
PEREIRA, L. D.; ALMEIDA, N. L. T. de. (Orgs.) Serviço Social e Educação. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

7
O SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR*

Simone Giglio Paura

Introdução

O presente capítulo tem como proposta refletir sobre o trabalho do Serviço So-
cial na educação superior apontando algumas tendências dessa política no contexto
atual e seus rebatimentos na política de assistência estudantil e, consequentemente,
na atuação profissional dos assistentes sociais.

Iniciamos com uma abordagem, em linhas gerais, sobre as questões referentes
à política de educação superior que, desde a década de 1990, vem sofrendo retração
em virtude do pouco investimento estatal neste campo. Em seguida, abordaremos1 as
propostas de democratização do acesso ao ensino superior, no governo Lula, enfocan-
do, especificamente, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o Pro-
grama Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e as políticas de ações afirmativas.

Num segundo momento, teceremos considerações importantes sobre a atuação
do  assistente  social  nesse  contexto,  entendendo  que  esse  trabalho  acaba  sendo
delineado a partir das legislações pertinentes dentro do espaço universitário em que
esse profissional está inserido.

Por último, apresentaremos nossa experiência profissional como assistente so-
cial2 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, desde 2003 – ocasião em que
foi criado o setor de assistência estudantil (na época denominado PAE - Programa de
Assistência ao Estudante) voltado para o atendimento aos estudantes oriundos do sis-
tema de reserva de vagas (mais conhecido como sistema de cotas) e que, por sua vez,
trouxe novas configurações ao processo de trabalho do assistente social, ampliando os
caminhos na sua relação com a educação superior.

Vale ressaltar que, na UERJ, a atuação do Serviço Social no sistema de reserva
de vagas teve início no Vestibular Estadual de 2003, contemplando as duas universida-
des estaduais do Rio de Janeiro: a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), esta última situada
no município de Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro. Atualmente, o Vestibular Esta-
dual engloba a UERJ e a Universidade Estadual da Zona Oeste – UEZO.

Assim, o relato desta experiência demonstra a inquietação profissional diante
dos limites e das possibilidades que se revelam para o assistente social no campo da
educação superior.

*DOI- 10.29388/ 978-65-86678-38-3-0-f.137-152
1 Existem, no meio acadêmico, vários debates e publicações em torno dessa temática. Nossa pretensão é, apenas,
situar o leitor quanto à criação, no governo Lula, dessas propostas com o discurso de democratização do acesso ao
ensino superior.
2 A equipe de Serviço Social é composta, atualmente, por quatro assistentes sociais, do quadro efetivo da UERJ. O
setor está vinculado ao Departamento de Articulação, Iniciação Acadêmica e de Assistência e Inclusão Estudantil
(DAIAIE), subordinado à Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4).
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Breves considerações sobre a educação superior no Brasil

Tomamos como ponto de partida para nossa análise a consideração de que a
complexidade que permeia a discussão sobre a política de educação superior está dire-
tamente relacionada às mudanças na forma de organização da ação estatal ocorridas a
partir da década de 1990, sobretudo com a adesão do Brasil às exigências do grande
capital, formuladas a partir do “Consenso de Washington”,3 no qual foram propostas
reformas de cunho neoliberal. Desta forma, os organismos internacionais passaram a
“determinar” as reformas que incidem nessa área e, com isso, os rumos que levaram à
configuração da educação superior subsumida à lógica do mercado.

Sabemos que o entendimento da educação enquanto um direito de todos foi in-
corporado no plano jurídico com a Constituição Federal de 1988 e reforçado na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;4 contudo, a educação ainda não se transfor-
mou em um direito social de fato.

Ao analisarmos o sistema educacional brasileiro, na década de 1990, sinaliza-
mos a existência da chamada “pirâmide educacional”, ou seja, um percentual maior de
pessoas que têm acesso ao ensino primário e a progressiva diminuição do percentual
em outros níveis, principalmente na educação superior, demonstrando a desigualdade
no acesso ao ensino, apesar da Constituição Federal  mencionar a educação pública
como um direito de todos, garantindo, por lei, a igualdade de condições para o ingres-
so e a permanência na rede educacional (PAURA, 2001).

Porém, deparamo-nos com um sistema cada vez mais elitizado, que contribui
para  a  desigualdade  social,  conforme  demonstram  os  dados  que  se  seguem,
evidenciando a dimensão elitista do sistema de educação superior brasileiro:

Cabe ressaltar que o sistema de educação superior brasileiro é um
dos mais elitistas da América Latina e do mundo, pois 73% das matrí -
culas estão no setor privado e apenas 27% no setor público. Acres-
cente-se a isto que as IES públicas oferecem 63% dos seus cursos no
período diurno e apenas 27% no período noturno, acontecendo prati-
camente o contrário nas IES privadas. Outro dado relevante para este
cenário de exclusão social do ensino superior, no Brasil, quando com-
parado a outros países da América Latina e do mundo, é o fato de
apenas 12% dos estudantes entre 18 e 24 anos estarem matriculados
na educação superior, possuindo o nosso país uma taxa bruta de ma-
trícula no ensino superior ao redor de 20%, segundo os últimos índi-
ces do Instituto de Estatísticas da UNESCO (DIAS SOBRINHO; J. & BRI-
TO, M. R. F., 2008, p.493-494).  

Cabe destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), em
seu art. 3º, inciso I aponta como um de seus princípios a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola, ratificando a ideia de que a educação seria um direito
de todos. Contudo, essa situação não vem acontecendo, pois, fatores como a desigual-
dade social dificultam e/ou inviabilizam o acesso das pessoas de baixa renda à educa-
ção, em especial, à educação superior.

No dizer de Paula (2009), a educação superior brasileira, em especial a partir

3 Abordamos de forma mais sistemática os impactos desta reunião, realizada em novembro de 1989, envolvendo re -
presentantes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional de Desenvolvimento e do Banco Mundial,
funcionários do governo norte-americano e economistas latino-americanos, sobre a política de educação superior
em trabalho anterior. Consultar Paura (2001).
4 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).
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dos anos 1990, tem recebido grande influência das políticas neoliberais e dos organis-
mos5 internacionais do capital, onde a mesma deixou de ser considerada como dever
de Estado e direito do cidadão, passando a ser concebida como mercadoria, perdendo
o seu caráter eminentemente público. Diante disso, aponta a existência de parcerias
público-privadas e a diversidade de fontes de financiamento para a educação superior,
onde o Estado deixou de financiar as instituições públicas de educação superior, provo-
cando, de um lado, a expansão indiscriminada de instituições privadas de ensino supe-
rior e, de outro, a privatização interna do ensino, da pesquisa e da extensão nas univer-
sidades públicas.

Observamos, deste modo, que nos últimos anos da década de 1990, ocorre um
amplo processo de diversificação e diferenciação do sistema de ensino superior brasi-
leiro, sendo mais visível no final do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso,
em virtude de uma avaliação realizada à época, onde foram identificados vários proble-
mas, tais como: o esgotamento do modelo único baseado na indissociabilidade ensino-
pesquisa-extensão, pois este não atenderia às necessidades do país; a inadequação do
processo de credenciamento de novas instituições, gerando um sistema sem competi-
ção e de baixa qualidade; a ineficiência no uso dos recursos públicos no sistema federal
de ensino e a falta de um sistema abrangente de avaliação do ensino de graduação.

Diante desses problemas, o governo buscou definir e estimular a expansão e a
diversificação institucional, integrar os diferentes procedimentos de avaliação, creden-
ciamento e recredenciamento, visando criar um sistema educacional baseado na flexi-
bilidade, competitividade e avaliação (PAURA, 2001).

Já no final da década de 1990, a questão da expansão do ensino superior ganha
destaque, principalmente no que diz respeito ao crescimento significativo de institui-
ções privadas de ensino aliada ao processo de sucateamento das Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES).

No início do século XXI, continuamos a observar, na área da educação superior,
as mesmas recomendações dos organismos internacionais presentes ao longo da déca-
da de 1990. Contudo,  essa lógica é mascarada pelo discurso de democratização do
acesso à educação.

Segundo Paula (2009),  um dos primeiros passos da Reforma Universitária do
Governo Lula foi a adoção de medidas voltadas para a democratização do acesso ao
ensino superior, principalmente diante do cenário de expansão do ensino médio aliado
ao pequeno quantitativo de estudantes que ingressam nas instituições de ensino supe-
rior.

Este pensamento é corroborado por Neves quando menciona que o anteproje-
to de lei da educação superior e a reforma da educação superior

 
[...] respondem a uma demanda real de expansão da educação supe-
rior, tanto por parte das classes dominantes como das classes domi-
nadas. A expansão acelerada da educação básica nos últimos anos
vem gerando uma pressão pela ampliação do acesso a esse nível de
ensino. Compatível com seus propósitos de concertação social, o an-
teprojeto busca conciliar os interesses dos empresários educacionais
com os das frações “excluídas” da classe trabalhadora [...] ou seja, ao
mesmo tempo, o anteprojeto concilia privatização com focalização na
implementação das políticas sociais (NEVES, 2006, p.100-101).

 

5 Dentre eles, pode-se citar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comér-
cio.
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Afirma, ainda, a autora, que a reforma da educação superior, no governo Lula
da Silva, teve início a partir do Decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu o Gru-
po de Trabalho Interministerial6 (GTI),  responsável por analisar a educação superior
brasileira e por criar propostas visando à reestruturação, ao desenvolvimento e à de-
mocratização das IFES.

Das políticas de democratização do acesso ao ensino superior propostas pelo
governo Lula, destacaremos, em linhas gerais, o Programa de Apoio a Planos de Rees-
truturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade
para Todos (PROUNI), o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e as po-
líticas de ações afirmativas.

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (mais conhecido como REUNI) foi instituído através do Decreto nº 6.096, de
24 de abril de 2007 e apresenta como principal objetivo criar condições para o acesso
e a permanência na educação superior, por meio de diversas ações, como por exem-
plo, a expansão da estrutura física, acadêmica e pedagógica das instituições, o aumen-
to do número de vagas nos cursos de graduação e a ampliação dos cursos noturnos.

Já o Programa Universidade para Todos – PROUNI foi instituído em 13 de janei-
ro de 2005, pela Lei Federal nº 11.096/95. Através deste Programa, as instituições pri-
vadas de ensino superior (com ou sem fins lucrativos) recebem isenções tributárias e,
em contrapartida, devem conceder bolsas de estudo (parciais ou integrais) aos estu-
dantes  matriculados nos  seus cursos  de graduação.  Um dos fatores condicionantes
para a concessão da bolsa pauta-se no estabelecimento do patamar de renda per capi-
ta,7 determinado pela legislação em vigor.

Em 2010, se deu a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil -
PNAES, instituído através do Decreto nº 7.234/2010, que apresenta como finalida-
de ampliar as condições de permanência, prioritariamente dos estudantes com dificul-
dades econômicas, nas IFES.

Segundo Teixeira (2009), desde 1998 o FONAPRACE8 vem atuando na elabora-
ção do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que tem como objetivo principal ga-
rantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso de graduação dos estudantes
pobres das IFES, buscando uma articulação no tripé ensino, pesquisa e extensão, numa
perspectiva de formação ampliada e de produção de conhecimento e inclusão social.

O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES apresenta, como um de
seus objetivos, reduzir as taxas de retenção e evasão escolar, contribuindo para a inclu-
são social através da educação, indicando em seu artigo 5o que serão atendidos priori-
tariamente “[...] estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda
familiar per capita de até um salário mínimo e meio [...]” (PNAES, 2010, p. 5, grifo do
autor).

Além disso, sinaliza que as IFES podem definir outros critérios para a implanta-
ção dos programas de assistência estudantil, conforme pode ser confirmado em seu
6 O GTI é composto por dois representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Educação; Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Fazenda; Casa Civil e Secretaria Geral
da Presidência da República. Para mais detalhes consultar <http://www.legislacao.planalto.gov.br>Acesso em: 25
jan. 2011.
7 Atualmente, define-se como teto máximo a renda familiar per capita até três salários mínimos. Segundo as regras
do programa, ainda existe a possibilidade de o bolsista parcial financiar o valor da mensalidade, não coberto pelo
Programa, através do FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
8 O Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – FONAPRACE, criado em 1987, é um órgão de as -
sessoramento da ANDIFES (Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) e surgiu a partir
das discussões realizadas, desde o início dos anos de 1980, nos encontros regionais e nacionais dos Pró-Reitores que
vinham abordando demandas, limites e possibilidades das IFES no que diz respeito à assistência estudantil (TEIXEI-
RA, 2009, p. 30).
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art. 2º “Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodo-
logia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados”.

Em relação aos eixos de atuação do PNAES, o artigo 1º determina o desenvolvi-
mento das ações em dez áreas, quais sejam: moradia estudantil; alimentação; trans-
porte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico e
acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

Considerando as áreas de atuação, mencionadas anteriormente, torna-se pri-
mordial que as IFES desenvolvam ações articuladas buscando, de fato, viabilizar a per-
manência dos estudantes (sendo que esta não se restringe somente à concessão de
bolsas/auxílio material), mas também garantir uma formação profissional qualificada
assim como o acesso aos direitos sociais.

Outra proposta do governo Lula da Silva refere-se à adoção das políticas de
ações afirmativas, através do sistema de reserva de vagas, nas Instituições Federais.
Este assunto é polêmico e alvo de inúmeras discussões e resistências, por parte de vá-
rias universidades públicas brasileiras.

Segundo o pensamento de Cêa (2006), a discussão sobre a política de cotas ex-
pressa um importante debate e uma tensão efetiva entre o governo e grupos sociais
específicos, tensão esta que o governo ainda está enfrentando.

Em relação às políticas de ações afirmativas, citaremos como exemplo, a expe-
riência ocorrida no estado do Rio de Janeiro,9 através do sistema de reserva de vagas
nas Universidades Estaduais, a partir do início do século XXI.

Para enriquecer o debate em tela, cabe-nos tecer, primeiramente, breves consi-
derações sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, em especial na UERJ, assim
como a legislação pertinente ao sistema de reserva de vagas no estado do Rio de Janei-
ro.

Em relação à UERJ (assim como em outras universidades estaduais), a política
de ações afirmativas possui  um aparato legal10 tendo como base leis específicas ao
passo que a nível  federal,  o PNAES é um decreto e pode ser revogado, a qualquer
tempo, pelo Governo Federal, gerando um cenário de dúvidas e incertezas haja vista
que, desde 2019, as instituições de ensino superior vêm sofrendo com a política de
contingenciamento, de cortes em seu orçamento público federal, ao invés adquirirem
maior autonomia e avanços em suas ações.

Política de Ações Afirmativas: considerações importantes

No Brasil, a adoção das políticas de ações afirmativas, no caso do sistema de re-
serva de vagas11 para acesso à educação superior, vem ocorrendo de forma distinta, en-
tre as universidades públicas brasileiras (estaduais e/ou federais).

Concordamos com César (2005) ao afirmar que, na verdade, cada instituição de
ensino superior tem criado o seu modelo de inclusão social, considerando as necessi-
dades da população local.

Também nesta direção, destacamos as observações de Teixeira em relação à di-

9 Foi o primeiro estado brasileiro a adotar a legislação para reserva de vagas nas Universidades Estaduais.
10 Esse ponto foi objeto de discussões no Encontro da Região Sudeste do FONAPRACE, ocorrido nos dias 24 a 26 de
abril de 2019, ocorrido na UFBAC Campus São Bernardo do Campo / SP com a temática central “Ações Afirmativas e
Permanência dos estudantes cotistas na Educação Superior”, quando participei, representando a UERJ, como pales-
trante na Mesa Temática III “Acompanhamento de estudantes cotistas”, no dia 25 de abril de 2019.
11 No dizer de Teixeira (2009, p. 37), o sistema de reserva de vagas deve ser entendido como um dos aspectos de
uma medida maior, com objetivos mais amplos, que é a Ação Afirmativa.
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versidade dessas iniciativas:

Dentre as medidas de Ações Afirmativas educacionais mais comuns
destaca-se o sistema de reserva de vagas. Também conhecido como
“cotas”, este sistema se constitui na reserva de um percentual do nú-
mero total de vagas oferecidas pela instituição de ensino, seguindo
critérios como cor, raça, etnia ou renda. Tais critérios variam de acor-
do com cada instituição de ensino, que pode adotar apenas um dos
critérios mencionados ou todos, conforme o tipo de público o qual se
pretende contemplar (TEIXEIRA, 2009, 36-37).

Este pensamento pode ser ratificado se observarmos, em linhas gerais, o qua-
dro atual das universidades públicas que mantêm o sistema de reserva de vagas, onde
cada uma tem adotado seu próprio modelo de política de ações afirmativas (dentre
ele, o sistema de cotas).

Segundo César (2005), uma das questões importantes para se pensar a legitimi-
dade das ações afirmativas no ensino superior referem-se à definição do grupo a ser
beneficiado e o percentual a ser destinado para cada grupo, onde a mesma destaca
quatro grupos principais. São eles: estudantes da rede pública de ensino; os afro-brasi-
leiros;12 os indígenas e os deficientes físicos.

Considerando a polêmica acerca da reserva de vagas no ensino superior brasi-
leiro, encontramos várias literaturas que abordam a temática em tela, sempre permea-
da pelo debate sobre as desigualdades sociais no país, recaindo, em sua maioria, sobre
a questão racial.

Entretanto, cabe salientar a existência na diferenciação do percentual de reser-
vas de vagas, na classificação dos segmentos a serem contemplados e, até mesmo, a
adoção do corte social (e não apenas racial), ao determinar o critério de carência13 soci-
oeconômica como condição essencial para o acesso, como é o caso da UERJ.

Vale ressaltar o estudo realizado por Santos (2005), onde mostra que, no pri-
meiro semestre de 2005,  doze universidades públicas,  em diversas regiões do país,
adotaram o sistema de reserva de vagas para negros. Deste total, quatro universidades
utilizavam o critério racial agregado ao critério de renda, na qual cada universidade de-
fine o seu patamar de renda na configuração do critério de carência socioeconômica.

Apontamos, ainda, outro estudo realizado por Teixeira (2009), no segundo se-
mestre de 2007, apresentando um panorama do sistema de reservas de vagas nas uni-
versidades brasileiras. Nesse levantamento geral, a autora identificou que 25 institui-
ções públicas de ensino superior adotavam o sistema de reserva de vagas seguindo, em
sua maioria, os critérios raciais.

Desta forma, observamos que, apesar do aumento do número de instituições
de ensino superior que implementaram o sistema de cotas, ainda são poucas aquelas
que adotam o corte social como elemento balizador na definição da carência socioeco-
nômica. Este ponto é crucial para pensarmos a atuação do Serviço Social nesse contex-
to, pois o assistente social é o profissional que possui competência técnica para realizar
a avaliação socioeconômica, configurando-se assim num novo espaço de atuação den-
tro do contexto universitário.

12  A autora utilizou esse termo para definir os negros, pretos e pardos. A denominação utilizada no presente capítu-
lo será a de “negros”, terminologia adotada na legislação vigente sobre o sistema de reserva de vagas na UERJ.
13 A Lei Estadual 4.151/03 estabeleceu o critério de carência socioeconômica como elemento norteador para o aces-
so dos estudantes, através do sistema de reserva de vagas. A própria legislação adota a terminologia de “carente” e,
por isso, será utilizada durante todo o capítulo.
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Contudo, entendemos que o trabalho do Serviço Social na educação superior
vai além da análise socioeconômica, apesar de identificarmos que, em sua maioria, a
principal demanda para o assistente social - que atua junto à assistência estudantil nas
diferentes universidades públicas (estaduais e/ou federais) situadas no estado do Rio
de Janeiro - refere-se à avaliação socioeconômica para a concessão de bolsas e/ou ou-
tros auxílios financeiros, seja para viabilizar o acesso e/ou a permanência daqueles es-
tudantes com dificuldades financeiras.

Concordamos com Almeida (1995) ao afirmar que a implementação de progra-
mas assistenciais que vem atravessando a política de educação em seus diversos níveis,
é uma estratégia governamental importante para o enfrentamento de problemas de
acesso e permanência na rede de ensino, principalmente, aos alunos oriundos da clas-
se trabalhadora.

Observamos que parte dos alunos, mesmo com inúmeras dificuldades, conse-
gue ultrapassar as barreiras e ingressar numa instituição de ensino superior. Frente a
essa diversidade de estudantes presentes nas universidades, destacamos a relevância
da implementação de programas assistenciais como mecanismos que possam viabilizar
o acesso e/ou a permanência daqueles oriundos de famílias de baixa renda nestas insti-
tuições. Essas ações contribuiriam para uma formação profissional qualificada amplian-
do as possibilidades de concorrência no mercado de trabalho (PAURA, 2001). 

No caso dos estudantes oriundos da classe trabalhadora que ingressam na uni-
versidade, entendemos que estes também possuem o direito de permanência, deven-
do, ainda, ser-lhes assegurada a qualidade de sua formação profissional como forma de
prepará-los para a inserção no mercado de trabalho, conforme já sinalizado anterior-
mente.  

Teixeira (2009) considera a assistência ao estudante uma política de inclusão so-
cial que vem subsidiar a democratização do acesso e permanência do estudante em si-
tuação econômica desfavorável no espaço acadêmico, servindo, também, de ferramen-
ta para garantir os direitos de cidadania deste grupo. A assistência ao estudante deve
ser ampliada de modo a democratizar o acesso e garantir uma universidade que, de
fato, seja pública, gratuita e comprometida com a permanência de qualidade no ensino
superior.

Especificamente na UERJ, a assistência estudantil se configura por dois eixos:
acesso e permanência, com a implantação de várias propostas de ação, que não se res-
tringe à avaliação socioeconômica e que serão abordadas mais adiante.

O sistema de reserva de vagas no estado do Rio de Janeiro: breve históri-
co de sua legislação  

No dia 04 de setembro de 2003, foi aprovada a Lei Estadual nº. 4.151 (RIO DE
JANEIRO, 2003b), que disciplinou sobre o ingresso de todos os candidatos às vagas re-
servadas, e congregou as leis anteriores14 que contemplavam os candidatos por deter-
minados segmentos (MACHADO; PAURA, 2007).

 A partir desta legislação, a mudança mais significativa refere-se à inserção da
condição de carência, como critério essencial e que se sobrepõe aos demais, ou seja, o
candidato precisa comprovar sua situação socioeconômica, ainda que atenda aos crité-
rios específicos de cada segmento de cotas. O percentual de vagas ficou assim definido:
20% para os autodeclarados negros, 20% aos estudantes da rede pública de ensino e

14 Leis Estaduais nº 3.524/00 (relativa aos estudantes da rede pública de ensino), nº 3.708/01 (referentes aos afro-
descendentes) e nº 4.061/03 (pessoas portadoras de deficiência).
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5% para as pessoas com deficiência e pertencentes a minorias étnicas,15 totalizando
45% de cada curso.

No dia 17 de julho de 2007, foi promulgada a Lei Estadual n°. 5.074, que incluiu
o segmento representado por filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e
inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em ra-
zão de serviço, no percentual de 5% destinados a pessoas com deficiência e integrantes
de minorias étnicas.

Em 2008, no dia 11 de dezembro, foi aprovada a Lei Estadual nº 5.346 (em subs-
tituição às leis anteriores), com algumas mudanças significativas, a saber: manutenção
do sistema de reserva de vagas por 10 anos; junção das cotas de negros e indígenas;16

inclusão dos estudantes da rede pública de ensino que cursaram o ensino médio em
qualquer unidade do país e não apenas aqueles que cursaram no estado do Rio de Ja-
neiro. Além disso, a Lei prevê a destinação de uma bolsa17 para os estudantes ingres-
santes pelo sistema de reserva de vagas, durante o curso de graduação, desde que
mantenham a condição de carência socioeconômica.

Conforme previsto na própria Lei no inciso 6º, do artigo 1º, no prazo de um ano
anterior ao fim do prazo de prorrogação estabelecido, ou seja, dez anos, o poder exe-
cutivo deveria instituir uma comissão para avaliar os resultados do programa de ação
afirmativa, presidida pelo Procurador Geral do Estado, com representantes dos órgãos
e entidades participantes do referido programa, além de representantes das institui-
ções da sociedade civil, em cada etnia ou segmento social, objeto dessa lei.

De acordo com Machado e Paura (2019), foi criado um grupo de trabalho, na
UERJ, para discussão do texto da Lei, suas características e suas condições de acesso às
vagas, não só da condição de carência socioeconômica, mas também das opções de co-
tas disponíveis ao acesso.

Além disso, na época, a Sub-Reitoria de Graduação - SR1 buscou convocar a co-
munidade acadêmica para uma maior participação no debate e, em agosto de 2017,
como parte desse processo de avaliação, foi realizado primeiro seminário para discus-
são com o título “Ações Afirmativas na UERJ: Caminhos para Avaliação da Política”.

O evento teve como objetivo reunir pesquisadores, gestores, estudantes, movi-
mentos sociais e a área jurídica do Estado (Ministério Público e Procuradoria Geral), vi -
sando debater estudos, pesquisas e trocas de experiências nessa matéria. Nesses estu-
dos e pesquisas foram demonstrados dados quantitativos que buscaram trazer como
relevância informações pertinentes a índices de evasão, conclusão e desempenho dos
alunos cotistas, bem como, a mudança no perfil de acesso de maneira indistinta a to-
dos os cursos de graduação oferecidos por diversas universidades públicas do país com
sistema de reserva de vagas.

No dia 27 de setembro de 2018 foi decretada a lei nº 8.121, que dispõe sobre a
prorrogação, pelo prazo mínimo de 10 anos do Programa de Ação Afirmativa previsto
na lei 5.346/2008, sendo esta a legislação atual que baliza a adoção do sistema de re-
serva de vagas nas Universidades estaduais do Rio de Janeiro.

Esta legislação trouxe várias modificações, com destaque para um reordena-
mento do percentual mínimo de vagas assim definido: a inclusão os estudantes oriun-
15 A UERJ determinou, na época, como minorias étnicas, para efeito de aplicação da lei, os indígenas nascidos no
Brasil.
16 Nova distribuição do percentual das vagas: 20% para estudantes negros e indígenas; 20% para estudantes oriun-
dos da rede pública; 5% para pessoas portadoras de deficiência e filhos de policiais civis, militares, bombeiros e de
inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados, em razão de serviço.
17 A partir de 2008, recebeu a denominação de Bolsa Permanência. A Lei Estadual nº.  5.230 de 29 de abril de 2008
determina a concessão de apoio acadêmico e financeiro, durante todo o curso universitário, ao estudante cotista
que mantiver a condição de carência socioeconômica.
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dos de comunidades quilombolas no percentual 20% das vagas para negros e indíge-
nas; 20% das vagas aos estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em
qualquer escola pública brasileira e 5% das vagas às pessoas com deficiência e aos fi-
lhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e ad-
ministração penitenciária, mortos ou incapacitados durante o serviço.

Esta lei mantém a condição de carência socioeconômica como critério essencial
para o ingresso do estudante, por meio das vagas reservadas e que cabe à Universida-
de a definição do critério de avaliação socioeconômica, o que reforça a importância do
trabalho do assistente social nesse contexto e requer o desdobramento de novas ações
para fins de atender ao caráter legal.

Além disso, a legislação atual (lei n. 8.121/2018) institui o pagamento, por mais
dez anos, de uma bolsa auxílio (Bolsa Permanência) aos estudantes que ingressaram
pelo sistema de reserva de vagas, determinando, em lei, o limite mínimo de meio salá-
rio mínimo vigente.

Desta forma, a equipe de Serviço Social continua como responsável pela realiza-
ção do processo de análise socioeconômica para fins de manutenção da Bolsa Perma-
nência, avaliando a condição de carência socioeconômica deste estudante na Universi-
dade, corroborando com o pressuposto de que o trabalho do Serviço Social está corre-
lacionado com as legislações vigentes e, quaisquer alterações no marco legal, exigem,
também, o redimensionamento de nossa atuação profissional.

A atuação do Serviço Social junto aos estudantes ingressantes pelo siste-
ma de reserva de vagas na UERJ

Acreditamos que a experiência18 profissional, vivenciada nestes dezessete anos
como assistente social da UERJ, representa uma etapa do processo de institucionaliza-
ção da assistência estudantil neste espaço universitário. Esperamos que o breve relato
sobre as ações desenvolvidas no Proiniciar possa contribuir para futuras reflexões so-
bre a inserção do Serviço Social na educação superior.

De acordo com o pensamento de Bastos (1995), os estudantes das universida-
des brasileiras, em especial as públicas, têm como característica marcante a diversida-
de socioeconômica e cultural. A cada ano, os alunos que têm acesso às universidades
tornam-se mais diversificados e, com o agravamento da situação econômica da socie-
dade, eles buscam como alternativa o ingresso numa instituição de ensino superior pú-
blica, visando uma formação profissional de qualidade.

As universidades são consideradas instituições produtoras e transmissoras de
conhecimento, socializando-o através do ensino e da extensão. Desta forma, pensar a
formação acadêmica dos seus alunos implica na criação de condições para que eles
possam concretizar suas expectativas em relação à sua graduação, em tempo regular e
com o melhor rendimento possível (PAURA, 1997).

Observamos a partir da realização de estudos anteriores (PAURA, 2001) que
através de programas de assistência estudantil, universidades públicas e particulares
vêm contribuindo para o acesso e a permanência dos discentes, considerando o perfil e
a política desenvolvida por cada uma delas. E que, neste cenário, o assistente social é

18 É importante ressaltar que minha inserção acadêmica e profissional na Educação Superior teve início em 1996,
período em que atuei, por três anos, no setor de assistência estudantil numa instituição Federal e, desde então, pas-
sei a refletir sobre as possibilidades e limites da atuação do Serviço Social na Educação Superior assim como a discu-
tir sobre a política de assistência estudantil. Para maior aprofundamento dessa temática, ver Paura (1997; 2001;
2002).
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profissional privilegiado, pois trabalha nas diversas frentes19 da assistência estudantil,
favorecendo não só o acesso às políticas públicas e a garantia de direitos sociais, mas
também a permanência na Universidade.

Em linhas gerais, afirmamos que o assistente social atua na implantação destas
políticas realizando análises socioeconômicas a depender dos critérios de elegibilidade
definidos pelas  próprias universidades.  Para tal,  pode utilizar  diversos instrumentos
técnico-operativos, como por exemplo, análise documental, entrevistas e visitas domi-
ciliares.

Podemos dizer que a realidade da assistência estudantil não se diferencia das
demais políticas de assistência social, limitando a atuação do assistente social não so-
mente pelo número restrito de programas sociais, mas pela obrigatória definição de
critérios cada vez mais restritivos, seletivos e focalizados (MACHADO; PAURA, 2007).

Contudo, a implantação de políticas de ações afirmativas na UERJ como forma
de garantir a reserva de vagas a uma parcela de estudantes oriundos da classe traba-
lhadora é uma etapa que não se esgota em si mesma, pois existem outras despesas re-
lacionadas à permanência na universidade, principalmente referentes a passagens, ali-
mentação e materiais didáticos, que podem ser minimizadas através de ações que pos-
sibilitem sua manutenção,20 que vão além do Programa Bolsa Permanência.

Sendo assim, considerando as mudanças na ordem legislativa afetas às políticas
afirmativas, bem como, aquelas inerentes à estrutura da Universidade, a atuação da
equipe de Serviço Social tem sofrido alterações ao longo destes anos.

Em relação ao trabalho realizado pela equipe de Serviço Social,  destacamos
que, a partir de 2004, nossa atuação ficou marcada pelo que Iamamoto (2001) classifi-
ca de autonomia relativa, pois se, por um lado, estamos atrelados às regras impostas
pela legislação, por outro, conquistamos a autonomia no estabelecimento dos parâme-
tros da análise socioeconômica para a construção da logística, assim como a criação de
instrumentos técnico-operacionais, relatórios e rotinas de trabalho, sem interferências
externas, não obstante aos limites próprios do âmbito institucional.

Assim, desde nossa inserção na UERJ, observa-se a ampliação do trabalho do
Serviço Social, que vem ganhando visibilidade entre os setores envolvidos, direta ou in-
diretamente, com as políticas de ações afirmativas. Apesar do número reduzido de pro-
fissionais, a cada ano, buscamos a implantação de novas propostas de ação voltadas ao
público alvo da assistência estudantil, qual seja, o estudante ingressante pelo sistema
de reserva de vagas.

Podemos destacar, ainda, que a política de assistência estudantil da UERJ tem
sido21 focalizada, voltada aos estudantes ingressantes através do sistema de reserva de
vagas, desconsiderando o fato de existirem outros estudantes que conseguiram vencer
a barreira do vestibular e que também necessitam permanecer na universidade. Tal fo-
calização reforça a exclusão e a desigualdade social presentes na sociedade brasileira.

O assistente social, ao lidar com estes limites institucionais na implantação de
políticas sociais, trabalha num campo de tensão entre a universalização destes serviços
e a focalização das ações,  selecionando os mais pobres,  aqueles,  alvo das  políticas

19 Podemos citar, como exemplo, a isenção da taxa dos exames vestibulares, a concessão de diferentes modalidades
de bolsas, os alojamentos (ou residência estudantil) e os restaurantes universitários, mais conhecidos como bande -
jões.                            
20 Na UERJ, o restaurante universitário está em fase de construção e ficará localizado no Campus Maracanã, que
concentra o maior número de cursos de graduação e, consequentemente, de estudantes.
21 Existe a perspectiva de alteração neste cenário, tendo em vista as mudanças que vem acontecendo na UERJ, des -
de o início de 2020, com o novo reordenamento das sub-reitorias (atualmente denominadas Pró-reitorias) e a cria -
ção da PR4. A PR4, tem como projeto embrionário, a implementação de políticas de assistência estudantil e a ampli -
ação do público alvo, demandando o redimensionamento das ações do Serviço Social neste contexto.
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sociais.
Como  já  foi  sinalizado  anteriormente,  apresentaremos,  em  linhas  gerais,  as

principais frentes de trabalho desenvolvidas pela equipe de Serviço Social, separadas
pelos eixos acesso e permanência.

Entendemos que não basta somente viabilizar o acesso dos estudantes carentes
na universidade, mas sim, torna-se primordial a realização de ações que possibilitem
sua permanência. Consideramos relevante, também, pensar em como será esta perma-
nência e o tipo de formação profissional, visando à qualificação e à inserção no merca-
do de trabalho.

Eixo Acesso: principais ações da equipe de Serviço Social
 

Em relação ao acesso, participamos do processo de avaliação socioeconômica
dos candidatos concorrentes ao ingresso pelo sistema de cotas, atividade esta atrelada
ao Vestibular Estadual/UERJ, em parceria com o Departamento de Seleção Acadêmica
(DSEA).

Cabe ressaltar que o trabalho vem sendo marcado pela construção dos critérios
para a análise socioeconômica, assim como pela organização de toda a logística que
envolve esta atividade.

Outra ação que merece destaque refere-se à organização de encontros anuais
com os representantes dos segmentos contemplados pelo sistema de cotas, dentre os
quais, pré-vestibulares comunitários e escolas da rede pública de ensino do estado do
Rio de Janeiro. Estes encontros acontecem desde 2006,22 numa ação conjunta com os
demais departamentos da Sub-reitoria de Graduação.

A realização desses eventos representa uma ampliação do trabalho do Serviço
Social, tanto na interação com os demais Departamentos da Sub-reitoria de Graduação,
quanto no universo dos candidatos, através da aproximação com os pré-vestibulares
comunitários e unidades da rede pública de ensino, visando socializar as informações
pertinentes à temática em tela.

Outra atividade realizada refere-se ao projeto “UERJ vai ao ensino médio”, em
parceria com o Departamento de Seleção Acadêmica - DSEA, ocorrida em períodos leti-
vos nas escolas da rede pública (e particular) de ensino, onde são realizadas palestras 23

a fim de prestar esclarecimentos aos estudantes do ensino médio acerca do ingresso
na UERJ, incluindo-se a temática do sistema de cotas.

  
Eixo Permanência: principais ações da equipe de Serviço Social

Como forma de atender ao dispositivo legal, o Serviço Social é responsável pela
análise socioeconômica para fins de concessão e/ou manutenção da Bolsa Permanên-
cia, reavaliando a condição de carência socioeconômica do estudante ingressante pelo
sistema de reserva de vagas na Universidade.

Outra atividade realizada no início de cada semestre refere-se à Reunião de
Acolhida, envolvendo a equipe multiprofissional do Proiniciar, com o objetivo de recep-
cionar e informar aos estudantes sobre a existência do programa e as prerrogativas
para o recebimento da Bolsa Permanência.

22  Nos anos de 2009 e 2010, não houve a realização desses Encontros. A retomada deste Projeto faz parte da \pro -
posta de redimensionamento das ações do Serviço Social, a partir de 2021.
23 Procuramos priorizar as escolas da rede pública de ensino, por acreditar que os estudantes são potenciais candi -
datos a concorrer pelo sistema de cotas.
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Cabe ressaltar que, por entendermos a importância de sistematização da práti-
ca profissional, elaboramos, ao final de cada atividade desenvolvida, relatórios anuais,
registrando as informações pertinentes ao processo de trabalho realizado, num proces-
so de correlação teoria-prática.

Ressaltamos, ainda, a realização do mapeamento e análise desses dados, assim
como uma análise crítico-reflexiva do trabalho realizado, permitindo o levantamento
de demandas e, a partir daí, a construção de novas propostas de trabalho, reforçando a
relevância do trabalho do Serviço Social na Educação Superior que, apesar dos limites,
também se depara com várias possibilidades de intervenção profissional com vistas à
inclusão social.

Conclusão

Para finalizar (não foi nossa pretensão esgotar a discussão sobre a temática em
tela), consideramos pertinente refletir sobre a construção de estratégias institucionais
visando à implantação de novas propostas de ação direcionadas à permanência dos es-
tudantes oriundos da classe trabalhadora na UERJ (e não somente aqueles contempla-
dos pelo sistema de reserva de vagas), o que reforça, cada vez mais, a relevância do
trabalho do assistente social na educação superior.

Ainda no que se refere à política de assistência estudantil no âmbito da Educa-
ção Superior na UERJ, acreditamos estar diante de um cenário inovador, com a criação
da Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis – PR4, em março de 2020. Embora
isso ocorra em um contexto de regressão dos direitos sociais, no qual os rumos das po-
líticas de acesso e permanência na educação superior encontrem-se ainda em disputa.

A atual reitoria da UERJ publicou o AEDA 17/Reitoria/2020 de 17/03/2020, que
versa sobre a estrutura da PR4 e a criação do Departamento de Articulação, Iniciação
Acadêmica e de Assistência e Inclusão Estudantil – DAIAIE e apresenta, em linhas ge-
rais, as competências e atribuições dos cargos e funções nela existentes, vislumbrando
ações voltadas para políticas estudantis que visam à permanência com qualidade dos
estudantes na UERJ.

A equipe de Serviço Social, enquanto Seção de Apoio ao Serviço Social – SASs,
está vinculada ao DAIAIE e, diante da atual configuração e a perspectiva de ampliação
do setor e de seu público alvo,24 existe, de fato, a necessidade de redimensionar nossas
ações, voltadas para o acesso e a permanência dos estudantes na UERJ, numa perspec-
tiva de viabilização de direitos e ampliação da cidadania.

O trabalho de assistentes sociais na educação superior vem assumindo ao longo
das últimas décadas uma certa centralidade em virtude das políticas de ações afirmati-
vas, do estabelecimento de cotas sociais e, em particular, da dinâmica assumida pela
assistência estudantil e as disputas em torno de seu alcance. O texto em tela não tra-
duz, e nem foi nossa intenção, abordar a complexidade das possibilidades de ação nes-
te campo, mas sim sistematizar e expor alguns dos elementos que particularizam este
trabalho em uma experiência concreta: a da UERJ.

24 Dentro da nova perspectiva, a UERJ passa a ter como seu público alvo da assistência estudantil os estudantes da
graduação, da Educação básica (CAp UERJ) e da Pós-Graduação, não só os ingressantes pelo sistema de reserva de
vagas, mas também aqueles estudantes de ampla concorrência que precisam recorrer à assistência estudantil por
diversas questões que envolvem a sua permanência na universidade.
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