve verificar, com base nos documentos apresentados, se o candidato faz jus ou 

não a vaga das cotas sociais, o poder decisório é dado ao profissional, embora seja também  

extremamente tolhido em suas capacidades e instrumentos de trabalho para que possa fazer  

escolhas profissionais conscientes e alinhadas com a dimensão ética-política.  

Outra questão que consideramos importante destacar é que esta atividade profissional 

é objeto de controle social e também de reclamação judicial. Conforme afirmado no capítulo 

anterior, como a universidade pública brasileira se constituiu alijando significativa parcela da 

população de seu acesso decorrendo daí a necessidade das ações afirmativas, com a 

implementação das Políticas de Cotas o controle social em torno de quem tem ocupado estas 

vagas é objeto de muitas denúncias. Face a ocupação indevida das vagas destinadas a essa 

política, sejam nas cotas sociais quanto nas raciais
38

. As denúncias relativas as cotas sociais 

passam necessariamente pelos profissionais que deferiram os estudantes – supostamente fora 

do critério – gerando processos de sindicância internamente no qual o profissional é 

convocado a se explicar. 

Quanto a judicialização das cotas sociais, verificamos que estas ocorrem por três 

motivos principais, quais sejam: a) pelo indeferimento no momento da matrícula e 

comprovação de renda, nestes casos, com a judicialização o assistente social responsável pelo 

indeferimento é convocado a apresentar a documento justificando-o; b) por denúncias 

encaminhada ao Ministério Público, de estudante que já matriculado, no qual o assistente 

social também é convidado a apresentar o processo e se manifestar sobre sua conduta; e, c) 

por ação que decorra dos processos de sindicância promovidos pela universidade, no qual o 

assistente social já se manifestou, podendo ser convocado novamente na esfera judiciária. 

Vale destacar que o tensionamento ao trabalho profissional nestes casos é significativamente 

aumentado nos cursos de maior concorrência ou também definidos como cursos de maior 

prestígio social, como medicina, direito e as engenharias, no qual a demanda por vaga é muito 

maior. 

Face a tantos tensionamentos colocados ao trabalho profissional do assistente social 

na execução desta atividade é central abordar acerca da autonomia profissional no 

                                                             
38

 As denúncias de fraude nas cotas raciais têm sido pautadas especialmente pelo movimento negro, são sendo 

raras as vezes que as denúncias ganham a mídia, levando as instituições a criar outros parâmetros de avaliação 

racial que não somente a “auto declaração” como foi previsto inicialmente. Como pode ser verificado em notícia  

da UFRJ anunciando novas medidas para coibir fraudes, Vide matéria intitulada “UFRJ realiza novos 

procedimentos de matrícula para autodeclarações” em: https://ufrj.br/noticia/2020/02/11/ufrj-realiza-novos-
procedimentos-de-matricula-para-autodeclaracoes acesso, dia 04 de julho 2020. Sobre o tema recomendo 

também a leitura do dossiê “Do racismo epistêmico às cotas raciais: a demanda por abertura na universidade” 

que apresenta uma importante reflexão acerca do racismo nas universidades brasileiras (MARTINS, et al, 2018). 

https://ufrj.br/noticia/2020/02/11/ufrj-realiza-novos-procedimentos-de-matricula-para-autodeclaracoes
https://ufrj.br/noticia/2020/02/11/ufrj-realiza-novos-procedimentos-de-matricula-para-autodeclaracoes
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desenvolvimento desta atividade, pois com a nítida redução da análise socioeconômica a uma 

análise de renda, o livre exercício profissional dos assistentes sociais é drasticamente 

ameaçado. Assim, passamos para o último tópico do capítulo com o objetivo de 

aprofundarmos as análises dos tensionamentos e limites colocados por essa atividade ao 

assistente social. 

 

3.3. Serviço Social: entre a burocracia e as lutas sociais 

O acesso às universidades públicas brasileiras há muito é objeto de luta de diversos 

movimentos sociais, considerando que essas instituições se constituíram para atender aos 

interesses das classes privilegiadas, reflexo de uma sociedade desigual que apartou 

majoritariamente “os não possuidores de bens” do acesso ao ensino superior. A luta em torno 

da implementação das cotas foi/é pauta dos movimentos sociais, sobretudo do movimento 

negro, pauta esta que após muitos anos foi apropriada pelo Estado, culminando com a 

aprovação da Lei 12.711/2012 que implementa a política de cotas nas universidades federais, 

adotando como critério principal a origem escolar (escolas públicas) secundarizando o critério 

econômico e o racial, conforme abordamos neste trabalho. 

Os assistentes sociais, por sua reconhecida trajetória na educação, em especial pela 

atuação nas políticas de assistência estudantil, são convocados, em algumas universidades, a 

assumir essa atividade de verificação do critério de renda para os candidatos optantes pelas 

cotas sociais, conforme analisamos no item anterior. O profissional, ao assumir esta atividade 

de análise de renda para candidatos optantes pelas cotas, é tensionado no cotidiano do 

trabalho profissional por diversas questões, quais sejam: rebatimentos da contrarreforma do 

Estado e da Educação Superior; sua condição de trabalhado servidor público federal; 

compromisso ético-político profissional; a luta pela ampliação do acesso à universidade; 

opção ética-política em favor da ampliação do acesso as políticas públicas e, em especial, pela 

redução da análise socioeconômica a uma mera análise de renda para acesso as cotas sociais. 

Tais questões comparecem no trabalho profissional configurando em uma verdadeira arena de 

luta entre a burocracia e as lutas sociais. 

O desenvolvimento dessa atividade no formato verificado com a análise dos editais 

coloca o assistente social na posição de trabalhar na intermediação das demandas do 

candidato no acesso à universidade pública e as restrições ao trabalho profissional, colocadas 

pelas condições na qual o realiza, trabalhando “como um dos agentes pelo qual o Estado 

intervém no espaço doméstico dos conflitos, presentes no cotidiano das relações sociais” 

(IAMAMOTO,2015, p. 428). 
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Insta destacar, conforme apresentamos, que as características da cotidianidade 

atravessam o trabalho profissional do serviço social, como afirmou Guerra (2007), 

impregnando o cotidiano profissional com demandas burocráticas, focalizada, precárias e 

repetitivas que condicionam o trabalho profissional a características do cotidiano limitando-se 

a ele. Consideramos ainda que, a análise de renda, no formato que tem sido conduzida, se 

apresenta como uma atividade recheada destas características da cotidianidade impregnando o 

cotidiano profissional dos assistentes sociais na universidade pública.  

Neste sentido, sem uma profunda análise desta atividade na intenção de suspensão do 

cotidiano, o trabalho profissional pode: 1) por um lado, seu trabalho pode representar uma 

“invasão de privacidade” com condutas burocráticas
39

, configurando-se como uma extensão 

do braço coercitivo do Estado, através de condutas profissionais que reforcem o elitismo da 

universidade contribuindo com a exclusão dos segmentos da população que historicamente 

foram alijados do acesso à universidade, buscando acesso por meio da política de cotas; ou, 2) 

por outro lado, pode “ao desvendar a vida dos indivíduos” trabalhar na construção de 

possibilidades para o acesso dos usuários aos serviços e recursos, como destaca: 

Esse ethos da burocracia impregna também a atuação dos profissionais de Serviço 

Social. A reiteração de procedimentos profissionais rotineiros e burocráticos na 

relação com os sujeitos pode resultar na invasão de um estranho no seu ambiente 

privado, muitas vezes aliada a uma atitude de tolerância com a violência que tem 

lugar nos aparatos burocráticos do Estado. Assim faz-se necessário estimular a 

criação de mecanismos passíveis de desburocratizar as relações com os sujeitos que 
reivindicam direitos e serviços, melhorando a qualidade do atendimento 

(IAMAMOTO, 2015, p.426). 

 

Esta atividade profissional é realizada em condições que apresentam muitos desafios 

ao trabalho do assistente social, refletindo diretamente no público alvo da política de cotas, os 

usuários do Serviço Social. A longa relação de documentos necessários, a imposição de 

documentos como o Decore que apresenta elevado custo para obtenção, além da presença nos 

editais de dispositivos que afirmam que processos com documentação faltante serão 

indeferidos, colocam o assistente social numa posição complexa, ao ter que escolher entre a 

rigidez dos processos e a posição profissional no sentido de fazer valer as lutas sociais em 

prol das cotas, cujo objetivo principal é dar acesso a larga parcela populacional alijada da 

universidade, uma instituição historicamente elitista, como marca da inserção capitalista 

dependente do Brasil na economia mundial e da heteronomia cultural a ela associada. 

                                                             
39

 Uma importante análise acerca da burocracia e o trabalho do assistente social é apresentada por 

VASCONCELOS (2015) ao analisar os diversos projetos profissionais do serviço social, para a autora existe um 

projeto em disputa no serviço social definido como um Projeto de “cariz tecnocrático” restringindo a atuação 

profissional a operacionalização da complexa burocracia de acesso as políticas e serviços sociais e ao 

cumprimento de condicionalidades, como se estas tarefas burocráticas fossem a finalidade última da profissão.. 
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Cabe destacar, mesmo que brevemente, quem é o público alvo ou usuário do 

assistente social nesta atividade de análise de renda. De pronto já destacamos que 

consideramos o universo extremamente heterogêneo. Conforme esquema da distribuição das 

vagas apresentado no capítulo II, é requerido, primeiramente, que o candidato tenho cursado 

todo o ensino médio nas escolas da rede pública de ensino e que possua renda bruta familiar 

de até 1,5 salários mínimos per capita. O universo que comporta somente esses dois critérios 

já apresenta uma diversidade imensa, pois os estudantes das escolas municipais nas cidades 

mais remotas do país compõem o mesmo grupo que os estudantes dos institutos federais de 

educação tecnológica, ambos da rede pública. Como a origem escolar é o critério principal, os 

estudantes que cursaram ensino médio em escolas privadas, mesmo que com 100% de bolsa e 

que atenda ao critério de renda, estão automaticamente excluídos de todas as modalidades de 

cotas. Quanto ao critério de renda, também observamos essa diversidade, pois os como o 

limite é 1,5 salário-mínimo temos no mesmo universo famílias que sobrevivem na pobreza 

extrema ou/os condenados do sistema, com famílias da “classe baixa urbana” ou “classe  

média dependente”, ambas compõem a categoria dos “não possuidores de bens”, entretanto 

em condições bem diversas de sobrevivência. Ainda compõe o universo das cotas sociais os 

estudantes que se declaram Preto, Pardo ou Indígena e pessoas com deficiência que optaram 

concomitantemente pela modalidade de renda, incorporando os critérios raciais ou de pessoa 

com deficiência atrelada as cotas sociais. 

Considerando, assim, a imensa diversidade que constitui o usuário do assistente 

social na análise de renda das cotas sociais, a missão de traçar um perfil preciso deste público 

nas universidades aqui estudadas demandaria muito mais tempo e dedicação do que dispomos 

agora, para ser alcançado. Assim, optamos por apresentar aqui, na tentativa de ilustrar em 

parâmetros gerais esse público, a pesquisa do perfil do estudante de graduação realizada pelo 

FONAPRACE em parceria com a ANDIFES. Antes de apresentar os dados gerais destacamos 

ainda, que nas pesquisas de perfil identificadas, todas foram feitas a partir dos estudantes que 

já estão na graduação, destacando a mudança neste perfil graças às cotas, o que é muito 

importante, porém, como nosso objetivo é identificar o usuário do serviço social na análise de 

renda, estas pesquisas não ouviram um sujeito, a meu ver muito importante, que é o candidato 

que teve seu pedido indeferido pelo serviço social e por isso não acessou a universidade. 

Com o objetivo de identificar, mesmo que em termos gerais os usuários do serviço 

social, apresentamos os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural 

dos (as) Graduandos (as) das IFES – de 2018, acerca do perfil do estudante de graduação. Em 

linhas gerais, a pesquisa revela que no referido ano o percentual de estudantes cotistas 
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alcançou 48,3% dos estudantes de graduação, quanto ao perfil de renda a pesquisa demonstra 

que 70% dos estudantes de graduação possuem renda de até 1,5 salário-mínimo, que 54% são 

mulheres e o percentual de estudantes Pretos e Pardos, atingiu a marca de 51% dos estudantes 

de graduação em 2018. Assim, em termos gerais a pesquisa atribui a mudança no perfil dos 

estudantes de graduação verificadas nos últimos anos. a política de cotas e a assistência 

estudantil.  

Considerando o perfil breve apresentado voltamos ao debate do trabalho do 

assistente social na análise de renda. Além da redução da potencialidade do trabalho 

profissional, expresso na reconhecida competência em torno da elaboração do estudo 

socioeconômico a mera verificação de renda e conferência de documentos nas complexas 

condições já explicitadas acima, o profissional se vê diante de escolhas éticas difíceis quando, 

por exemplo, deveria indeferir o pedido de um candidato meramente pela falta de um único 

documento,  como uma certidão de nascimento, mesmo com a presença da cópia do 

documento de identidade. Condições estas, que face as questões levantadas – quais sejam: 

rebatimentos da contrarreforma da Educação, redução da capacidade operativa do assistente 

Social, burocracia e condições gerais de realização do trabalho – subordinam o profissional 

aos dilemas da alienação, desafiando, assim, a autonomia do profissional quanto à 

possibilidade de escolhas para desenvolvimento do seu trabalho, que estejam alinhadas ao 

projeto profissional como adverte Iamamoto (2015, p.416): 

Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente social 

como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 

projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 

assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e determinadas 

por condições externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados 

a subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se. 
 

Antes de adentrar no debate acerca das condições éticas para realização da análise de 

renda cabe, face as questões apontadas até aqui, o questionamento do papel da burocracia 

opera no processo de exclusão do “não possuidores de bens” do acesso à universidade, pois 

como bem lembra o autor, “sabemos que conquistas parciais das classes subalternas são 

muitas vezes compensadas por manobras das classes dominantes que anulam seu raio de 

ação e limitam sobremaneira sua efetividade” (MATTOS, 2007). 

Tal questionamento, a nosso ver, se fundamenta sob alguns pontos já apresentados ao 

longo do trabalho como por exemplo: as características da nossa burguesia racista e elitista, 

que como aponta Fernandes (2008) tem um verdadeiro pavor de fazer o rateio social e 

conduzir até as transformações dentro da ordem, ou ainda, podemos retomar como a 

aprovação da lei de cotas, incorpora a pauta histórica do movimento negro, mas secundaria o 
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critério racial. Assim, acreditamos que a burocratização se expressa no rigor dos editais, 

excesso de documentos, prazos curtos, se configurando assim num processo que mais exclui 

do que inclui determinados grupos sociais do acesso à universidade. A burocracia opera, desta 

forma, um mecanismo de exclusão das parcelas mais pauperizadas, ou dos “excluídos do 

sistema” do acesso à educação, exclusão esta que depois é reforçada, para os conseguem 

acessar a universidade, por meio da assistência estudantil focalizada e com recursos 

insuficientes que não garantem a permanência destes na universidade. 

Considerando todo o tensionamento evidenciado pelas complexas questões para 

realização da análise de renda das cotas sociais e que confrontam a autonomia profissional do 

assistente social, passamos a apontar agora algumas questões no sentido de avaliar esta 

atividade e a construção de reflexões que possam contribuir com a melhoria no 

desenvolvimento deste trabalho realizado pelo assistente social nas universidades federais. 

Iniciamos com a reflexão acerca da atividade em si, Conforme já explicitado, esta 

não se configura com uma atribuição privativa do Serviço Social, ainda que fosse realizado 

um estudo socioeconômico, este não o seria, pois, trata-se de uma competência profissional 

(Prevista do artigo 4º da Lei que regulamenta a profissão). Trata-se assim, de uma análise para 

apuração da renda bruta familiar per capita e, eventualmente em alguns, casos existe a 

possibilidade de realização um estudo socioeconômico, no caso da UFRRJ. Face ao exposto, 

fica a pergunta se o Serviço Social deveria realizar essa atividade? O que poderia ser feito 

diante desse cenário? 

Acredito que não obstante os limites colocados para realização de tal atividade, o 

Serviço Social ao desenvolvê-la pode potencializá-la no sentido de posicionar-se eticamente 

em prol da garantida do acesso à universidade federal para os “não possuidores de bens”, 

afinal, como explica Iamamoto (2006), na mesma atividade pela qual o profissional executa a 

focalização, ele também pode trabalhar na lógica de ampliação de acesso. 

Considerando os dados e a problematização apresentada até aqui, apontamos dois 

caminhos, no sentido de discutir saídas possíveis, dentro da luta coletiva e da correlação de 

forças de cada universidade para o enfrentamento da questão, quais sejam: a) alteração no 

modelo/formato da atividade para que o Serviço Social tenha condições de efetivamente 

realizar o estudo social, ou b) com a manutenção do formato atual, repensar a participação do 

Serviço Social no desenvolvimento nesta atividade. 

Quanto a esta primeira alternativa, iniciamos explicando que, embora a Portaria do 

MEC apresente parâmetros para a verificação de renda e também quanto ao calendário do 

SISU, as universidades dispõem de algum nível de autonomia na elaboração de seus editais e 
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configuração do processo, como podemos observar nas diferenças identificadas em cada 

instituição. Assim, acreditamos que coletiva e organizadamente cabe ao Serviço Social iniciar 

um processo de avaliação acerca da verificação de renda e tentar buscar alterativas para o 

desempenho desta atividade, quais sejam, ampliação dos prazos para análises, avaliação dos 

documentos solicitados, criação de estratégias para que o Serviço Social possa prescindir de 

documentos obrigatórios em casos que o profissional identificar necessário, entre outras 

questões que podem ser identificadas a partir da avaliação coletiva desta demanda 

profissional. 

A segunda opção pode decorrer ou não da primeira, mas identificado que não existe 

possibilidade de melhoria das condições de realização da análise de renda, cabe à reflexão 

quanto a continuidade ou não do Serviço Social na condução desta. Insta destacar que o poder 

decisório acerca desta questão não está necessariamente nas mãos dos assistentes sociais, 

entretanto, acredito que os profissionais podem coletivamente refletir e apresentar proposta 

fundamentada a gestão para subsidiar a decisão. Para isso, cabe, primeiramente aos assistentes 

sociais, um profundo debate acerca das condições e implicações éticas no desenvolvimento 

considerando todo o contexto de contrarreforma, cortes nos orçamentos, intensificação do 

trabalho, retirada de direitos e os diversos ataques a educação como demonstrado nos 

capítulos anteriores.   

Consideramos mais que nunca que a saída passa pela organização coletiva, uma 

pauta que ganha força quanto pensada coletivamente. Neste aspecto consideramos que os 

assistentes socais das universidades estão num espaço privilegiado no tocante as 

possibilidades de articulação coletiva. Apontamos sujeitos coletivos da universidades que 

podem em muito contribuir com o debate em torno do trabalho do assistente social nas cota 

socais, quais sejam: o movimento estudantil, o colegiado e departamento do curso de serviço 

social, o sindicato dos técnicos administrativos em educação, os diversos dos grupos de 

estudos que debatem políticas da educação, além dos outros espaços de organização para além 

de suas próprias universidades o FONAPRACE, as Comissões de Seguridade Social e de 

Educação nos Conselhos Regionais de Serviço Social, entre outros. 

Embora não se trate de atribuição privativa e nem de competência do Serviço Social, 

acreditamos que a verificação de renda, ao ser desenvolvida por assistentes sociais, exige 

deste profissional o compromisso ético-político, técnico-operativo e teórico-metodológico, 

assim, o profissional alinhado com o projeto ético político profissional, não pode prescindir 

dos princípios firmados no âmbito da categoria profissional, em especial:  
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III – Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia de direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras; 

[...] 

V- Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidades de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; 

[...]  

X – Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; (CFESS, 

1993, p. 23). 
 

Nesta linha de argumentação, defendemos que este trabalho, ao ser realizado por um 

assistente social alinhado com os princípios éticos, pode imprimir nesta atividade um 

direcionamento que beneficie os “não possuidores de bens” auxiliando, assim, para que as 

cotas sociais alcancem sua finalidade que é garantir o ingresso de parcelas da população 

historicamente alijadas do acesso ao ensino superior. 

Destacamos aqui a experiência da UFRRJ que distingue a verificação de renda 

(delegada a outros profissionais) dos estudos sociais (específicos do assistente social), assim, 

o Serviço Social atua nesta atividade com o papel de coordenação do processo, podendo 

imprimir uma direção as análises e trabalhar nos casos mais específicos, nos quais pode 

desenvolver uma análise mais aprofundada e lançar mão de outros recursos a sua escolha. Não 

obstante os diversos entraves e limites evidenciados no desenvolvimento da análise de renda 

das cotas sociais nas universidades federais do Rio de Janeiro, afirmamos que identificamos 

certo potencial/diferencial na realização deste trabalho pelo Serviço Social, desde que o 

profissional esteja alinhado com os princípios éticos, e comprometido com a ampliação de 

acesso dos “não possuidores de bens” à universidade pública, buscado garantir assim que as 

cotas sociais atinjam o público-alvo a qual se destina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O desenvolvimento da presente pesquisa buscou compreender como está previsto o 

trabalho das/dos assistentes sociais na implementação política de Cotas Sociais das 

universidades federais sediadas no estado do Rio de Janeiro. O caminho percorrido para 

alcançar esse objetivo envolveu o enfrentamento de diversos desafio, alguns superados, outros 

não, porém, como consideramos a pesquisa enquanto dimensão investigativa da profissão, ela 

não se encerra nesta dissertação, produto do mestrado. 

Partimos também da ideia de que a produção teórica é historicamente datada e, 

considerando que esta é produto de 2019 até meados de 2020, não podemos prosseguir sem 

explicitar duas questões conjunturais deste período que, a meu ver, impactam diretamente no 

trabalho aqui apresentado. 

O primeiro diz respeito ao processo eleitoral brasileiro, que não obstante toda 

movimentação e debate culminou, em outubro de 2018, com a eleição do capitão da reserva 

do Exército, Jair Bolsonaro (então PSL, agora sem partido) para a presidência da república. A 

eleição do então Presidente Jair Bolsonaro representa, como analisado por Lima (2019b), a 

ascensão ao poder da direita ultra-conservadora, que além de conduzir, nos termos de 

Fernandes, uma fase da contrarrevolução da “quente”, com políticas de austeridade, ataque 

aos direitos trabalhistas, corte no orçamento das políticas sociais, entre outras medidas que 

impactam nas condições de vida da classe trabalhadora – que por si só já são muito graves – 

esse  governo é também um verdadeiro retrocesso por representar e dar voz aos pensamentos 

mais conservadores e retrógrados da sociedade, reiteradamente atacando a luta e o direito de 

existir das mulheres, do povo negro, e da comunidade LGBTQI+, entre outras minorias que 

viram suas pautas se transformarem em “mimimi” nas falas do então presidente e seus 

seguidores. 

O Brasil, nos últimos meses, tem vivido sob um governo fascista que tem desferido 

golpes diários nas instituições democráticas e sob o conjunto classe trabalhadora em suas mais 

diversas frações, transformando esses meses em literalmente “tempos difíceis para os 

sonhadores” (Frase do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, 2002). Não obstante 

todos os problemas enfrentados com esse “des-governo”, no início de 2020, o mundo passou a 

enfrentar uma pandemia causada pelo novo vírus Covid-19, se espalhando pelo país desde 

março deste ano. Por se tratar de um vírus com alta capacidade de contágio, a melhor forma 

de evitar o alastramento da doença são as medidas de isolamento social, forçando a população 

mundial ao confinamento em suas casas, com suspensão das mais diversas atividades e 

proibição de aglomeração social. No Brasil as medidas de isolamento estão sendo conduzidas 
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pelos governos estaduais, face ao total descaso do governo federal em conduzir o país frente a 

pandemia.  

A combinação – enfrentamento  de um pandemia com o nível de gravidade gerada 

pelo novo Covid-19, num país com as sérias desigualdades sociais como o Brasil, sob um 

governo fascista – infelizmente tem gerado um nível de complexidade que neste momento 

fica difícil mensurar as consequências a médio e longo prazo, considerando a marca de mais 

de 60 mil óbitos pela doença e mais um milhão e meio de contaminados. Não nos interessa 

aqui realizar uma profunda análise de conjuntura (fundamentalmente necessária), apenas 

apontamos essa questões por que consideramos importante situar a complexidade da 

conjuntura neste momento, pois acreditamos que esta, mais que em outros, interfere e 

interferiu muito na condição desta pesquisa, em especial por estar sendo finalizada num 

contexto de mais de 100 dias em isolamento social com todas as angústias intrínsecas a essa 

dura realidade.  

Isto posto, apresentamos as considerações finais acerca da presente pesquisa 

reafirmando que “pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, 

por isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado permanente” 

(MINAYO, 2014, p. 47). Neste sentido, passamos a analisar os objetivos aos quais nos 

propomos debater ao longo do mergulho no objeto desta pesquisa. 

A temática central a que nos propomos foi de analisar o trabalho das/os assistentes 

sociais na implementação das políticas de cotas sociais na universidades federais do Rio de 

Janeiro e, como apontamos inicialmente, o interesse no tema surgiu com minha inserção 

profissional em uma universidade federal lotada na PROAECI/UFES, na condição de 

assistente social, que desenvolve suas atividades com o seguimento estudantil e, entre outras 

também realiza a análise de renda para confirmação do perfil dos candidatos as cotas sociais. 

Assim, falamos de um lugar com uma dupla determinação, na condição de 

pesquisadora que buscou apreender as complexidades do fenômeno analisado e também da 

condição de profissional que desenvolve essa atividade no cotidiano, desde já ressalto que, 

como sujeito único, acredito que essas posições por vezes se confundiram, desculpo-me! 

O primeiro objetivo que nos propomos foi de “avaliar a Lei 12.711/12 no contexto 

das políticas afirmativas, considerando o término do prazo de quatro anos para implementação 

integral da lei;” neste sentido conforme apresentado no segundo capítulo, as ações 

afirmativas, são fruto da luta dos sujeitos políticos, que pautam no cenário nacional a 

necessidade de políticas efetivas para corrigir ou, no mínimo, minorar as desigualdades 

sociais estruturais da nossa formação social.  
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Identificamos que todas as universidades pesquisadas implementaram as Política de 

Cotas, logo após a promulgação da lei e dentro do prazo de 4 anos previsto, finalizado em 

2016. Sendo que a UFRJ e a UFRRJ adoraram integralmente a lei em 2013, ano seguinte a 

aprovação do marco regulatório, já a UNIRO adorou em 2014 e a UFF, iniciou a 

implementação parcial da lei ainda em 2013,  cumprindo integralmente a lei apenas em 2016. 

 Ao analisar a configuração da referida lei, identificamos que não obstante a ampla 

mobilização em torno das cotas raciais, o legislador optou por um modelo que privilegia a 

origem escolar como critério principal, secundarizando as cotas sociais e raciais, o que a 

nosso ver, expressa as características da nossa burguesia racista elitista e que tem verdadeiro 

horror em promover o rateio social e ver ameada sua concentração de renda, prestígio social e 

poder, conforma aponta Fernandes (2008). 

A ideia do racismo institucional que perpassa a aprovação da Lei de Cotas, se 

expressa também no projeto de Lei 1531/2019 que prevê a alteração da lei de cotas para 

exclusão da reserva de Preto, Pardo e Indígenas, pois segundo justificativa do projeto a 

distinção de raça fere o princípio constitucional de “todos são iguais perante a lei” embora a 

distinção de renda e para pessoas com deficiência, para o autor tenha respaldo legal. 

Verificamos agora que o esse projeto de lei recebeu o apensamento de outro projeto (em 

outubro de 2019) que também visa excluir as “cotas raciais”, de autoria de Sr. Jaziel do 

PL/CE. O autor do projeto de lei justifica que as cotas raciais estariam impedindo o ingresso 

nas universidades do público das cotas sociais, solicitando assim a exclusão do critério de raça 

no contexto do processo de avaliação da política que está previsto para 2022. 

Neste sentido, insta retomar que a luta por democracia somente se dará se atrelada a  

luta por democracia racial, com a radical transformação das relações raciais e relações de 

classe, pois não podemos atrelar o racismo a condição econômica, uma vez que “Aqueles que 

conseguem varar as barreiras sociais, qualificando-se como técnicos ou como profissionais 

liberais, logo se defrontam com as barreias raciais” (FERNANDES, 2017, p. 40). 

A burguesia local tem verdadeiro pavor de realizar o rateio social, e ver ameaçado 

sua concentração de prestígio social, poder e renda, pois acredita que assim, é possível 

manter-se no poder e condenar “os não possuidores de bens” a eterna segregação seja por 

questão de classe, sexo ou raça. Em uma sociedade conformada com tamanha segregação e 

distanciamento social, até mesmo as reformas mais simples ganham contornos particulares e 

enfrentam resistências por parte da burguesia. Aqui nem acesso à educação direcionada ao 

trabalho encontra consenso nas classes dominantes, uma vez que seguem na concepção de 

educação enquanto um privilégio de classe. 
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Consideramos que, embora a promulgação da Lei Federal de Cotas represente um 

marco importante na luta por acesso à educação, o Estado ao incorporar essa pauta do 

movimento, buscou por outros meios esvazia-la do significado político, expressando o 

racismo estrutural no caso das cotas raciais, e por meio da burocracia para operar um processo 

de exclusão para as cotas sociais. 

O segundo objetivo, qual seja, “analisar como está previsto o trabalho das/os 

assistentes sociais no processo de verificação de renda como requisito para ingresso nas 

universidades federais por meio da reserva de vagas para estudantes optantes pelas “cotas 

sociais”; verificamos que as condições sob as quais os assistentes sociais desenvolvem essa 

atividade são muito complexas. Vale destacar, que a demanda para realização desta atividade, 

embora sazonal, pois ocorre apenas nos períodos de matrícula, se configura como uma 

demanda a mais para as equipes que já atuavam com a assistência estudantil e passaram a 

assumir este trabalho com a implementação da lei, se configurando assim, como um processo 

de intensificação do trabalho do assistente social na universidade. 

Para além disso, a própria estrutura rígida na qual a atividade se apresenta não 

permite ao profissional o desenvolvimento de um estudo social, reduzindo a possibilidade do 

trabalho profissional a um análise de renda, impossibilitando o conhecimento de outras 

dimensões da vida do candidato, além da dimensão da renda. O trabalho do profissional é 

tensionado por diversas questões, tornando o desempenho dessa atividade em algo 

extremamente focalizado, burocrático e reduzido. 

Verifica-se que nesta atividade o assistente social tem sua força de trabalho 

consumida pelo Estado, em condições bem adversas tencionando, sobretudo a autonomia 

profissional.  Neste sentido, a autonomia profissional está contraditoriamente limitada às 

requisições do empregador e aos interesses, neste caso do Estado. Os meios e recursos 

necessários a efetivação das políticas ou programas – com os quais o assistente social trabalha 

– são de propriedade da instituição, sendo alheio ao profissional. Entretanto a constatação 

desta situação não pode simplesmente imobilizar o profissional, esta requer dele a tomada de 

posição, uma vez que, retomando Barroco (2009), o indivíduo em determinadas condições e 

motivado por valores emancipatórios pode realizar a crítica a vida cotidiana, ampliando assim 

suas possibilidades de conquistas emancipatórias.  

Alinhado a isso, podemos tratar de outro objetivo, qual seja, “‟compreender quais 

escolhas éticas são postas para a/o profissional na análise de renda das cotas sociais” e face as 

condições dada para o desenvolvimento desta atividade verificamos que o assistente social vê 

sua autonomia profissional extremamente atacada, comprometendo sua possibilidade de fazer 
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escolhas críticas e eticamente comprometida com a direção expressa no projeto ético político, 

em especial ao “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. Sinalizamos, assim, 

ao final do capítulo 3 a necessidade de o profissional buscar coletivamente estratégias para 

repensar o lugar do profissional no desenvolvimento desta atividade profissional, pois “Na 

relação com os usuários, nos limites da sociedade burguesa, a ética profissional se objetiva 

através de ações conscientes e críticas” (BARROCO, 2009, p. 181). 

Desta forma, chegamos ao último objetivo da pesquisa, “contextualizar o cenário 

atual da Educação Superior, compreendendo suas particularidades de um país com 

capitalismo dependente, verificando os impactos deste cenário para o trabaho da/o assistente 

social. A educação superior no Brasil se configurou como um espaço privilegiado das classes 

dominantes, e somente passou a incorporar outras parcelas da população quanto de tornou 

objeto de luta, entretanto, conforme destaca Fernandes (1975b) a universidade brasileira se 

conformou refletindo as características da sociedade a qual pertence, ou seja, a universidade 

aqui reflete os dinamismos próprios de uma nação de capitalismo dependente, com 

desigualdades sociais e raciais como marcas estruturais do seu desenvolvimento. 

O cenário atual da Educação Superior em especial das universidades federais, é de 

contrarreformas do Estado e também da Educação Superior, como aponta Silva (2016), Lima 

(2019) Goncalves e Farage (2019), refletindo assim em políticas de austeridade com corte 

orçamentário, precarização, privatização, tensionamento a autonomia universitária, um 

verdadeiro ataque a legitimidade da universidade e do saber científico empregado pelo atual 

governo. Vale retomar ainda a reflexão de Silva Jr, Sguissard (2001) ao explicar que ocorre 

uma espécie de apropriação das demandas histórias dos movimentos sociais, mas que o 

Estado ao absorver vai responder enquanto uma política econômica e não como política 

social, apontado um direcionamento bem contraditório. 

Evidenciamos o direcionamento dado a política de educação, em especial a educação 

superior, nos últimos anos, como um movimento de “continuidades e rupturas” conforme 

afirma Lima (2015), pois são mantidos os eixos condutores nos últimos anos, com 

privatização, flexibilização e precarização, mas com novidades no sentido da transformação 

do REUNI em uma política de Estado, aprofundamento dos mecanismos de privatização e 

certificação em larga escala, e também com o aprofundamento da parceria público-privado 

que reflete o processo da privatização da educação brasileira, em especial com o FUTURE-

SE. Acerca desta retomamos, Gonçalves Filho e Farage (2019, p.47): “O Future-se é a 

FATURA da universidade e dos institutos federais públicos, é o VENDE-SE da educação 
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superior, um salto ao passado de recolonização. Resistir e lutar contra ele é nossa obrigação, 

por nós e pelas gerações que virão”. 

O trabalho do assistente social é atravessado cotidianamente por todos esses 

processos que a Educação Superior, em especial a universidades vem sofrendo, conforme 

apresentamos ao longo da dissertação, com destaque para a redução da competência 

profissional, ataque a autonomia, precarização, intensificação do trabalho e também com os 

cortes orçamentário nas políticas de assistência estudantil, que impactam diretamente na vida 

do assistente social e de seus usuários, os estudantes. Reafirmando assim, uma importante 

contribuição do Almeida (2011b, p.12): 

“compreender a trajetória da política educacional é um esforço que requer mais do 

que o resgate de uma história marcada por legislações e mudanças institucionais 

intestinas, mas de suas relações com a dinâmica e as crises da sociedade do capital, a 

partir de sua singular inscrição nos processos de estabelecimento de consensos e de 

reprodução da força de trabalho na realidade brasileira”. 

Acreditamos que com a presente pesquisa foi possível, minimante, estabelecer uma 

linha de pensamento no sentido de responder ou indicar saídas para todos os objetivos 

traçados no início dessa jornada, embora não tenhamos realizado a entrevista com os 

assistentes sociais, como era a proposta inicial, o caminhar até aqui nos possibilitou um gama 

de conhecimentos que nos abre caminhos para, em futuras pesquisas, realizar as entrevista 

com as assistentes sociais que desenvolvem essa atividade. E assim poder identificar quais as 

estratégias os profissionais utilizam para evitar que a burocracia impeça o acesso à 

universidade. Em pesquisas futuras também almejamos compreender como o serviço social se 

comporta frente a redução do estudo socioeconômico a uma mera análise de renda ou ainda 

pensar como o recorte de renda de 1,5 salário-minimo pode ter se configurado a partir do 

histórico elitismo presente na universidade brasileira. 

Antes de finalizar consideramos importante pontuar que identificamos algumas 

lacunas no presente trabalho que, talvez em função do tempo, conjuntura ou imaturidade 

teórica, acabaram não sendo tratadas com o rigor que mereciam, como o debate em torno do 

papel do Estado, acerca das políticas sociais e também aprofundar o debate do trabalho do 

assistente social a partir da interlocução com José Paulo Netto, que infelizmente ficarão para 

pesquisas futuras. 

Finalizamos esta dissertação na certeza que o momento histórico requer de nós muito 

compromisso com as luta sociais em especial com as pautas da classe trabalhadora para 

enfrentar os duros tempos que estamos vivenciando e ainda vamos vivenciar, são tempos 



143 
 

difíceis para os sonhadores, porém ficar imóveis diante da dureza destes tempos não é uma 

opção, pois como já dizia Belchior, “Amar e mudas as coisas, me interessa mais”. 
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APÊNDICE I 
 

PORTARIA NORMATIVA Nº 18, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 15/10/2012 (nº 199, Seção 1, pág. 16) 

Dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 
12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e o art. 9º do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
12.711, de 29 de agosto de 2012, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A implementação das reservas de vagas de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o 
Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, por parte das instituições federais de ensino vinculadas ao 
Ministério da Educação que ofertam vagas de educação superior e pelas instituições federais de ensino que 
ofertam vagas em cursos técnicos de nível médio observará o disposto nesta Portaria. 

Art. 2º - Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711, de 2012, no Decreto nº 7.824, de 2012, e nesta Portaria, 
considera-se: 
I - concurso seletivo, o procedimento por meio do qual se selecionam os estudantes para ingresso no ensino 
médio ou superior, excluídas as transferências e os processos seletivos destinados a portadores de diploma de 
curso superior; 
II - escola pública, a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos 
termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
III - família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas 
que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas 
moradoras em um mesmo domicílio; 
IV - morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição 
do estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino; 
V - renda familiar bruta mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família, 
calculada na forma do disposto nesta Portaria; 
VI - renda familiar bruta mensal per capita, a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da 
família, calculada na forma do art. 7º desta Portaria. 

CAPÍTULO II 
DAS MODALIDADES DE RESERVA DE VAGAS 

Art. 3º - As instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação - MEC que ofertam vagas de educação 
superior reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica, observadas as seguintes 
condições: 
I - no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas de que trata o caput serão reservadas aos estudantes com 
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; e 
II - proporção de vagas no mínimo igual à da soma de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da 
Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas. 
Parágrafo único - Os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem poderão 
ser utilizados como critério de seleção para as vagas mencionadas neste artigo. 
Art. 4º - As instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de nível médio, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas, observadas as seguintes condições: 
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I - no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas de que trata o caput serão reservadas aos estudantes com 
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; e 
II - proporção de vagas no mínimo igual à da soma de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da 
Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas. 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS 

Seção I 
Da Condição de Egresso de Escola Pública 

Art. 5º - Somente poderão concorrer às vagas reservadas de que tratam os arts. 3º e 4º: 
I - para os cursos de graduação, os estudantes que: 
a) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou 
b) tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja ou de exames de 
certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 
e 
II - para os cursos técnicos de nível médio, os estudantes que: 
a) tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou 
b) tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Encceja ou de exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 
§ 1º - Não poderão concorrer às vagas reservadas os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em 
escolas particulares parte do ensino médio, no caso do inciso I do caput, ou parte do ensino fundamental, no 
caso do inciso II do caput. 
§ 2º - As instituições federais de ensino poderão, mediante regulamentação interna, exigir que o estudante 
comprove ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

Seção II 
Da Condição de Renda 

Art. 6º - Somente poderão concorrer às vagas reservadas de que tratam o inciso I do art. 3º e o inciso I do art. 4º 
os estudantes que comprovarem a percepção de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita. 
Art. 7º - Para os efeitos desta Portaria, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o 
seguinte procedimento: 
I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o 
estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscrição do estudante no 
concurso seletivo da instituição federal de ensino; 
II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I 
do caput; e 
III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de pessoas da 
família do estudante. 
§ 1º - No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos 
pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de 
arrendamento de bens móveis e imóveis. 
§ 2º - Estão excluídos do cálculo de que trata o § 1º: 
I - os valores percebidos a título de: 
a) auxílios para alimentação e transporte; 
b) diárias e reembolsos de despesas; 
c) adiantamentos e antecipações; 
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros; 
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e 
II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: 
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 
c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida 
por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e 
f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios. 
Art. 8º - A apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão por base as informações 
prestadas e os documentos fornecidos pelo estudante, em procedimento de avaliação sócio-econômica a ser 
disciplinado em edital próprio de cada instituição federal de ensino, observado o disposto nesta Portaria. 
§ 1º - O edital de que trata o caput estabelecerá, dentre outros: 
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I - os prazos e formulários próprios para a prestação e a comprovação dos dados sócio-econômicos pelo 
estudante, após a confirmação de sua classificação dentro do número de vagas reservadas para o critério de 
renda; 
II - os documentos necessários à comprovação da renda familiar bruta mensal per capita, observado o rol 
mínimo de documentos recomendados que consta do Anexo II a esta Portaria; 
III - o prazo e a autoridade competente para interposição de recurso em face da decisão que reconhecer a 
inelegibilidade do estudante às vagas reservadas para o critério de renda; e 
IV - o prazo de arquivamento dos documentos apresentados pelos estudantes, que será no mínimo de cinco 
anos. 
§ 2º - O edital poderá prever a possibilidade de realização de entrevistas e de visitas ao local de domicílio do 
estudante, bem como de consultas a cadastros de informações sócio-econômicas. 
§ 3º - O Ministério da Educação poderá firmar acordos e convênios com órgãos e entidades públicas para 
viabilizar, às instituições federais de ensino, o acesso a bases de dados que permitam a avaliação da veracidade 
e da precisão das informações prestadas pelos estudantes. 
Art. 9º - A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento 
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na instituição 
federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

CAPÍTULO IV 
DO CÁLCULO DAS VAGAS RESERVADAS 

Art. 10 - O número mínimo de vagas reservadas em cada instituição federal de ensino que trata esta Portaria 
será fixado no edital de cada concurso seletivo e calculado de acordo com o seguinte procedimento: 
I - define-se o total de vagas por curso e turno a ser ofertado no concurso seletivo; 
II - reserva-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas definido no inciso I, por curso e turno, 
para os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, em 
escolas públicas; 
III - reserva-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas apurado após a aplicação da regra 
do inciso II, por curso e turno, para os estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita; 
IV - reservam-se as vagas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, da seguinte forma: 
a) identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao da soma de 
pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da instituição; 
b) aplica-se o percentual de que trata a alínea "a" deste inciso ao total de vagas apurado após a aplicação do 
disposto no inciso III; 
V - reservam-se as vagas destinadas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda 
familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, da seguinte forma: 
a) apura-se a diferença entre os números de vagas encontrados após a aplicação do disposto nos incisos II e III; 
b) identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao da soma de 
pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da instituição; 
c) aplica-se o percentual de que trata a alínea "b" deste inciso ao número de vagas apurado após a aplicação do 
disposto na alínea "a" deste inciso. 
§ 1º - Os cálculos de que tratam os incisos do caput serão efetuados a partir da aplicação das fórmulas 
constantes do Anexo I a esta Portaria. 
§ 2º - Diante das peculiaridades da população do local de oferta das vagas, e desde que assegurado o número 
mínimo de vagas reservadas à soma dos pretos, pardos e indígenas da unidade da Federação do local de oferta 
de vagas, apurado na forma deste artigo, as instituições federais de ensino, no exercício de sua autonomia, 
poderão, em seus editais, assegurar reserva de vagas separadas para os indígenas. 
Art. 11 - Sempre que a aplicação dos percentuais para a apuração da reserva de vagas de que trata o art. 10 
implicar resultados com decimais, será adotado, em cada etapa do cálculo, o número inteiro imediatamente 
superior. 
Parágrafo único - Deverá ser assegurada a reserva de, no mínimo, uma vaga em decorrência do disposto em 
cada um dos incisos IV e V do art. 10. 
Art. 12 - As instituições federais de ensino poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, 
instituir reservas de vagas: 
I - suplementares, mediante o acréscimo de vagas reservadas aos números mínimos referidos no art. 10; e 
II - de outra modalidade, mediante a estipulação de vagas específicas para atender a outras ações afirmativas. 
Art. 13 - Os editais dos concursos seletivos das instituições federais de ensino de que trata esta Portaria 
indicarão, de forma discriminada, por curso e turno, o número de vagas reservadas em decorrência do disposto 
na Lei nº 12.711, de 2012, e de políticas de ações afirmativas que eventualmente adotarem. 

CAPÍTULO V 
DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS RESERVADAS 

Art. 14 - As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de acordo com as notas 
obtidas pelos estudantes, dentro de cada um dos seguintes grupos de inscritos: 
I - estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita: 
a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; 
b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 
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II - estudantes egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita: 
a) que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; 
b) que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 
III - demais estudantes. 
Parágrafo único - Assegurado o número mínimo de vagas de que trata o art. 10 e no exercício de sua autonomia, 
as instituições federais de ensino poderão, em seus concursos seletivos, adotar sistemática de preenchimento de 
vagas que contemple primeiramente a classificação geral por notas e, posteriormente, a classificação dentro de 
cada um dos grupos indicados nos incisos do caput. 
Art. 15 - No caso de não preenchimento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 
aquelas remanescentes serão preenchidas pelos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
fundamental ou médio, conforme o caso, em escolas públicas, da seguinte forma: 
I - as vagas reservadas para o grupo de estudantes indicado na alínea "a" do inciso I do art. 14 serão ofertadas, 
pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo indicado na alínea "b", do inciso I do art. 14; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo indicado no inciso II do art. 14, prioritariamente aos estudantes de 
que trata a alínea "a" do mesmo inciso; 
II - as vagas reservadas para o grupo de estudantes indicado na alínea "b", do inciso I do art. 14 serão ofertadas, 
pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo indicado na alínea "a", do inciso I do art. 14; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo indicado no inciso II do art. 14, prioritariamente aos estudantes de 
que trata a alínea "a" do mesmo inciso; 
III - as vagas reservadas para o grupo de estudantes indicado na alínea "a", do inciso II do art. 14 serão 
ofertadas, pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo indicado na alínea "b", do inciso II do art. 14; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo indicado no inciso I do art. 14, prioritariamente aos estudantes de 
que trata a alínea "a" do mesmo inciso; 
IV - as vagas reservadas para o grupo de estudantes indicado na alínea "b", do inciso II do art. 14 serão 
ofertadas, pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo indicado na alínea "a", do inciso II do art. 14; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo indicado no inciso I do art. 14, prioritariamente aos estudantes de 
que trata a alínea "a" do mesmo inciso. 
Parágrafo único - As vagas que restarem após a aplicação do disposto nos incisos I a IV do caput serão 
ofertadas aos demais estudantes. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16 - A classificação dos estudantes no âmbito do Sistema de Seleção Unificada - Sisu observará o disposto 
nas normas de regência daquele sistema. 
Art. 17 - As instituições federais de ensino que ofertam vagas de educação superior implementarão, no mínimo, 
25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas a cada ano, e terão até 30 de agosto de 2016 para o 
cumprimento integral do disposto nesta Portaria. 
§ 1º - Até que sejam integralmente implementadas as reservas de vagas de que trata esta Portaria, os 
estudantes que optarem por concorrer às vagas reservadas e que não forem selecionados terão assegurado o 
direito de concorrer às demais vagas. 
§ 2º - Após a integral implementação das reservas de vagas, as instituições federais de ensino poderão 
estabelecer regras específicas acerca do disposto no § 1º deste artigo. 
Art. 18 - As instituições federais de ensino que, na data de publicação desta Portaria, já tiverem divulgado editais 
de concursos seletivos, promoverão a adaptação das regras desses concursos, no prazo de trinta dias, contado 
da data de sua publicação. 
Art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 
ANEXO I 
FÓRMULAS PARA CÁLCULO DAS VAGAS RESERVADAS 
1. Cálculo do número mínimo de vagas reservadas para estudantes de escolas públicas (art. 10, inciso II) 
VR = VO * 0,5 onde: 
VR = vagas reservadas 
VO = vagas ofertadas no concurso seletivo 
2. Cálculo do número mínimo de vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita (art. 10, inciso III) 
VRRI = 
onde: 
VRRI = vagas reservadas para estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita 
VR = vagas reservadas 
3. Cálculo do número de vagas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita (art. 10, inciso III) 
VRRS = 
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onde: 
VRRS = vagas reservadas para estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita 
VR = vagas reservadas 
VRRI = vagas reservadas para estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita 
4. Cálculo de número mínimo de vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclararem pretos, pardos e 
indígenas (art. 10, inciso IV) 
VRRI-PPI = 
onde: 
VRRI-PPI = vagas reservadas para os estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar 
bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita 
VRRI = vagas reservadas para estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita 
PIBGE = proporção de pretos, pardos e indígenas no local de oferta de vagas da instituição federal de ensino 
5. Cálculo de número mínimo de vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 
superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas (art. 
10, inciso V) 
VRRS-PPI = 
onde: 
VRRS-PPI = vagas reservadas para os estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar 
superior a 1,5 salário-mínimo per capita 
VRRS = vagas reservadas para estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita 
PIBGE = proporção de pretos, pardos e indígenas no local de oferta de vagas da instituição federal de ensino 

ANEXO II 
ROL DE DOCUMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA 

MENSAL 
1. Trabalhadores Assalariados 
1.1. Contracheques; 
1.2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver; 
1.3. CTPS registrada e atualizada; 
1.4. CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada 
doméstica; 
1.5. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
1.6. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
2. Atividade Rural 
2.1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver; 
2.2. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 
2.3. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da 
família, quando for o caso; 
2.4. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; 
2.5. Notas fiscais de vendas. 
3. Aposentados e Pensionistas 
3.1. Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
3.2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver; 
3.3. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
4. Autônomos e Profissionais Liberais 
4.1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver; 
4.2. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de 
sua família, quando for o caso; 
4.3. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda 
declarada; 
4.4. Extratos bancários dos últimos três meses. 
5. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis 
5.1. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
5.2. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
5.3. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimentos. 

 


