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RESUMO 

A partir da década de 1990 dois movimentos fizeram parte do cenário brasileiro, a expansão 

da Educação Superior e a centralidade da Assistência Social, por meio da Transferência de 

Renda. No município de João Pessoa, o Programa de Transferência de Renda Bolsa 

Universitária (PBU/JP) viabiliza recursos financeiros a fim de minimizar os efeitos de falta de 

condições socioeconômicas de universitários em situação de pobreza, inserido na Política de 

Assistência Social. Este trabalho tem como objetivo central analisar o referido Programa e sua 

perspectiva para permanência estudantil na Educação Superior. Os objetivos específicos 

consistem em analisar os aspectos legais e institucionais do Programa, traçar o perfil 

socioeconômico e educacional dos beneficiários e identificar em que medida contribui para 

permanência estudantil na Educação Superior. Metodologicamente é uma pesquisa quali-

quantitativa que utiliza a técnica de análise de conteúdo para interpretação dos dados, através 

do método histórico dialético a fim de captar os movimentos que cercam o objeto. Quanto aos 

procedimentos, é uma pesquisa documental e bibliográfica, de cunho exploratório, como 

também analítico-descritivo. Foram utilizados como fontes de pesquisa primária, arquivos 

públicos, como as regulamentações do Programa, com foco nos 07 Relatórios Anuais de 

Atividades do PBU/JP, cujo recorte temporal foi de 07 anos (2010-2016), visto que esses 

documentos abarcam os objetivos da pesquisa. Na intenção de indentificar outros programas 

de natureza semelhante, foi realizado um levantamento e caracterização geral de outros 

programas municipais e estaduais implementados no Brasil, a fim de se ter alguns parâmetros 

comparativos. Nesse sentido, observou-se que o PBU/JP foi pioneiro, também sendo o único a 

ofertar uma transferência de renda direta, contribuindo para que o universitário possa utilizar 

o recurso conforme sua demanda. Os resultados da pesquisa confirmaram a hipótese de que o 

PBU/JP é uma ação paliativa, focalista e seletiva, contudo, amenizam as desigualdades 

sociais, tendo em vista que em certa medida tem a perspectiva de contribuir na permanência 

estudantil em nível superior, dos segmentos empobrecidos. Tendo atendido uma média de 800 

alunos durante o recorte temporal da pesquisa, mas revelando uma demanda muito alta de 

1.817 estudantes que não foram classificados. Dentre os beneficiados, um dado relevante é 

que 593 são estudantes de universidades públicas demonstrando que as pessoas de baixa renda 

tem tido um maior acesso a Educação Superior pública. Acerca da permanência infere-se que 

contribuiu, pois dos 800 beneficiados 363 deles permaneciam no Programa até 2016. Dados 

que levam a inferir sua relevante função social e econômica na sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social. Transferência de Renda. Educação Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

From the 1990s two movements were part of the Brazilian reality, the expansion of Higher 

Education and the centrality of Social Assistance, through the Transfer of Income. In the city 

of João Pessoa, the University Transfer Grant Program (PBU/JP) provides financial aid in 

order to minimize the effects of the lack of socioeconomic conditions of its students living in 

poverty, inserted in the Social Assistance Program. This work aims to analyze the Program 

mentioned and its perspective for student staying at Higher Education. The specific objectives 

are to analyze the legal and institutional aspects of the Program, to outline the socioeconomic 

and educational background of the beneficiaries and to identify the extent to which it 

contributes to student stay in Higher Education. As fas as method, it is a qualitative-

quantitative research that uses the technique of content analysis for data interpretation, 

through the dialectical historical method in order to capture the movements that surround the 

object. As for the procedures, it is a documentary and bibliographic research, exploratory as 

well as analytical-descriptive. Public records, such as the regulations of the Program, were 

used as sources of primary research, focusing on the 07 Annual Activity Reports of the PBU / 

JP, whose temporal cut was 7 years (2010-2016), since these documents cover the objectives 

of the research. In order to identify other programs of a similar nature, a survey and general 

characterization of other counties and state programs implemented in Brazil was carried out in 

order to have some comparative parameters. In this sense, it was observed that the PBU / JP 

was a pioneer, also being the only one to offer a direct income transfer, contributing so that 

the university can use the resource according to its demand. The results of the research 

confirmed the hypothesis that PBU/JP is a palliative, focalistic and selective action, however, 

it alleviates social inequalities, considering that to a certain extent it has the perspective of 

contributing to student stay at the upper level of the impoverished segments. Having attended 

an average of 800 students during the time of the research, but revealing a very high demand 

of 1,817 students who were not classified. Among the beneficiaries, a relevant data is that 593 

are students of public universities demonstrating that the low-income people have had greater 

access to public higher education. Regarding permanence, it is inferred that it contributed, 

since of the 800 beneficiaries, 363 of them remained in the Program until 2016. Data that lead 

to infer its relevant social and economic function in society. 

 

KEY WORDS: Social Assistance. Transfer of Income. College education. 
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CAPÍTULO 1:   

 

PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO E A APROXIMAÇÃO COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

 

 
Torna-se necessário reconhecer que a trama da 

história não se desenvolve apenas em 

continuidades, sequências, recorrências. A 

mesma história adquire movimentos 

insuspeitados, surpreendentes (IANNI, 2005, p. 

207).  

 

 

 Nesta introdução que se apresenta em forma de primeiro capítulo, expõem-se as 

motivações em analisar o objeto de pesquisa, o Programa Bolsa Universitária da Prefeitura de 

João Pessoa. Uma das motivações advém da atuação profissional da pesquisadora neste 

Programa, como assistente social, durante o período de junho de 2015 a maio de 2016.  

Inquietações do cotidiano na relação teoria e prática convidaram a refletir sobre a função 

social do referido Programa, a partir de um debate acerca da predominância da transferência 

de renda e expansão da Educação Superior, esta última, tem alcançando segmentos 

empobrecidos, mas por outro lado, tem ocorrido o aumento da privatização. Este cenário 

geral, que vem reordenar o modelo de proteção social brasileiro desde os anos 1990 permitiu 

a análise da totalidade do objeto. 

Este trabalho assegura o traço contraditório da política social “evitando análises 

maniqueístas que advogam por um único ângulo, positivo ou negativo, processos complexos 

que congregam múltiplas clivagens” (MAURIEL, 2012, p. 191). Tendo em vista a dupla 

função da política social, de preservação e controle da força de trabalho e ao mesmo tempo a 

viabilização de direitos sociais. Nesta perspectiva, o presente capítulo aborda ainda, a 

construção teórico-metodológica, os caminhos percorridos para alcance dos resultados, a 

finalidade da pesquisa e a estrutura deste trabalho.   

 

1.1 Relevância e questionamentos acerca do objeto de pesquisa  

 

As políticas sociais decorrem de um longo processo histórico e contraditório no 

movimento da luta de classes, numa convivência constante entre o arcaico e o moderno. 

“Conduzidas pelo Estado capitalista, representam o resultado da relação e do complexo 
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desenvolvimento das forças produtivas e das forças sociais” (FALEIROS, 2006, p.46). 

Constitui-se num mecanismo contraditório de controle da força de trabalho, como também de 

atendimento às reinvindicações da classe trabalhadora por melhores condições de vida diante 

da “questão social”, entendida como “a exploração do trabalho assalariado pelo capital e a 

luta política do movimento operário contra esta exploração e suas múltiplas expressões” 

(CASTELO, 2010, p.81), processo ocorrido no cenário de expansão da industrialização.  

No Brasil após um longo período ditatorial, vivencia-se um processo de 

redemocratização do país a partir da década de 1980, que trás como principal marco legal, 

histórico e político a Constituição Federal de 1988 (CF/88). Inaugura assim a democratização 

dos processos decisórios por meio de princípios universalizantes das políticas sociais, com 

destaque para o avanço da inserção da Assistência Social no tripé da seguridade social.  

No entanto, na década de 1990 o Estado se redefine frente à ofensiva neoliberal, que 

vem retrair os direitos sociais conquistados. Nessa época, emergem os Programas de 

Transferência de Renda (PTR) nos países da América Latina como é o caso do Brasil, sob 

orientação dos Organismos Internacionais. Embora no contexto internacional o debate tenha 

emergido nos anos 1970, em que ambos os cenários eram contextos de crise. Os PTR 

proporcionaram uma articulação da Assistência Social com outras políticas, como Saúde e 

Educação, buscando garantir um atendimento integral, como também acesso à renda e o (sub) 

consumo. Não obstante, como aponta Gomes (2016), também funcionou como mecanismo 

ideológico de consenso, como “moeda de troca” entre os diversos governos. 

Diante do “desgaste” do neoliberalismo, em 2003, com a vitória de Luís Inácio Lula 

da Silva para presidência, inicia-se um novo modelo de governo, baseado na social 

democracia, o chamado neodesenvolvimentismo
1
, que tentou equilibrar o desenvolvimento 

econômico e social.  Foi no governo Lula que a Política de Assistência Social ganhou 

centralidade, tendo como “carro-chefe” os PTR, redirecionando o sistema de proteção social 

brasileiro, no sentido de garantir a segurança de benefícios materiais ou em pecúnia, 

destacando as seguranças afiançadas, a segurança de renda e o “desenvolvimento da 

autonomia”, conforme orienta a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Embora essa 

Política tenha avançando com regulamentações específicas, como a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS/1993), a PNAS/2004, a Norma Operacional Básica 

                                                 
1
 Os autores estudados tratam o novo modelo de governo, dos anos 2000 de maneira variante, embora concordem  

que não rompeu efetivamente com ideais neoliberais. Novo desenvolvimentismo (MOTA, 2012); Social-

liberalismo (SILVEIRA, 2016; CASTELO, 2012, 2016); Pós–neoliberalismo (SADER, 2011), 

neodesenvolvimentismo (MACÁRIO, 2016). 
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(NOB/2005/2012) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2011). Encontram-se 

algumas contradições a exemplo da seletividade e focalização no combate a pobreza em 

detrimento da universalidade dos direitos sociais como um dos princípios da CF/88. 

 Os autores estudados neste trabalho, a exemplo de Mota (2010; 2012), Sitcovsky 

(2012) tecem suas críticas aos PTR, com os quais este trabalho coaduna com a assertiva de 

que a inserção do indivíduo na sociedade ainda se dá por meio do trabalho e que a pobreza e 

outras manifestações das expressões da “questão social” jamais serão eliminadas através de 

políticas sociais, tão pouco pela Assistência Social e seus PTR. Decerto, são programas 

focalistas, seletivos, paliativos, pois não alteram a condição estrutural da sociedade capitalista.  

Contudo, são unânimes em apresentar também aspectos positivos dos PTR, haja vista que 

muitas vezes o beneficiário só dispõe dessa renda, sendo complementar ou até mesmo única 

renda da família. Garante, portanto, sua subsistência no atendimento às necessidades básicas e 

imediatas, além de estabilizar a economia através do consumo e de certa forma, melhorar 

alguns índices sociais, reduzindo a pobreza absoluta, que revela sua função socioeconômica.   

Nesse cenário, a Política de Educação também sofre os rebatimentos da 

contrarreforma do Estado na década de 1990 e passa por uma expansão no nível superior, 

sobretudo a partir dos anos 2000. Mészáros (2008, p. 25) lembra que “os processos 

educacionais e os processos sociais mais abrangentes da reprodução social estão intimamente 

ligados. Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 

correspondente transformação do quadro social”.  

Desse modo, o Estado brasileiro vem aprofundando nos últimos 10 anos, reformas 

universitárias, onde se destacam os diversos programas sociais de assistência estudantil 

voltados para acesso e permanência. Embora as primeiras experiências tenham surgido no fim 

da década de 1920, por meio de reinvindicações estudantis, de forma “isolada” em alguns 

estados, foi na década de 1930 que houve a primeira regulamentação. A partir de 1980 

ampliou a discussão para todo o Brasil com a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE/1987). Dados do IPEA (2014) também 

apontam que o acesso ao Ensino Superior em nível nacional, tanto público quanto privado, 

duplicou na primeira década dos anos 2000. 

Um dos princípios da Educação contido na CF/88 no seu art. 206 e consolidado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) é a: “I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, p.121). A partir desta, outras 

regulações federais surgiram como o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)               
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com o objetivo de “ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal” (BRASIL, 2010, p.1).  

 O mundo do trabalho torna-se cada vez mais exigente e competitivo, crescendo a 

necessidade de cursar uma graduação e, por conseguinte a importância e a demanda por 

Programas que proporcionem não só a ampliação de acesso, mas ações para permanência 

estudantil, sobretudo das pessoas de baixa renda diante da desigualdade histórica do Brasil. 

Como é o caso dos maiores Programas em nível federal, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa Universidade 

para todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Todavia, estas 

iniciativas devem estar articuladas a geração de empregos, tendo em vista que o fato de obter 

um diploma não garante a inserção imediata no mundo do trabalho, tendo em vista que o 

sistema capitalista não oferece oportunidades a todos, daí a existência do chamado “exército 

de reserva”. Não tendo trabalho para todos, o governo federal tem investido no 

empreendedorismo, que, se por um lado oferece possibilidades de renda, por outro lado 

fortalece o mercado informal.  

 Obviamente, cada Programa merece uma análise crítica diante do sucateamento das 

universidades públicas, como é o caso do REUNI, que a estrutura física e de recursos 

humanos, não acompanhou a ampliação de vagas; da promoção do endividamento do sujeito, 

como é o caso do FIES, e a ênfase na eficiência do setor privado, como é o caso do PROUNI, 

quando deveria se investir no setor público, não só em nível superior, mas em outros níveis de 

educação e ensino.  A ampliação da mercantilização da Educação reforça uma das funções do 

Estado que “é a reprodução contínua daquelas formas de trabalho intelectual que são 

indispensáveis à produção econômica [...] a manutenção do modo de um sistema educacional 

adequado às necessidades de expansão econômica do modo de produção capitalista” 

(MANDEL, 1982, p.334). Elemento que incide dentro das exigências da expansão capitalista 

e orientações dos organismos internacionais, ocorrendo “um ‘ensino’ massificado
2
, concebido 

como transmissão de informações, treinamento, instrução e capacitação, absolutamente 

desarticulado da pesquisa e da produção do conhecimento crítico e referenciado nas lutas 

históricas da classe trabalhadora” (LIMA, 2011, p. 93). Por outro lado, não se pode negar a 

expansão no acesso e permanência aos segmentos menos favorecidos, porque, embora a 

educação seja um direito constitucional, reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

                                                 
2
 O termo “massificação” do ensino é utilizado pelo Banco Mundial e no Brasil recebeu o nome de 

“democratização” a fim da adesão pelo peso ideológico do termo, conforme Cislaghi; Silva (2012) e Lima 

(2011).  



 

18 

 

(LDB/1996), em termos práticos, depende de condições concretas e objetivas fornecidas por 

dada conjuntura para acessá-lo como também permanecer usufruindo do mesmo.  

    Diante do desafio da “universalização” ou “democratização” da Educação, os 

benefícios sociais criados a partir da década de 1990, tendem a promover a intersetorialidade 

entre as Políticas de Assistência Social e de Educação como uma alternativa de enfrentamento 

das expressões da “questão social” e sua relação com a Proteção Social. Como por exemplo, o 

Bolsa-escola no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que foi unificado com outros 

programas, no Programa Bolsa Família (PBF) no Governo Lula. Em decorrência deste 

Programa foram criados outros em nível municipal e estadual, geralmente na forma de 

“bolsa” para auxiliar na reprodução social dos que estão em situação de pobreza.  

 Portanto, a análise do objeto está pautada na discussão de dois elementos 

relativamente recentes na conjuntura brasileira, a transferência de renda e a expansão do 

acesso e permanência na Educação Superior apartir dos anos 1990. O estudo configura-se 

inédito, um desafio estimulante, pois remete a uma temática pouco discutida. O PBU/JP tem 

uma particularidade por ser ofertado na modalidade municipal, e sua inserção na Política de 

Assistência Social que faz interface com a Política de Educação, por meio da transferência de 

renda. Parte de uma experiência inovadora no campo escolhido, visto que o Programa em 

vigor há 08 anos não passou por nenhum estudo investigativo. Portanto, a originalidade da 

pesquisa baseia-se na inexistência de um estudo acerca deste objeto.  

A motivação pela pesquisa surgiu primeiramente pelo conhecimento empírico  do 

Programa Bolsa Universitária, tendo sido um espaço sócio ocupacional da pesquisadora. 

Assim, os determinantes no interesse pela temática se deram pela praxis
3
 cotidiana, 

relevância, atualidade e singularidade da contribuição teórica da pesquisa.   

O acúmulo teórico da pesquisadora em torno da discussão advém da atuação 

profissional na Política de Assistência Social há 15 anos, como também no Ensino Superior 

na Educação à Distância (EaD), por 02 anos. Em termos acadêmicos, o debate sobre a 

Assistência Social esteve presente no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal 

(UEPB/2014), cuja Monografia intitulou-se A efetividade do Controle Social no Conselho 

Municipal de Assistência Social de João Pessoa (CMAS/JP). O debate acadêmico referente 

                                                 
3
 “A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como 

ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto compreende a realidade (humana e não-humana), a 

realidade na sua totalidade. A  práxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é determinação da 

existência humana como elaboração da realidade” (KOSIK, 1985, p. 222, grifos do autor). 
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a educação advém da participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular, 

Serviço Social e Movimentos Sociais (GEPEDUPSS/UFPB), desde maio de 2017.  

Por estar inserida na classe-que-vive-do-trabalho e durante a formação acadêmica ter 

sido estudante trabalhadora, se entende a importância das ações assistenciais no âmbito da 

Assistência Social e da Educação Superior, embora no tempo do referido processo, não se 

tenha desfrutado, devido ausência e ou limitação no acesso a elas. 

Considerando a complexidade do objeto, a discussão centra-se na busca de entender o 

PBU/JP no contexto da totalidade social, diante da proposta de desnudar as verdadeiras 

relações tecida entre a Transferência de Renda e a Educação Superior em nível local, mas sem 

desconectar da conjuntura (inter) nacional, bem como do sistema capitalista. Assim sendo, 

destaca-se que no Brasil, foram identificados 09 Programas Sociais que proporcionam 

“Bolsas” universitárias. Sendo 08 ofertados pelo governo municipal e 01 pelo nível estadual.  

Depois do PROUNI (2005) em nível federal, João Pessoa foi pioneira na implementação do 

Bolsa Universitária (2008) em nível municipal, como revela o quadro 1.  Destaca-se ainda em 

nível federal o Programa Bolsa Permanência
4
 (PBP), criado em 2013, que vem em forma de 

transferência de renda, conceder um recurso financeiro a universitários de baixa renda, 

indígenas e quilombolas, como parte das ações afirmativas no âmbito da Educação Superior. 

 

Quadro 1  

Síntese dos Programas “Bolsa Universitária” 
5
 em âmbito municipal e estadual no Brasil 

   

CIDADE/ 

ESTADO 

ESFERA DE 

GOVERNO  

REGULAMENTAÇÃO 

LEGAL  

 

SECRETARIA RESPONSÁVEL 

João Pessoa (PB) Municipal Lei nº 11.608, de 23 de 

dezembro de 2008 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social  (SEDES) 

Manaus (AM) 

 

Municipal Lei Municipal nº 1.357 de 8 

de julho de 2009. 

 

 

Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e 

Gestão (SEMAD), via Escola de 

Serviço Público Municipal e Inclusão 

Socioeducacional (ESPI) 

Franca (SP) Municipal Lei Complementar 

Municipal de nº 148 de 09 

de fevereiro de 2010 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Senador Canedo  

(GO) 

Municipal Criado em 2013* 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania (SEMASC) 

Frutal (MG) Municipal Lei 6.159 de 30 de outubro 

de 2014. 

Secretaria de Educação e Promoção 

Humana 

Itapemirim (ES) Municipal Lei Municipal n° 2844 de 29 

de dezembro de 2014 

 

Secretaria Municipal de Educação 

(SEME) 

                                                 
4
 Para saber mais, disponível em: < http://permanencia.mec.gov.br/index.html >. (Acesso em: 20 out. 2017).  

5
 Esclarecemos que cada Programa tem um nome específico no quadro 3 deste trabalho. 

http://permanencia.mec.gov.br/index.html
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São Paulo (SP) Estadual  Resolução 45, de 1º de 

setembro de 2015. 

Secretaria Estadual de Educação 

Recife (PE) Municipal  

Lei nº 18.113, de 12 de 

janeiro de 2015 

 

Secretaria de Juventude e 

Qualificação Profissional 

Campina Grande 

(PB) 

Municipal Lei Complementar n   09 , 

de 11 de junho de 2015 

Secretaria de Educação: Centro de 

Ensino Superior e Desenvolvimento 

LTDA - CESED, entidade 

mantenedora da Faculdade de 

Ciências Sociais e Aplicadas – 

FACISA, da Faculdade de Ciências 

Médicas  
Fonte: elaboração própria com base na regulamentação de cada Programa. 

* Cumpre informar que não foi encontrado no site da Prefeitura, regulamentação sobre o Programa. 

 

 

Resguardadas as especificidades de cada Programa, pela própria peculiaridade do 

estado e municípios, foi identificado algumas semelhanças no que diz respeito às 

condicionalidades e critérios de acesso cuja análise está exposta no capítulo 3 deste trabalho. 

Outro ponto relevante é a diversidade com relação à vinculação do Programa a determinada 

secretaria, revelando que oferecer condições para permanência estudantil, é uma demanda 

importante e que dependendo do município ou estado, são estruturados e se materializam na 

gestão de uma ou outra política pública, tendo em vista que os direitos sociais estão 

articulados.  Mota (2010, p. 144) afirma que a Política de Assistência Social, “está assumindo 

um papel na esfera da proteção social que termina por suprir necessidades que seriam do 

âmbito de outras políticas”. Todavia, independente de que Secretaria ou Política esteja 

vinculada, Educação ou Assistência Social – que mais se destacam, pressupõe a importância 

do Programa Bolsa Universitária para aqueles que não conseguem manter os custos 

financeiros de sua graduação.    

  Desse modo, João Pessoa-PB implementou um Programa específico de concessão de 

benefício para universitários, que serve de apoio na manutenção da graduação de estudantes 

de baixa renda. Estes podem ser de Instituições de Ensino Superior (IES) tanto públicas 

quanto privadas que estejam em situação de pobreza, dentre outros critérios contidos em cada 

edital anual. Como todo Programa de Transferência de Renda, apresenta condicionalidades, 

dentre elas, destaca-se o recadastramento semestral e os descontos em reprovação de 

disciplina, onde a porcentagem varia de acordo com cada edital, revelando a herança 

conservadora e moralizadora no trato das políticas assistenciais através das “inúmeras 

responsabilizações que elas devem assumir para fazer jus às ofertas e provisões públicas” 

(COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2010, p. 56). 
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Dessa forma, a pesquisa tem a seguinte questão norteadora: Qual a função social do 

Programa de transferência de renda Bolsa Universitária e sua perspectiva para permanência 

estudantil em nível superior? Para tanto, caracterizou-se o Programa, apartir da identificação e 

análise de suas ações e do perfil do beneficiário.  

Parte-se do pressuposto que o Programa tem contribuído no desenvolvimento da 

formação acadêmica de estudantes universitários em situação de pobreza, sendo efetivado seu 

objetivo, o qual declarado em lei serve de “auxílio nas despesas inerentes ao desenvolvimento 

do curso universitário” (JOÃO PESSOA, 2008, p.1).  Embora apresente limitações quanto o 

número de vagas, valor do benefício e outras demandas sociais para além do auxílio 

financeiro.   

Reafirma-se que a articulação da Assistência Social com a Educação é necessária, mas 

não suficiente para romper com o chamado “ciclo da pobreza”, tampouco promover a 

inserção no mundo do trabalho, diante das determinações estruturais e excludentes que são 

inerentes ao sistema capitalista.   

 

1.2 Finalidade e construção teórica metodológica da pesquisa 

 

A fim de responder à questão norteadora da pesquisa, considera-se sua relevância visto 

que “a avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de 

apontar em que medida as políticas e programas sociais são capazes e estão conseguindo 

expandir direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a equidade” (BOSCHETTI, 2009, 

p. 5).  Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar o Programa Bolsa Universitária da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa e sua perspectiva para permanência estudantil na 

Educação Superior. Foram também elencados os seguintes objetivos específicos: analisar o 

formato do Programa a partir de seus aspectos legais e institucionais; traçar o perfil 

socioeconômico e educacional do beneficiário, como também identificar em que medida 

contribui para permanência estudantil na Educação Superior. 

A perspectiva do trabalho é ultrapassar a análise sob o horizonte institucional, situado 

na gestão das políticas sociais tão comumente realizado, para não cair no politicismo, 

tecnicismo ou reformismo institucional, negando a visão reduzida das múltiplas expressões da 

“questão social”. Concordando com a inconciliação entre justiça social e capitalismo, 

entretanto entendendo a importância das políticas sociais na afirmação de direitos, fruto de 

reinvindicações da classe trabalhadora organizada, sem “certezas ou esperanças radicais 
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românticas e messiânicas” (MAURIEL, 2012, p. 193).  O objetivo, concordando com Netto 

(2011) é ir além da aparência fenomênica a fim de apreender a estrutura e dinâmica do objeto,  

analisando o processo no qual o objeto está inserido para compreender seu movimento.   

Considerando que as políticas sociais e nela estando inseridos os Programas sociais, 

enquanto fenômenos e processos sociais que nascem na sociedade burguesa “deve ser 

compreendido em sua múltipla causalidade, bem como em sua múltipla funcionalidade no 

âmbito da totalidade concreta, como princípio estruturante da realidade” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2011, p.40, grifos nossos).   

 De acordo com Boschetti (2009, p.3) avaliar uma política ou um programa social, 

como é o caso, requer inseri-los “na totalidade e dinamicidade da realidade” do sistema 

capitalista, reconhecendo a importância desses elementos no Estado democrático, como 

também considerando a luta de classes e a articulação das políticas sociais com a política 

econômica.  Alguns autores tratam a gestão das políticas sociais a partir de um ciclo 

sistemático de ações, de forma linear, como a formação da agenda política, a definição e 

análise do problema, a tomada de decisão, a implementação, o monitoramento e a avaliação, a 

exemplo de Januzzi (2014).  Nessa direção, Silva e Silva (2013), aponta que a avaliação 

constitui-se importante etapa na gestão de políticas públicas no Brasil, estando presente no 

planejamento, implementação e monitoramento dos Programas e serviços sociais, pela própria 

necessidade de acompanhamento dos investimentos realizados por financiadores e organismos 

internacionais, que se consolidou no país na década de 1990. Salienta-se que o próprio SUAS 

indica a avaliação dos Programas, regulamentado pela Portaria n°. 329, de outubro de 2006, 

referente a Política de Monitoramento e Avaliação do Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (PMA/MDS), cujo art. 18 delega a coordenação das ações da PMA à 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). 

A análise deste trabalho alinha-se a abordagem de Boschetti (2009, p.5) que 

“considera as políticas sociais como resultado das históricas e contraditórias relações entre 

Estado e sociedade, em diferentes contextos históricos” e a complexidade dos fenômenos no 

movimento da totalidade.  Entendendo a partir de Kosik (1995) que o objeto não pode ser 

avaliado como um fato em si, mas como elemento (estrutural) do todo.  Portanto, para além da 

linearidade do processo de gestão, na análise do Programa Bolsa Universitária da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa, considera-se a heterogeneidade das relações sociais na construção 

da subjetividade e a totalidade do objeto, em uma profunda relação entre sujeito e objeto, na 

busca pela essência do fenômeno em detrimento da aparência ou superficialidade. Na 
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dinâmica desse movimento, o objeto é compreendido como um processo e o sujeito (ativo) 

por sua vez, “deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-los, revisá-

los e deve ser dotado de criatividade e imaginação” (NETTO, 2011, p. 25), sendo impossível 

a neutralidade.  

Assim, compreende-se que a metodologia é o caminho que o pesquisador percorre em 

busca da apreensão da realidade. Para tanto, utilizou-se o método do materialismo histórico 

dialético, uma vez que possibilita “uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já 

que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados 

isoladamente, abstraídos de suas influências políticas,  econômicas, culturais, etc” (GIL, 2011, 

p.32).  O método dialético, conforme assinala Marconi e Lakatos (2003) proporciona a 

compreensão da realidade atual a partir do passado, investigando as raízes do objeto, suas 

influências e alterações ao longo do tempo.  No decorrer do texto, foram utilizadas categorias 

fundamentais da teoria marxista, como contradição, totalidade e mediação. “Nessa 

perspectiva, que é crítica, histórica e ontológica” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 38), a 

perspectiva é ir além da descrição do objeto, absorvendo o seu movimento real, situando-o no 

complexo mundo das contradições capitalistas.  Assim sendo, compreende-se que o fenômeno 

é mutável e está sob constante movimento dialético de ida e vinda, “do objeto para o sujeito e 

do sujeito para o objeto” (KOSIK, 1995, p. 29).   

A dialética é um princípio fundamental que remete a mudanças, uma vez que realidade 

está sempre em movimento e a história, portanto pode ser transformada pelo indivíduo, “tudo 

está sujeito ao fluxo da história”, nos termos de Lowy (2008, p. 14). Corroborando, Kosik 

(1995, p.39) afirma que a dialética “é o método do desenvolvimento e da explicitação dos 

fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva do homem histórico”. A categoria 

da totalidade, “significa a percepção da realidade social como um todo orgânico, no qual, não 

se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder sua relação com o 

conjunto” (LOWY, 2008, p. 16). Para Kosik (1995, p. 44, grifo do autor), “Totalidade 

significa realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer 

[...] pode vir a ser racionalmente compreendido”. Para Bottomore, (2013), a mediação é 

central na dialética, pois promove a conexão entre os elementos da realidade estudada.  

          A Pesquisa pauta-se numa abordagem quali-quantitativa. Quanto ao tipo de 

investigação, trata-se de uma pesquisa exploratória e no que se refere aos procedimentos, 

trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. 
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A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. [...] De outro lado, existem os documentos de segunda 

mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como relatórios (GIL, 

2011, p. 51). 

 

E a investigação bibliográfica baseou-se no levantamento de dados secundários já 

analisados e publicados nos mais variados meios de comunicação, que discutem acerca da 

temática no contexto nacional e internacional. Para Gil (2011), esse tipo de pesquisa 

possibilita um amplo alcance de informações e auxilia na melhor definição do conceito de 

questões que envolvem o objeto de estudo. “O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 

planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo até orientar as indagações” (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p.158).  Dessa forma o processo de análise deve instigar novas reflexões e não a 

simples repetição das informações.  

A fonte primária da pesquisa foram arquivos públicos, 07 (sete) Relatórios Anuais das 

ações do Programa Bolsa Universitária/JP referente ao período de 2010 a 2016.  A partir 

deles, foi possível atender os objetivos da pesquisa. Também foram analisados editais anuais e 

banco de dados digital com informações socioeducacionais dos beneficiários desse Programa. 

Tendo ainda como fonte secundária, outros documentos legais em nível nacional das políticas 

sociais envolvidas, como por exemplo, a LOAS/1993 e a LDB/1996. 

No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

questões centrais acerca da pesquisa conforme apêndice, contendo alguns aspectos como: 

abrangência, critérios de elegibilidade, valor do benefício e exigências contratuais. Outros 

instrumentos de coleta de dados foram a observação assistemática registrada em diário de 

campo durante a experiência profissional da pesquisadora e investigação documental in loco. 

Foram coletados dados de indicadores sociais nacionais como INEP, IPEA e IBGE. A forma 

de apresentação dos dados foi realizada por meio de tabelas e quadros que proporcionaram 

melhor entendimento das variáveis analisadas. 

Quanto à técnica de análise dos dados, adotou-se a análise de conteúdo, que é pautada 

na inferência, partindo do geral para o particular e permitindo ir além dos significados 

imediatos e aparentes. “Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre 

os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 2011, p. 

15). Esta técnica objetiva “a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 
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conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 

não a da mensagem” (Ibdem, p. 46).  

No intuito de caracterizar e analisar o Programa foi realizado um levantamento de sua 

historicidade, em que se destacaram os seguintes aspectos: Implementação e 

desenvolvimento, financiamento, instrumento legal, objetivos, total de beneficiários 

atendidos, abrangência, critério de elegibilidade, condicionalidades, período e valor do 

benefício, forma de avaliação/acompanhamento, dentre outros. A partir de um estudo 

comparativo, foi realizada também uma pesquisa por meio de site de busca, para identificar 

Programas semelhantes em outros municípios e estados do Brasil.  

No decorrer da pesquisa, houve limitações, no acesso aos dados do PBU/JP não por 

parte do órgão, mas pela própria ausência de informações registradas, sobretudo no período de 

implementação do Programa. Também foram incipientes referências bibliográficas sobre 

intersetorialidade, especialmente na articulação da transferência de renda e educação superior. 

Importante assinalar a dificuldade de acesso às informações dos Programas de “Bolsas” 

universitárias implementados no Brasil, pois nem todos os sites oferecem regulamentações, 

tendo conseguido informações por meio de outras redes sociais, como por exemplo, e-mail. 

Além deste primeiro capítulo introdutório, PERCURSO TEÓRICO 

METODOLÓGICO E A APROXIMAÇÃO COM O OBJETO DE PESQUISA, onde é 

traçado o desenvolvimento teórico metodológico de toda investigação, a dissertação está 

organizada em mais 03 (três) capítulos seguidos das considerações finais e referências que 

embasaram o trabalho, como também apêndices e anexos. Os quais discutem acerca das 

categorias analíticas centrais deste trabalho, Assistência Social e Educação Superior, enquanto 

políticas sociais públicas, um direito social e dever do Estado e a Transferência de Renda 

como um direito, embora condicional, que tem a perspectiva de promover acesso à renda no 

atendimento a necessidades básicas e a intersetorialidade entre as Políticas.  

Desse modo, no segundo capítulo, ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA E EDUCAÇÃO: intersetorialidade no enfrentamento da “questão social” 

no contexto de crise do capital. Procurou-se focar no debate acerca da política social 

enquanto resultado de processos históricos de lutas sociais, mediadora entre capital e trabalho 

no enfrentamento das expressões da “questão social”. Tendo como grande mediador o Estado 

que atua em duas frentes contraditórias, atendendo a interesses do capital e do trabalho, sendo 

definidas pela condição estrutural da luta de classes. A ênfase principal é na Política de 

Assistência Social, que ganha centralidade com os Programas de Transferências de Renda, 
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numa “reparação” do Estado diante da dívida sócio histórica. Os PTR faz interface com outras 

políticas, mas esta discussão centra-se no debate da intersetorialidade junto a Educação, 

especificamente em nível superior.  Nesse processo, debate-se a(s) crise(s) do capital que tem 

rebatimentos diretos nas políticas sociais, sendo também um cenário propício para a expansão 

destas Políticas em questão.   

No terceiro capítulo, denominado PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: reflexões em tempo de “bolsas”.  Aborda-se, um breve 

histórico acerca da expansão da Educação Superior brasileira, a qual no pós 1945 

acompanhou o movimento das políticas sociais em geral, atendendo as exigências produtivas. 

A partir dos anos 1990 o regime neoliberal aprofunda a exploração mercadológica da 

educação, tornando-se potencialmente um campo lucrativo para empresas, não sendo mais 

uma atividade exclusiva do Estado, estreitando assim, a relação entre público e privado. Nos 

últimos 10 anos, o Brasil vem realizando reformas universitárias, promovendo o que alguns 

autores denominam de “bolsificação” por meio de programas de “bolsas” de carárter seletivo. 

Por outro lado, a expansão da Educação Superior tem ampliado o acesso e permanência 

estudantil para segmentos empobrecidos (ainda que limitada, face aos critérios de 

elegibilidade). Assim, apontam-se alguns programas sociais de “bolsas” universtárias nas três 

esferas de governo.  

Os capítulos anteriores, que apresentam o contexto no qual o objeto de pesquisa está 

inserido, tem a função de subsidiar o delineamento da pesquisa contida no quarto e último 

capítulo, intitulado O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE JOÃO PESSOA: 

uma análise da transferência de renda na esfera municipal. Discorre acerca da origem e 

desenvolvimento do Programa Bolsa Universitária, a partir da caracterização de sua natureza, 

o qual dá condições do universitário de baixa renda investir em subsídios básicos para 

desenvolvimento de seu curso de graduação. A análise dos dados seguiu rigorosamente o 

procedimento teórico-metodológico já descrito. Baseada numa discussão dialética referente à 

transferência de renda e sua relação com a Educação Superior em nível local, porém sem 

desvincular da realidade global. “Cada coisa sobre a qual o homem concentra o seu olhar, a 

sua atenção, a sua ação ou a sua avaliação, emerge de um determinado todo que a circunda” 

(KOSIK, 1995, p. 31).   
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CAPÍTULO 2: 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E EDUCAÇÃO: 

intersetorialidade no enfrentamento da “questão social” no contexto de crise do capital 

    

A questão social perdura. 

Ela é terrível, mas é simples: 

é a questão dos que têm e dos 

que não têm!  

 Victor Hugo 

 

Este capítulo trás a discussão acerca das particularidades e contradições das políticas 

sociais, enquanto um mecanismo de reprodução social e de enfrentamento das expressões da 

“questão social”. A centralidade da análise está pautada na expansão da Assistência Social, 

por meio da transferência de renda e sua relação intersetorial com a Educação Superior. 

Entendendo que as políticas sociais não eliminam as mais variadas manifestações da “questão 

social”, contudo “é possível empreender lutas para garantir a reprodução material da classe 

que vive do trabalho” (COUTO, 2015, p.   7).  

Para compreensão desse fenômeno em sua totalidade, estruturou-se este capítulo em 

três sessões. Inicialmente foi traçado um breve histórico da origem da “questão social” e das 

políticas sociais no seu enfrentamento. Num segundo momento se insere o debate acerca das 

crises estruturais inerentes ao sistema capitalista, as quais têm influxos diretos nas políticas 

sociais, gerando o aprofundamento da “questão social” como dinâmica do próprio modo de 

produção capitalista, contexto que possibilitou a “expansão” das duas políticas em questão. 

Na terceira parte, apresenta-se a Política de Assistência Social e sua interface junto a 

Educação, por meio dos Programas de Transferência de Renda, elucidando as marchas e 

contramarchas no seu percurso histórico. 

 

2.1 As expressões da “questão social” e as Políticas Sociais no seu enfrentamento: 

particularidades e contradições no processo de produção e reprodução social  

 

 

Para entender a “questão social” faz-se necessário considerar a historicidade, as lutas 

de classes, as transformações no mundo do trabalho e a polarização entre riqueza e 

pauperismo. Ela está estritamente vinculada à emergência da Revolução Industrial, século 

XIX, inicialmente na Europa, nas Revoluções de 1848, com o surgimento da classe operária, 
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que alcançando a consciência de classe, tornando-se “classe para si” nos termos de Marx 

(1988), organiza-se e luta por melhores condições de vida.  Momento em que a sociedade 

dividiu-se em duas grandes classes antagônicas: proletariado e burguesia. Desse modo, a 

“questão social” tem sentido econômico e político, pois não se dissocia da relação 

capital/trabalho e como elemento central dessa relação está a exploração. 

O capitalismo passou por um processo de reordenamento, ou seja, a transição da fase 

concorrencial para a monopolista
6
, fato que transformou a relação entre Estado e burguesia, 

no século XIX. Na fase concorrencial, onde predominava o liberalismo, não se intervia na 

“questão social” havia ações de caráter emergencial, “reduzindo a questões assistencialistas e 

administrativas, passando ao largo da raiz do problema – a propriedade privada e a produção 

da mais-valia” (CASTELO, 2010, p. 91). Os estados estavam em formação e a 

industrialização em fase inicial, predominando a questão agrária. “Os trabalhadores eram 

tidos como seres selvagens e bárbaros, membros de uma ‘classe perigosa’” (Ibid, p. 88, grifos 

do autor). 

Netto (2001) afirma que um dos impactos evidentes do nascimento da industrialização, 

em sua fase concorrencial, foi o fenômeno (novo) do pauperismo, que foi designada pela 

expressão “questão social”. Certamente a pobreza, é anterior ao capitalismo industrial-

concorrencial, porém antes, era questão de escassez de recursos, agora se generalizou e 

aprofundou-se na mesma medida que cresceu também a capacidade da produção de riqueza, 

tendo como elemento importante a tamanha contradição entre as classes sociais.  Nesse 

momento, o pensamento conservador considerava a pobreza um fato natural, sendo resultado 

da “vontade divina” e toda manifestação contra ela, deveria ser enfrentada de forma 

“moralizadora”, a fim de preservar a propriedade privada.  

   

Esse pauperismo se constitui naquela camada social de [sic] perdeu a 

capacidade de vender sua força de trabalho e tem que mendigar a caridade 

pública. Ele se expressa na forma como o capital se apropria da força de 

trabalho da classe trabalahdora através dos diversos mecanismos de 

exploração e dominação, com a finalidade de assegurar a sua reprodução e 

acumulação da riqueza por parte dos capitalistas (PIMENTEL, 2007, p 52). 

                                                 
6
 Para Mandel (1982) o capitalismo tem três fases, concorrencial (a partir de 1848), imperialista “o período do 

imperialismo ‘clássico’ entre 1890 e 1940” (MANDEL, 1982, p. 382). “Não implica que não existiram 

monopólios antes do capitalismo monopolista, nem que a concorrência esteja ausente do capitalismo 

monopolista” (Ibid, p. 371). No que se refere ao capitalismo imperialista, entende-se como um processo de 

expansão do capitalismo em escala mundial como apontam Behring (2015) e Pastorini (2007).  O capitalismo 

tardio (maduro) é a fase tardia do monopolista (final da Segunda Guerra Mundial até a atualidade).  Nessa fase a 

classe dominante deseja “antigir o objetivo vital de convencer a classe operária de que é impossível mudar a  

sociedade” (MANDEL, 1982, p. 155). 
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O capitalismo impõe uma nova relação de produção, em que o trabalhador submete-se 

aos meios de produção e não os possuindo, precisa, portanto, vender sua força de trabalho. 

Nessa direção, compreende-se que a “questão social” é derivada da lei geral de acumulação 

capitalista, já que o sistema capitalista é formado por contradições, cujos interesses de patrão 

e empregado são contraditórios. O capitalista sempre mantém o exército de reservas, ou seja, 

a “geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 2001, p. 251). 

Aumenta cada vez mais a produção de mais valia, gerando uma profunda desigualdade social 

e pobreza, pois quanto maior a acumulação de riqueza, maior acumulação de miséria, de 

acordo com o “sistema de causalidades” do modo de produção capitalista. O trabalhador 

existe para valorização do capital e “o grau de exploração a que está submetido impede que 

ele se liberte da condição de dependência e, menos ainda, da de trabalhador assalariado” 

(PIMENTEL, 2007, p. 156).   

Nessa assertiva, a pobreza e outras expressões da “questão social” são estruturais, 

derivada da contradição de classes, do próprio modo de produção capitalista. Portanto, 

qualquer reflexão acerca dessas categorias, deve ser pensada a partir de determinantes sócio 

históricos, relativo à sociedade capitalista vigente, sem naturalizá-las. É necessário a 

compreensão da identidade coletiva dos indivíduos em situação de pobreza, que estão 

inseridos numa sociedade de classes, em que há a presença de dois elementos opostos 

fundamentais para entender tal realidade: a riqueza e a pobreza, que sob a lógica do capital, 

estão em lados opostos.  

Desse modo, a “questão social” está vinculada a relação de exploração da classe 

trabalhadora pelo capitalismo, trata-se da “exploração do trabalho assalariado pelo capital e a 

luta política do movimento operário contra esta exploração e suas múltiplas expressões” 

(CASTELO, 2010, p.85).  Nessa direção Iamamoto (2004, p. 17) coaduna “a questão social 

diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades engendradas na sociedade 

capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado”. Quando pensada 

historicamente, “a sociedade em movimento se apresenta como uma vasta fábrica das 

desigualdades e antagonismos que constituem a questão social. [...] apresenta diferentes 

aspectos econômicos, políticos e culturais” (IANNI, 1991, p. 4). Nessa assertiva Netto (2001, 

p. 157) corrobora  

 

O desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente, a “questão 

social”– diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações 

da “questão social”; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime 

do capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da 
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dinâmica específica do capital tornado potência social dominante. A 

“questão social” é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 

suprime a primeira conservando-se o segundo. 

 

       Contudo, há autores que diferenciam dessa reflexão acerca da “questão social”, como 

Cunha (2014, p. 47, grifos nossos) que polemicamente a trata como conceito não categoria, 

entendendo que “há diferentes questões sociais segundo os interesses sociais”.  Nessa mesma 

direção, Wanderley (2007, p.60, grifos nossos) entende que “a questão social implica 

questões de integração e inserção, reformas sociais ou revolução, e corrente de idéias (sic) as 

mais diversas que buscam diagnosticar, explicar, solucionar ou eliminar as suas 

manifestações”. Entendimento que se alinha a uma percepção idealista. Para Pereira (2004, p. 

54, grifos nossos), “a questão social não é sinônimo da contradição entre capital e trabalho e 

entre forças produtivas e relações de produção – que geram desigualdades, pobreza, 

desemprego e necessidades sociais – mas, de embate político, determinado por essas 

contradições”. Contudo, independente de embate, a “questão social” está posta, enquanto o 

capitalismo existir.  

        Diante das reflexões algumas vezes até diferenciadas, tendo em vista que “a 

expressão “questão social” não é semanticamente unívoca” (NETTO, 2001, p. 152), entende-

se que não há várias questões, mas uma “questão social” que apresenta múltiplas expressões, 

causadas pela própria dinâmica do sistema capitalista. Concorda-se, portanto, com os autores 

de perspectiva crítica como, por exemplo, Netto e Iamamoto, que entendem a “questão social” 

como expressão política da luta de classes, na relação contraditória entre capital e trabalho, 

que se apresenta de formas diferenciadas em cada fase do capitalismo. De modo que se 

considera como questão central, conforme aponta Pastorini (2007) sua processualidade 

histórica, o próprio movimento do processo de desenvolvimento do capitalismo e os sujeitos 

que a colocaram no cenário político.  Portanto, entender a “questão social” por esse viés 

crítico, o qual este trabalho se alinha, rompe com o debate reducionista e economicista que a 

restringe à pobreza, sendo esta, definida apenas por critérios econômicos, a disvinculando do 

aspecto sócio-político, como também retiram de sua apreensão, seus determinantes históricos. 

“As raízes da “questão social” devem ser procuradas nas desigualdades geradas e perpetradas 

pela exploração do trabalho assalariado pelo capital, sob pena de uma análise superficial do 

pauperismo” (CASTELO, 2012, p.  5).    
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A fase do capitalismo monopolista
7
 teve como objetivo principal: “o acréscimo dos 

lucros capitalista através do controle dos mercados” (NETTO, 2001, p. 20). Dentre elementos 

desse processo, destacam-se “a tendência ao subconsumo [...], cresce a tendência a 

economizar trabalho ‘vivo’ com a introdução de novas tecnologias” (Ibid, p. 21, grifo do 

autor).  Diante da redução do trabalho vivo, em substituição pela máquina devido o processo 

de industrialização e expansão do capitalismo, a classe trabalhadora percebe sua condição de 

explorada e passa a reivindicar direitos, tornando visíveis os conflitos entre as classes sociais. 

Nesse cenário de avanço na industrialização o urbano se sobressai, gerando um 

aprofundamento da “questão social” que ao tonar-se pública, por meio das reivindicações dos 

trabalhadores, o Estado passa a intervir de maneira sistemática interligando sua função 

política à econômica, por meio do consenso. Com a intenção de garantir os superlucros e a 

ordem capitalista, como também “a preservação e o controle contínuos da força de trabalho, 

ocupada e excedente” (NETTO, 2001, p. 26).  Desse modo, a partir da consolidação do 

movimento operário, a “questão social” torna-se objeto de intervenção contínua no âmbito 

estatal, sob a legitimação política, não mais sendo tratada como um “caso de polícia”.  

No capitalismo monopolista, a educação passa a ser importante no processo de seleção 

e inserção no mercado de trabalho, fato que explica o investimento do Estado nessa política. 

O Estado, na combinação de suas funções, no sentido de controlar a classe trabalhadora e 

atender a interesses do capital, exerce uma função integradora, na garantia de “que a ideologia 

da sociedade continue sendo a da classe dominante, e, em consequência, que as classes 

exploradas aceitem sua própria exploração” (MANDEL, 1982, p. 333), assegurando dessa 

forma o desenvolvimento da ordem monopólica. Contudo, acredita-se em um Estado 

ampliado, sendo este constituído de coerção e consenso, elementos que são orgânicos de um 

mesmo processo, conforme reflexão de Gramsci apud Portelli (1977). O próprio Netto (2001, 

p. 34, grifos nossos) aponta o redimensionamento do Estado a partir da “função coesiva 

central [...] ampliou-se e tomou-se [sic] mais complexa a estrutura e o significado da ação 

estatal, incorporando-se os desdobramentos do caráter público daquelas refrações”. Nesse 

movimento, o sujeito político teve (e tem) papel importante no tensionamento junto a 

funcionalidade do Estado para com a sociedade. Portanto,  

          

a análise da questão social é indissociável das configurações assumidas pelo 

trabalho e encontra-se necessariamente situada em uma arena de disputas 

                                                 
7
 Segundo Netto (2001) essa fase inicial do capitalismo monopolista que ele chama de Período “clássico”, limita-

se pela Segunda Guerra Mundial. 



 

32 

 

entre projetos societários, informados por distintos interesses de classe, 

acerca de concepções e propostas para condução das políticas econômicas 

e sociais (IAMAMOTO, 2004, p. 10, grifos nossos).    

 

Nessa perspectiva, Netto (2001) afirma que as políticas sociais emergiram no 

capitalismo monopolista, sendo resultado de reinvindicações da classe trabalhadora.  Sua 

implementação “é outro campo de tensões e alianças [...] seu processamento pode assinalar 

conquistas parciais e significativas para a classe operária e o conjunto dos trabalhadores” 

(NETTO, 2001, p. 34).  De modo que, a partir das lutas sociais, num complexo jogo 

permeado de conflitos, o Estado reconhece algumas demandas dos trabalhadores, intervindo 

sistematicamente na “questão social”. Legitima-se então um Estado regulador na mediação 

dos conflitos gerados pelo próprio sistema capitalista, “dando origem ao que modernamente 

denominou-se de política de proteção social, ancoradas em direitos e garantias sociais” 

(MOTA, 2011, p. 27, grifo do autor), sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Os sistemas de proteção social são formas, às vezes mais, às vezes menos, 

institucionalizadas que todas as sociedades humanas desenvolvem para 

enfrentar vicissitudes de ordem biológica ou social que coloquem em risco 

parte ou a totalidade de seus membros (SILVA; YASBEK; DI GIOVANI, 

2012, p.17). 

 

 

No que se refere às políticas sociais no contexto internacional, Behring e Boschetti 

(2011) apontam que as primeiras iniciativas de “proteção social” foram pautadas em ações 

pontuais, assistencialistas, filantrópicas e religiosas, com destaque inicial para leis inglesas
8
 

na fase pré-capitalista. Em meados do século XIX o Estado era liberal, ou seja, o mercado 

regulava as relações socioeconômicas. Após a Revolução Industrial, com o aumento do 

movimento organizativo dos operários diante das sequelas desta, fizeram com o que, no final 

do século XIX as políticas sociais tornassem obrigatórias de forma sistematizada e planejada 

como ação do Estado. Processo dinâmico, sem uniformidade em sua formação, que se deu de 

forma gradual e diferente em cada conjuntura e país, dependendo da correlação de forças.  

Na fase monopólica do capital, “a funcionalidade essencial da política social [...] se 

expressa nos processos referentes à preservação e ao controle da força de trabalho” (NETTO, 

2001, p. 31).  Essa regulação social se dá por meio do Estado, que não sendo neutro ao 

                                                 
8
 Como por exemplo, a Lei dos Pobres (1531 e 1 01) voltadas para os pobres “selecionados” e “merecedores”. 

Assim, “as legislações sociais pré-capitalista eram punitivas, restritivas”, nos termos de Behring e Boschetti 

(2011, p.48).  
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implementar as políticas sociais, age ideologicamente no atendimento a algumas 

reinvindicações da classe trabalhadora a fim de evitar qualquer tipo de manifestação contrária 

à classe dominante.  Salienta-se que para além da reprodução da força de trabalho, as políticas 

sociais enquanto “um conjunto de medidas e instituições que têm por objetivos o bem-estar e 

os serviços sociais” (LAURELL, 1995, p. 153), envolvem também aqueles que estão fora do 

processo produtivo, como as crianças, as pessoas idosas e com deficiência, segundo a autora.  

   Desse modo, após a Segunda Guerra Mundial até início dos anos 1970, ocorreu um 

equilíbrio econômico e social nos países capitalistas desenvolvidos, que Hobsbawam (1995) 

chamou de “Era de ouro” (1945-1973). Momento em que se generalizam as políticas sociais, 

por meio de um sistema de proteção social específico, o Estado de Bem-Estar Social (Welfare 

State), o qual emergiu, como uma resposta aos problemas gerados pela Guerra, uma contra 

tendência, no intuito de deter o avanço do comunismo, ou seja, reprimir qualquer 

manifestação revolucionária.  Foi defendido pela socialdemocracia, que proporcionou avanços 

no campo da universalização das políticas e direitos sociais, conforme aponta Esping-

Anderson (1991). Proporcionou uma sistematização e regulação na intervenção estatal, na 

ampliação dos direitos sociais no exercício da cidadania, segundo Behring e Boschetti (2011). 

Este Sistema foi diferenciando-se nos diversos países conforme vários elementos, como 

financiamento, formas de organização de serviços, entre outros.  Salienta-se que não houve 

“era de ouro” no mundo, pois estava dividido entre dois regimes políticos: o capitalismo e o 

socialismo (ou tentativa deste último).   

O Estado de Bem-Estar Social baseou-se no pensamento keynesiano, o qual buscou 

alcançar “alguns objetivos políticos – pleno emprego, contenção do comunismo, 

modernização de economias atrasadas, ou em declínio, ou em ruínas” (HOBSBAWAM, 1995, 

p. 276), tornando-as situações de intervenção governamental prioritária. Boron (2001) afirma 

que esse processo combinou crescimento econômico com consumo de massa da classe 

trabalhadora que desfrutava de um trabalho protegido e bem pago, sob a negociação entre 

prosperidade do mercado, em troca de pleno emprego e políticas sociais de bem estar social, a 

partir de um pacto político.  A política keynesiana impensável no liberalismo, para além de 

atenuar a crise de 1929, a chamada “grande depressão”, foi importante para iniciar a 

intervenção estatal na área social.  John Keynes se contrapôs a ideia liberal de não intervenção 

do Estado defendida anteriormente por Adam Smith e mostrou a importância do Estado 

intervir na economia capitalista, viabilizando políticas de geração de emprego, redistribuição 

social de renda, produzindo políticas fiscais monetárias, diminuindo taxas de juros e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Social-democracia
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estimulando investimentos. Para Behring e Boschetti (2011, p. 83-84) “rompia parcialmente 

com os princípios do liberalismo. [...] não significava o abandono do capitalismo ou a defesa 

dos meios de produção”.  Aliado ao keynesianismo surge o fordismo, um sistema de produção 

e consumo de massa, uma forma de relação social, sendo elementos fundantes da acumulação 

do capital pós 1945.  Acreditava-se que investindo no trabalhador, aumentaria o consumo, 

consequentemente aumentaria a produção. Para Przeworski (1988) originou-se a partir daí a 

ideologia fundante da “democracia capitalista”, por meio de um Estado máximo no intuito de 

promover a harmonia entre capital e trabalho, na intenção de democratizar o capital, através 

de um acordo entre as classes. “O pacto keynesiano funda na institucionalização das 

demandas do trabalho, deslocando o conflito para o interior do Estado” (BEHRING, 2015, 

p.186). O pleno emprego reduziu a reserva da força de trabalho e como consequência, 

fortaleceu a resistência da classe trabalhadora.  

  Segundo Esping-Andersen (1991) a esquerda política, considerava o Welfare State um 

instrumento ideológico de favorecimento da classe burguesa. Os conservadores liberais 

considerava excesso de democracia do Estado extenso que acabaria com o mercado, sendo 

uma forma de administração que desviou recursos do investimento necessário ao crescimento 

da acumulação capitalista.  Entendiam que o bem-estar dos pobres era um assunto da caridade 

privada, não da economia.  Desse modo, o discurso antikeynesiano, era que a inflação seria 

resultado do investimento em políticas sociais, como acrescenta Behring (2015).  Estas 

críticas conservadoras levaram o Estado a ser mínimo nos gastos sociais, em contrapartida 

ainda utilizando o fundo público para financiar o capital, segundo Raichelis (2011). 

Corroborando Salvador (2010, p. 608) afirma a relevância do fundo público “na articulação 

das políticas sociais e na sua relação com a reprodução do capital. A presença dos fundos 

públicos na reprodução da força do trabalho e gastos sociais é uma questão estrutural do 

capitalismo”.  

Em se tratando das políticas sociais na América Latina, com ênfase no Brasil, a partir 

de sua densidade histórica comum a outros países latinos, como exploração, colonização e 

ditaduras, observa-se uma vinculação permanente entre o velho e o novo, no intuito do 

capitalismo se recriar e manter seu processo de acumulação.  Evidente que os processos 

históricos são concretos e diferentes em cada país devido traços particulares.  Berhring e 

Boschetti (2011) tratam sobre as marcas da formação social do Brasil e salienta o 

desenvolvimento desigual e dependente, devido a colonização e o escravismo; mudanças sem 

rupturas com o passado, confusão entre público e privado no âmbito estatal, com uma extrema 
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concentração de renda, configurando-se especificidades do país. Retarda-se, portanto, as 

manifestações populares diante do reconhecimento de sua condição e da “questão social”, 

como questão política, fato que só surgiu no século XX, divergindo da emergência desses 

elementos nos países de capitalismo central.   

As políticas sociais estão na esfera da reprodução da força de trabalho, sendo um 

mecanismo de efetivação de direitos sociais, seja pela via da educação, previdência, 

assistência, dentre outras.  Todavia, no contexto brasileiro, os direitos ainda são confundidos 

com “favores”, troca de votos (clientelismo), sobretudo na Política de Assistência Social.  

Para Mauriel (2012), as políticas sociais carregam contradições históricas e intrínsecas ao 

capitalismo, resultado de lutas sociais e pactos que nem sempre é favorável à classe 

trabalhadora.   

Conforme aponta Faleiros (2007), na América Latina, as políticas sociais não são de 

caráter universal, mas por categorias de grupos sociais, a partir de programas de governo, cujo 

acesso é limitado por diversas condições que seguem critérios instituídos pelos agentes 

governamentais, de forma burocrática e clientelista.  Destaca-se uma desigualdade entre os 

serviços públicos, situando-os em duas esferas, a privada com melhor qualidade no 

atendimento aos de poder aquisitivo e a pública, com menor eficiência destinada aos pobres. 

Um verdadeiro “apartheid” daqueles que podem pagar e os que não pode pagar pelo serviço. 

Embora haja uma articulação entre as duas esferas no que tange a investimentos e 

financiamentos através de grandes convênios, utilizando-se do fundo público, através de um 

“sistema de vantagens”.     

    Em relação a implementação do sistema de proteção social no cenário brasileiro 

destacam-se dois períodos importantes, antes de 1930 onde a “questão social” era tratada 

como caso de polícia, a intervenção do Estado no campo social, dava-se em situações 

emergenciais
9
, assim vigorava a política do ‘laissez-faire’, em que o mercado regulava 

livremente. Após 1930, foi substituída, conforme Santos (1987) por uma “cidadania 

regulada”, uma vez que o Estado reconhece alguns problemas sociais e regulam as legislações 

trabalhistas, no tocante as condições de acumulação capitalista.  Destarte, a cidadania
10

 no 

                                                 
9
 Embora houvesse algumas iniciativas nos anos 1920 com destaque para a Lei Eloy Chaves, que protegia as 

categorias profissionais principais daquela época, por meio das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) e 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). 
10

 Santos (1987) entende a cidadania como um conjunto de direitos civis, políticos e sociais, que não 

necessariamente deve ser vinculada ao trabalho assalariado. 
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Brasil se fez por essa via, considerando um sistema de estratificação ocupacional, atrelada a 

regulamentações das profissões, carteira profissional e sindicato público.  Desse modo, o 

cidadão restringe-se ao lugar em que ocupa, ou seja, aquele que estava incluido no processo 

produtivo. É como se existisse uma simbiose entre cidadania e ocupação.  Na chamada “Era 

Vargas”, foram criados vários programas sociais, porém, ligados à esfera contributiva, ou 

seja, eram dirigidos aos trabalhadores formais.  

Tanto as políticas de bem-estar quanto as brasileiras seguiram uma lógica de ações 

voltadas inicialmente para acidentes de trabalho, depois velhice, invalidez, morte, seguidas 

por regulações sobre abonos familiares e auxílio desemprego.  As políticas sociais brasileiras 

apresentam uma grande contradição, já que os períodos de expansão da legislação social (sob 

o cunho da tutela e do favor) foram durante os regimes autoritários
11

 (1937-1945 e 1964-

1985), um ambiente despido de direitos civis e políticos.  Segundo Couto (2010), fazendo 

uma lógica inversa do contexto europeu que seguiu respectivamente a ordem cronológica dos 

direitos civis (séc. XIV), políticos (séc. XIX) e sociais (séc. XX). Nesse período, “as relações 

entre política social, acumulação e legitimação são fortemente acentuados” (RAICHELIS, 

2011, p.93). Talvez para minimizar a dureza do regime, pois melhor é distribuir serviços, do 

que poder. Gomes (2016) reportando-se ao caráter populista do primeiro governo de Getúlio 

Vargas caracteriza as políticas sociais da época, em duas vias, uma de cunho assistencialista, 

visando minimizar as tensões derivadas do desenvolvimento capitalista e outra de cunho 

produtivista, no intuito de colaborar com o desenvolvimento econômico.  Como exemplo, 

tem-se a política de educação, na qualificação e consequentemente o aumento da 

produtividade da mão-de-obra. “Kubischek, incluiu a educação no seu Plano de Metas com o 

objetivo de preparar recursos humanos para a indústria de bens de consumo duráveis” 

(PEREIRA, 2001, p. 130). 

Ocorreu no Brasil, o chamado “Milagre econômico”, época em que houve o 

crescimento econômico do Produto Interno Bruto (PIB), durante o Regime Militar, no período 

de 19 8 a 1973, também conhecido como "anos de chumbo" ou “fordismo à brasileira”.  

“Suas características foram as benesses concedidas ao capital estrangeiro e aos grupos 

nacionais, o que permitiu a concentração e centralização do capital, [...] (em contrapartida 

houve uma) recuperação e expansão da economia brasileira” (MOTA, 1995, p. 60). Segundo 

                                                 
11

 “Efetivamente, entre 1930 e 19 4, não houve, no terreno social, um rompimento decisivo com o laissez-fare 

nem com a antiga estutura do poder oligárquico da era agro-exportadora. Tinha-se, de fato, uma política social 

ad hoc, apesar de sua crescente regulamentação formal” (PEREIRA, 2002, p. 130). 

 



 

37 

 

Leite (2009), o governo de Arthur da Costa e Silva investiu sobretudo no setor industrial, 

porém acarretou um aumento da dívida externa. Apostou na política de viés nacional 

desenvolvimentista iniciada com Juscelino Kubitschek, porém o desenvolvimento social não 

acompanhou o econômico, como se acreditava. Foi um processo de modernização 

(conservadora), no intuito do engajamento do país na nova ordem capitalista mundial, e na 

ênfase da industrialização em detrimento à agricultura, preservando o arcaico dentre o 

moderno, tendo como consequência arrocho salarial e endividamento da classe trabalhadora.  

Após o longo período ditatorial (1964-1985), dá-se o movimento de redemocratização 

do país, assim, a partir dos anos 1970, novos sujeitos aparecem no cenário social, 

revitalizando a sociedade civil com os movimentos sociais.  No Brasil nunca houve Welfare 

State, mas um Estado Social que viabiliza políticas sociais – ainda que focalizadas na pobreza 

extrema - que teve sua institucionalidade enquanto um direito social, numa perspectiva 

universalizante a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), também não vivenciou a 

chamada “era de ouro”. Embora na economia, tenha sido chamada de “década perdida” tendo 

em vista a crise econômica que assolou vários países, trazendo consequências como aumento 

do desemprego, da inflação, da dívida pública, declínio do Produto Interno Bruto (PIB), 

dentre outros.  Por outro lado, no final da década é promulgada a Constituição Cidadã que 

marca as políticas sociais no campo do direito, no enfrentamento das expressões da “questão 

social”.  Um avanço, pelo menos do ponto de vista legal, em decorrência de seus princípios 

estarem firmados na democracia e cidadania, baseada na participação dos cidadãos nos 

diversos espaços públicos de controle social e negociação de interesses coletivos, como por 

exemplo, os conselhos de políticas públicas.  Foi garantido um sistema de seguridade social 

com orçamento próprio, em prol da universalidade das políticas sociais públicas, baseado no 

pacto da cidadania.   

Para Couto, (2010) a cidadania é a apropriação de bens socialmente produzidos pelos 

indivíduos. Nessa perspectiva, a democracia proporciona a socialização da riqueza e de outros 

elementos da sociedade como política e cultura visando a emancipação do cidadão.  Marshall 

(19 7) analisando os “30 anos gloriosos” nos países europeus, concluiu que poderia conciliar 

cidadania e desigualdade, direitos sociais dentro do capitalismo, sendo possível a combinação 

entre acumulação e equidade. O autor entende que “a cidadania é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são 

iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967, p. 

7 , grifos do autor).  O autor complementa: “A igualdade de status é mais importante que a 
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igualdade de renda” (Ibid, p. 95).  Entende-se por cidadania um conjunto de valores sociais, 

no qual o indivíduo é considerado cidadão, dotado de direitos sociais, civis e políticos, sendo 

o tripé da cidadania.  Historicamente, esse conceito vem sendo construído e ampliado desde a 

Segunda Guerra Mundial, por essa razão, Bobbio (2004, p.31) denominou de a “era dos 

direitos” e traz uma afirmação relevante “Os direitos sociais, como se sabe, são mais difíceis 

de proteger do que os direitos de liberdade”.  

A cidadania está atrelada a outros elementos como democracia e esta por sua vez, com 

participação social. No Brasil há duas modalidades de democracia que devem ser 

complementares: a participativa e a representativa. Assim, a democracia é a igualdade de 

direitos de qualquer cidadão para tomada de decisão.  Mas como haver democracia, cidadania, 

igualdade se não há a divisão da riqueza?!  Sem dúvida, a contribuição de Marshall enquanto 

um clássico no debate político sobre a cidadania é relevante. Contudo, a realidade evidencia a 

incongruência entre igualdade/cidadania e capitalismo. Assim, o debate da cidadania é 

necessário, porque na prática “as diferenças sociais, econômicas, educacionais, etc. ficam 

encobertas sob a ilusória igualdade enquanto cidadãos portadores de direitos universais e até 

em certos casos naturais” (PASTORINI, 2007, p. 109).   

Todavia, considerando a categoria da contradição, salienta-se que tanto capitalistas 

quanto trabalhadores se beneficiam das políticas sociais. Podendo “garantir ganhos para os 

trabalhadores e impor limites aos ganhos do capital” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 38). 

É sabido que as políticas sociais não eliminarão as mais diversas expressões da “questão 

social” geradas pelo capitalismo, mas não é por isso que deixa de ser importante para 

subsistência da classe trabalhadora, como meio, não um fim, sendo, portanto, uma arena de 

luta ente o capital e o trabalho. “A política social é uma mediação necessária para o 

atendimento das necessidades sociais dos segmentos das classes trabalhadoras” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 195), que se organiza e reivindica a ampliação do Estado.  Já dizia 

Marx, (2001, p. 284) “o homem precisa comer para fazer o serviço”. O homem precisa de 

condições básicas não só para sua reprodução social, “trata-se da defesa de condições dignas 

de existência, em face do recrudescimento da ofensiva capitalista em termos do corte de 

recursos públicos para a reprodução da força de trabalho” (BEHRING, 2015, p. 188).  

Diante das transformações do sistema capitalista ocorrida nos anos 1970/1980 surge 

um novo debate em torno da “questão social”, trazido pelos clássicos da Escola Francesa, 

Castel e Rosanvallon.  A discussão baseia-se na chamada “nova questão social” e as “novas” 

respostas do Estado diante da crise. O primeiro aponta elementos centrais desse processo, 
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como a crise do trabalho e a “exclusão” social, o segundo, a crise do Welfare State e a “nova 

pobreza”.  

  Para Castel (2001), a questão social passa por metamorfoses, desde sua gênese, 

quando a “chaga do pauperismo” causada pela Revolução Industrial precisaria ser combatida 

por um Estado Social, a fim de manter a integração e a coesão social. O mesmo trabalha 

vários conceitos como vulnerabilidade de massa, que considera um momento de instabilidade, 

que ele nomeia de desfiliação, cuja precariedade das condições de trabalho pode ser 

equilibrada pelas redes (relações) de proteção.  Desse modo, para ele, a “nova” questão social 

“é um desafio que interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade para existir como 

um conjunto ligado por relações de interdependência” (CASTEL, 2001, p.30). Teria como 

elemento central na contemporaneidade utilizando seus termos, os “supranuméricos”, ou seja, 

os supérfluos, aqueles que nem sequer conseguem ser explorados, os “inúteis para o mundo”. 

 Rosanvallon (1998) analisando a crise do Estado-Providência francesa, modelo de 

governo que se baseou na lógica de seguros sociais, uma “mão invisível”, a fim de combater o 

desemprego e a exclusão, fruto da dissociação entre o econômico e o social. Para ele, a “nova 

questão social” se agravou com a crise dos anos 1980, para Castel foi a crise dos anos 1970, 

que gerou desestabilização da classe assalariada.  A reflexão de Rosanvallon baseia-se em 

combater as “novas” formas de pobreza através de um Estado-Providência ativo, ofertando 

serviços individualizados, tendo como base a solidariedade na perspectiva de um “novo 

contrato social”. Em detrimento de um Estado-Providência passivo, enquanto distribuidor de 

diferentes formas de subsídios, na garantia de direitos sociais.  Para Sitcovski (2010), essa 

perspectiva influencia até os dias atuais, partidos políticos que apostam no welfare mix, no 

que se refere ao repasse da responsabilidade do Estado para a sociedade, que de forma 

“organizada” através das Organizações Não-Governamentais (ONGs) - não mais de caráter 

reivindicatórios, mas executora direta das políticas sociais. Muitas vezes firmadas em 

princípios de solidariedade, voluntariedade, longe de executarem seus serviços na perspectiva 

do direito. 

 Para Castel e Rosanvallon, a inclusão social seria a solução para a “nova questão 

social”, a fim de manter a “ordem” social.  Portando, os autores franceses apoiam-se numa 

visão conservadora, reformista e superficial dos fatos, analisam apenas a aparência e propõem 

o “equilíbrio social”, mediante a inclusão social.  Analisando a ideia dos autores Iamamoto, 

(2007, p. 178, grifos da autora) argumenta “a relação salarial assume o espaço da luta de 

classes [...] o problema central passa a ser as formas de inclusão social: “as falhas” do 
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mercado que devem ser minimizadas a partir da intervenção de interesse público”. Sendo 

assim, seria apenas um problema de gestão, não de estrutura.  Os autores franceses também 

falam de estratégias de inserção por meio da renda mínima, acerca disso, a autora acrescenta: 

“Trata-se de um direito individualizado, que supõe o empenho pessoal do beneficiário em 

participar de atividades de inserção e o compromisso da coletividade, que propõe as 

atividades de inserção de acordo com as necessidades” (Ibid, p.180). 

 É evidente que não se resolve as expressões da “questão social” apenas pela via da 

oportunidade de emprego, já que a pobreza e outras expressões da “questão social” se mantêm 

dentre os trabalhadores ativos e até entre os qualificados, que expulsos do mercado do 

trabalho formal “lutavam para não serem explorados; hoje muitos lutam para ter a 

possibilidade de serem explorados” (PASTORINI, 2007, p. 34). Necessário ratificar que as 

manifestações da “questão social”, seja pauperismo, exclusão, desigualdades sociais, 

desemprego, fome, etc. fazem parte da base estrutural do capitalismo, portanto, não sendo 

possível resolvê-las sem alterar a estrutura da sociedade. 

        Portanto, este trabalho comunga com os autores Pimentel (2007), Iamamotto (2007, 

2004), Netto (2001), Montaño (2012) e Pastorini (2007) quando coaduna que inexiste uma 

“nova questão social”, mas sim novas expressões.  Deste modo, a essência da “questão social” 

é a mesma, ou seja, a contradição entre capital e trabalho, já que esta não foi superada, 

justificando, portanto, a ausência de uma “nova”.  “Assim, o que Castel e Rosanvallon 

denominam ‘nova questão social’ se constitui numa velha forma reinventada para enfrentar 

um velho problema com traços renovados” (PIMENTEL, 2007, p. 167, grifos da autora).  

      Nesse sentido, expressões da “questão social” foram aprofundadas a partir dos anos 

1970, cenário de crise (s), que sucedeu os “30 anos dourados”, o brilho se foi e sobreveio a(s) 

crise(s) do “Welfare State”, do modelo fordismo-keynesianismo, sobretudo com “a 

experiência soviética, que fragilizou o movimento operário quanto às suas projeções utópicas 

e direções históricas” (BEHRING, 2015, p. 182). A crise mundial do capitalismo, nos anos 

1970, resultou em um novo modelo político econômico, que teve rebatimentos diretos no 

formato das políticas sociais.  

 

2.2  Crise estrutural do capitalismo e os influxos nas políticas sociais 

 

  O sistema capitalista vem passando por transformações societárias, no sentido de 

garantir o processo que envolve a manutenção da mercadoria, do (super) lucro e da 

propriedade privada.  Assim, em cada período histórico encontra estratégias para se reinventar 
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em meio às crises, a exemplo da reestruturação produtiva presente no projeto neoliberal, que 

atinge diretamente a classe trabalhadora e as políticas sociais.  Analisá-las na perspectiva da 

totalidade social, requer considerar as determinações econômicas, políticas e conjunturais.  

Daí a relação complexa e contraditória entre as políticas sociais viabilizadas pelo Estado, o 

capitalismo e suas crises econômicas, no processo de produção e reprodução sociais. Nesse 

sentido, “a produção é o núcleo central da vida social e é inseparável do processo de 

reprodução, no qual se insere a política social, [...] uma mediação no circuito do valor” 

(BEHRING, 2011, p. 43). 

Nesse processo, o Estado é o intermediário das relações sociais, contribui na 

manutenção do sistema capitalista, mas por outro lado atende algumas demandas da classe 

trabalhadora, uma vez que intervém nas expressões da “questão social”.  Segundo Cignoli 

(1985), o Estado intervém no processo de acumulação capitalista, dando prioridade à criação e 

ampliação das condições gerais da produção. A intervenção estatal é definida de acordo com 

os níveis de organização e de reivindicação da força de trabalho.  Para Iamamoto (2004) as 

negociações são em nível desigual, tendo o capitalista maior poder de argumentação.  “No 

período de expansão, a margem de negociação se amplia; na recessão, ela se restringe. 

Portanto, os ciclos econômicos balizam as possibilidades e limites da política social” 

(BEHRING, 2015, p. 187, grifos da autora).  Esse redimensionamento do Estado se dá via 

demanda extraeconômica do capital para sua ampliação. Assim, o Estado atua como mediador 

na relação capital/trabalho, segundo Iamamoto (2007) e Behring (2015), organizando a 

economia e amenizando as crises com políticas anticíclicas, como as políticas sociais.   

Para Mascaro (2015, p. 24), o Estado “está talhado estruturalmente para funcionar 

conforme o capital”.  Nessa mesma perspectiva, Mandel (1982, pp. 333-334) destaca três 

funções principais do Estado, “1) criar as condições gerais de produção que não podem ser 

asseguradas pelas atividades privadas dos membros da classe dominante; 2) reprimir qualquer 

ameaça das classes dominadas [...]; 3) integrar as classes dominadas”. É aquele que atende a 

demanda da superestrutura, a fim de atender os interesses dos capitalistas, tornando-se assim 

um “árbitro entre as classes” nas suas palavras.  

De acordo com Portelli (1977), Gramsci amplia o conceito de Estado e reconhece a 

sua funcionalidade também para a classe trabalhadora.  Sendo um espaço de disputa de poder, 

de correlação de forças. Assim, o Estado é composto de estrutura e superestrutura, em que há 

um vínculo orgânico, ou seja, uma incide sobre a outra, formando o bloco histórico. A 
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estrutura seria as relações sociais de produção e a superestrutura seria composta por dois 

elementos:  

‘sociedade civil’ (isto é, o conjunto de organismos designados vulgarmente 

como ‘privados’) e o da ‘sociedade política ou Estado, planos que 

correspondem, respectivamente, à função de ‘hegemonia’ que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade e a àquela de ‘domínio próprio’ ou de 

comando, que se expressa no Estado e no governo ‘jurídico’ (GRAMSCI, 

2004, p. 20, grifos do autor).  

 

 

Acrescenta o autor: “essas funções são precisamente organizativas e conectivas” (Ibid, 

p. 21). A hegemonia seria uma combinação entre a força e o consenso por meio de uma 

dominação permitida e a contra hegemonia, sendo a formulação de estratégias da classe 

dominada contra a classe que a domina.  Assim, o elo entre estrutura e superestrutura se dá 

por meio dos intelectuais orgânicos, como “‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício 

das funções subalternas da hegemonia social e do governo político” (Ibid, p. 21, grifos do 

autor), ou seja, tem papel político-ideológico, sendo “funcionários da superestrutura, em nome 

da classe que representam e à qual estão estreitamente vinculados, social e economicamente” 

(PORTELLI, 1977, p.49). Também apoiada em Gramsci, Imamamoto (2007) ratifica a 

relação de coerção e integração do Estado
12

, afirmando que essa relação só se efetiva por 

meio de alguns espaços ideológicos como exemplo a educação. Por sua vez, a “escola é o 

instrumento para elaborar os intelectuais de vários níveis” (GRAMSCI, 2004, p. 19).  É nessa 

linha teórica que condiz esse trabalho.        

Na discussão anterior, viu-se que a intervenção estatal no campo social de forma 

sistematizada, emergiu pós Segunda Guerra Mundial, a fim de amenizar consequências 

deixadas por esta, sendo também uma resposta às crises do capital, derivadas de suas próprias 

contradições. No processo de controle e consenso “o Estado vai incorporar o papel de 

administrador das crises [...] ao lado de outros elementos, as políticas sociais desempenham 

um papel relevante” (BEHRING, 2015, p. 147).   

     Para Mandel (1982), o capitalismo tem ciclos econômicos de aceleração e 

desaceleração consecutivas a cada 50 anos aproximadamente.  Após a crise de 1929, o mundo 

sofre na década de 1970 mais uma grande crise que se prolonga até os dias atuais.  Houve dois 

grandes “choques petrolíferos”, um em 1973 e outro em 1979, que elevou o preço do petróleo, 

gerando um declínio do sistema monetário em nível internacional, devido o elevado consumo 

                                                 
12

 Faleiros (2006, p.52) também confirma essa contradição: “O Estado é uma relação social [...] é um campo de 

batalha [...] um aparelho coercitivo e de integração”.  
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de todos os países desse produto. Portanto, vários países tiveram que buscar novas fontes de 

energia.  Houve o aumento dos preços dos bens de consumo, aumento da inflação e do 

desemprego. O sistema econômico parecia não mais responder ao capitalismo, sobretudo 

devido o excesso de produção em estoque.  Desse modo, a crise do capitalismo dos anos 1970 

de caráter estrutural e mundial, configura-se uma crise clássica de superprodução, mas 

também de superacumulação, uma onda longa de estagnação do capital, uma recessão 

generalizada.  Para Salvador (2010, p. 09), “a crise se manifesta junto com a reação do capital 

contra o Estado social”, sendo um momento de inflexão e expansão do capitalismo, somado 

ao avanço tecnológico que economizou a força de trabalho, rompendo o pacto do pleno 

emprego. “Trata-se de uma crise estrutural do capital que está relacionada a algo mais restrito 

que as condições absolutas. Isso significa que a tripla dimensão interna da autoexpansão do 

capital (Capital, Trabalho e Estado) apresenta ‘perturbações’ cada vez maiores” (PIMENTEL, 

2007, p. 164, grifos da autora).  

A perda econômica fez com que os Estados Unidos rompessem com o Acordo 

monetário denominado Bretton Woods, que comandou as regras comerciais e financeiras dos 

países desenvolvidos mundialmente durante os anos de 1944 a 1971. Enquanto poder 

hegemônico, como trata Harvey (2011), os Estado Unidos (EUA) intermediou tanto o 

surgimento das Nações Unidas quanto desse Acordo, possibilitando por sua vez a criação do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) “cuja estrutura, 

planejamento, filosofia e comportamento se afastam radicalmente dos princípios 

democráticos” (BORON, 2001, p.  2).   

E na guerra de ideologias entre keynesianos (1930 a 1970) e liberais, diante de 

argumentos econômicos sobre “desperdício” nos termos de Hobsbawan (1995), vence o 

neoliberalismo, marcando um processo de contrarreforma do Estado, que primeiramente 

nasceu na Inglaterra com a Presidente Margareth Thatcher e nos Estados Unidos com o 

Presidente Ronald Reagan, ambos de partidos conservadores.  A crise do Welfafe State “deu – 

se em processo de regressão da própria socialdemocracia, que passou a atuar de maneira 

muito próxima da agenda neoliberal” (ANTUNES, 2011, p. 194). 

     Como resposta à crise, emerge um novo modelo acumulativo, o toyotismo pautado na 

acumulação flexível, uma reestruturação produtiva que provocou a fragmentação da 

“identidade classista”, fragilidades dos sindicatos, flexibilização das leis trabalhistas, 

desemprego crônico e de massa que chega a atingir todos os trabalhadores até mesmo os 

qualificados.  Diante das profundas transformações no mundo do trabalho em conjunto com o 
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processo de globalização da economia, falou-se no fim do trabalho, mas para Antunes (2011), 

o que houve foram novas formas de organização técnica e social do trabalho em nível 

mundial. “O desenvolvimento do modo capitalista de produção, em forma extensiva e 

intensiva, adquire outro impulso, como base em novas tecnologias, criação de novos produtos, 

recriação da divisão internacional do trabalho e mundialização dos mercados” (IANNI, 2005, 

p.208). Há o surgimento de novos mercados, a ampliação na área de “serviços”, em 

detrimento do setor das indústrias.  “A produção sob o toyotismo é voltada e conduzida 

diretamente pela demanda. A produção é variada, diversificada e pronta para suprir o 

consumo” (ANTUNES, 2011, p. 32). Segundo o autor, baseia-se na ideia de “estoque 

mínimo”, “just in time”, “polivalência”, “trabalho multifuncional”, controle de qualidade e de 

mão de obra, ou seja, uma intensificação da exploração do trabalho, com horas extras não 

pagas. Indivíduos submetidos a trabalho ilegais, informais, precários, instáveis, desprotegidos 

e a subcontratação.   

O projeto neoliberal somado à reestruturação produtiva é mais uma resposta do capital 

à crise do modelo econômico, devido a baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, uma estratégia de combater o keynesianismo e vencer a crise com a crítica de que “o 

intervencionismo estatal é antieconômico e antiprodutivo” (LAURELL, 2009, p. 1 2), 

justificando que a crise econômica advinha do alto investimento na área social.  

Nessa direção, Mota, (1995, p.108, grifos do autor) afirma que ocorreu o que ela 

denomina de “cultura da crise”, “trata-se de uma cultura que se vai construindo na base da 

formação de um novo conformismo social, em que os atuais interesses privados da classe 

dominante devem tornar-se genéricos e universais, via saída conjunta para a crise.” Ou seja, 

seria um “consentimento ativo” dos trabalhadores ao projeto ideológico de “reforma” do 

capitalismo, com o discurso de solidariedade para vencer a crise. Esta foi a base que permitiu 

implantar o neoliberalismo, uma ideia antiga dos economistas Friedrich Hayek, década de 

1940 e Milton Friedman nos anos 1960. Assim, para os neoliberais manter a desigualdade, 

fortalecer a concorrência e fragilizar os sindicatos era necessário para conter os movimentos 

sociais e investir no mercado livre, segundo Anderson (1995) e Behring e Boschetti (2011). O 

neoliberalismo alcançou maior “concentração da riqueza e da renda e a regressão social” 

(BORON, 2001, p. 40), através da mundialização do capital e da mercantilização da vida 

social e ainda assim não atingiu sua meta principal de crescimento econômico, segundo o 

autor.  
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De acordo com Laurell, (2009) o neoliberalismo teve como características principais a 

desregulamentação da proteção social, fragilização da organização sindical, partidária, 

mínima participação estatal no âmbito social com novos mecanismos de gestão mediada por 

política de privatização de empresas estatais, pautado em princípios como competitividade e 

individualidade. Nessa assertiva, Mota (1995, p. 122) aponta que  

 

Na experiência fordista-keynesiana, os sistemas de seguridade social foram 

ampliados por força das negociações entre empresa, sindicatos e instituições 

do Estado, enquanto nas experiências pós fordistas, sob o influxo das idéias 

[sic]  neoliberais, a tendência é de privatizar os programas de previdência e 

saúde e ampliar os programas assistenciais. 

 

Esse processo não se deu de forma isolada ou neutra diante da intensificação da 

globalização, seguiu as orientações do FMI e demais organismos internacionais, enquanto 

“um comissariado político que responde primordialmente aos interesses imperiais dos Estados 

Unidos e, de forma subordinada, aos de seus aliados, vigiando o cumprimento dos acordos 

impostos aos países endividados, sob a forma das ‘condicionalidades’” (BORON, 2001, p. 46, 

grifos do autor).  Salienta-se que houve várias versões do neoliberalismo, ou seja, os países 

não foram homogêneos em sua implantação.  O neoliberalismo conseguiu difundir uma 

ideologia de que não há alternativas de mudanças, a não ser adaptar-se ao sistema.  Em termo 

social, conseguiu desenvolver uma sociedade competitiva e extremamente desigual devido o 

aumento da pobreza e do desemprego, por outro lado, uma ampla concentração de renda. 

“Mascarada por muita retórica sobre liberdade individual, autonomia, responsabilidade 

pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e livre-comércio” (HARVEY, 2011, p. 

16).  Nesse ponto, chama-se a atenção para a relação entre a reestruturação produtiva e a 

reprodução da pobreza, no tocante a dificuldade na articulação dos sujeitos políticos, devido a 

condição precária do trabalho, não se sentindo parte do coletivo, diante do privilégio do 

mérito individual,  o qual  “desconstrói as identidades, jogando os indivíduos numa aleatória e 

violenta luta pela sobrevivência” (BEHRING, 2015, p.194). Esse elemento político-

ideológico impulsionou seu desenvolvimento a partir de uma realidade em que enfraquece a 

luta coletiva.    

A luta dos trabalhadores foi fragmentada, cuja reivindicação baseia-se na manutenção 

de seu emprego, como forma de subsistência.  Sobretudo com o fim da Guerra Fria (1946-

1989) - um conflito indireto entre os EUA e União Soviética (URSS) - concomitantemente o 

“fim do socialismo” com a queda do Muro de Berlim em 1989, o qual foi construído pela 
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Alemanha para separar o lado oriental, do ocidental, que perdurou por mais de 20 anos. 

Contudo, Antunes (2011, p. 1 2, grifos do autor) afirma que “o que desmoronou com a URSS 

não foi o “socialismo”, mas uma tentativa de transição que não pôde se efetivar”.  Embora a 

URSS ter sido consumida pelo capital mundial, esse fato, não indica a “eternização” do 

capitalismo, nos termos do autor. Entretanto, o trabalhador desacreditado colocou-se na 

defensiva e o capitalismo avança sem a ameaça do comunismo. 

Falou-se em fim da história, fim da luta de classes. Por exemplo, com a 

institucionalização dos sindicatos, segundo Hobsbawan (1995), eles tomam o caminho 

inverso da autonomia de classes, desenvolvendo o “sindicalismo de participação” nas 

palavras de Antunes (2011, p. 1 7, grifos do autor), a fim de “manter o mais elementar e 

defensivo dos direitos de classe trabalhadora, sem os quais sua sobrevivência está avançada, o 

direito ao trabalho, ao emprego”.  Todavia, enquanto houver capitalismo, haverá luta de 

classes, pois haverá aqueles que resistirão como comprova o legado histórico brasileiro. 

No processo de expansão do capitalismo, crises grandes ou pequenas estarão sempre 

presentes, pois são inerentes ao processo de acumulação e de reprodução ampliada do capital, 

“não existe capitalismo sem crise” (NETTO, 2012, p. 3).  Por conseguinte, a figura do Estado 

torna-se ainda mais importante, na administração anticíclica, funcionando como uma 

“almofada amortecedora” nos termos de Behring (2011).  As guerras também fazem parte da 

acumulação capitalista, é tanto que no período de guerra se investe mais em ciência e em 

tecnologia. A crise e ou apenas o discurso da crise, faz parte das estratégias da classe 

dominante no processo de acumulação do lucro. “Logo, toda acumulação transforma-se em 

mecanismo para uma nova acumulação” (PIMENTEL, 2007, p. 32).  

 A crise é global, porque o capitalismo não tem fronteiras. “A globalização do mundo 

expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e processo 

civilizatório de alcance mundial” (IANNI, 2005, p. 207). O autor aponta a manifestação de 

uma sociedade global, porém, carregada de uma contraditoriedade, sobretudo no que tange a 

desigualdade social, desmistificando a ideia de qualquer tipo de nivelamento socioeconômico.  

Nesse movimento, é necessário a correlação de forças, pois “em períodos de crise, é a 

capacidade das classes fazerem política, isto é, de construírem formas de articulação e objetos 

de consenso de classse, que define as tendências do processo social” (MOTA, 1995, p. 40). 

Nessa direção Harvey (2011, p. 18) complementa afirmando que “a possibilidade de sairmos 

da crise de uma maneira diferente depende muito do equilíbrio das forças de classe. Depende 

do grau com que a massa da população se levanta e diz: Já basta, vamos mudar o sistema”. 
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No cenário brasileiro, os impactos da crise mundial da década de 1970 e os próprios 

limites internos possibilitou, na segunda metade da década, uma contra hegemonia, que gerou 

uma crise de legitimidade da ditadura. Desse modo, a abertura política, no sentido da 

transição para democracia, ocorreu de forma lenta e gradual, intensificada na década de 1980, 

que foi possível a organização da classe trabalhadora, até resultar na “Carta Cidadã”, como 

apontam Gomes (2016), Behring e Boschetti, (2011), derivada nos termos de Raichelis (2011) 

de “transição negociada pelo alto”, embora a mesma reconheça a organização da classe 

trabalhadora, a classe dominante também “permitiu” que a reforma acontecesse.  

A década de 1980 foi marcada pela revolução tecnológica, em especial da 

microeletrônica nos países capitalistas avançados, como também houve o aprofundamento da 

globalização da economia. Foi chamada de “década perdida”, significando, na área 

econômica, a diminuição do produto Interno Bruto (PIB), a compressão dos salários, o 

aumento alarmante da dívida externa e o fato de ainda perdurar os efeitos da crise dos anos 

1970.  Mota (1995, p. 78) considerou esse momento como uma crise orgânica, “isto é, como 

um período em que crise econômica e poder político de classes deságuam em processos de 

transição, imprimindo novos perfis às práticas sociais das classes.” Dessa maneira, no plano 

político, o Brasil, sinalizava a ruptura com o regime autoritário diante da organização da 

sociedade civil. Portanto, ocorreram “uma série de reformas encaminhadas a estabelecer uma 

nova ordem econômica internacional” (BORON, 2001, p.79).  Para Hobsbawn (1995) foi um 

período de recessão em toda América Latina, onde cessou o crescimento do PIB.   

 

As dificuldades logo surgiram com a crise da dívida dos países em 

desenvolvimento da década de 1980. Mais de quarenta países, 

principalmente da América Latina, tiveram dificuldade em pagar suas 

dívidas quando as taxas de juros de repente subiram após 1979 (HARVEY, 

2011, p. 24).   

 

O “terceiro mundo” entra em colapso diante do endividamento dos bancos.  Segundo 

Behring e Boschetti (2011, p. 139) “no Brasil, 70% da dívida tornou-se estatal,” fato que 

trouxe consequências como aumento do desemprego e pobreza na América Latina, embora 

alguns países tenham conseguido controlar a inflação, dentre eles o Brasil. Importante 

destacar que a dívida pública em crescimento alimenta a mundialização do capital.  “A dívida 

pública foi e é o mecanismo de criação de créditos; e os serviços da dívida, o maior canal de 

transferência de receitas em benefícios dos rentistas” (IAMAMOTO, 2007, p. 117). 

Corroborando, Harvey (2011, p. 30) aponta que o aumento da dívida desde a década de 1970, 
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“se refere a um problema fundamental subjacente, que eu chamo de “problema da absorção do 

excedente de capital”. Os capitalistas estão sempre produzindo excedentes na forma de lucro”.   

Diante desse cenário tenso, o Brasil precisava mudar a direção e se optou pela 

estratégia do consenso democrático, um novo modelo de Estado, marcando o fim do nacional 

desenvolvimentismo.  Desse modo, a constituinte, foi um processo de lutas populares que 

resultou na Constituição Federal de 1988 (CF) no caso do Brasil com certo tom beveridgiano 

e welfariano- com recorte da previdência que tem cunho bismarkiano. A partir daí foi 

garantido ao cidadão brasileiro um sistema de proteção social, sendo algo singular dessa 

Constituição, ao menos do ponto de vista legal.  

Mal se desfrutou da “Constituição Cidadã”, o país sofre a ofensiva neoliberal na 

década de 1990 que teve grandes impactos nas políticas sociais como um todo, período de 

contrarreforma do Estado, caracterizando um Estado mínimo para o social.  Mota (1995, p. 

24, grifos do autor) apresenta dois fatores importantes no processo de “cultura da crise”, “a 

defesa do processo de privatização, como forma de reduzir a intervenção estatal, e a 

constituição do ‘cidadão consumidor’, que é o sujeito político nuclear da sociedade rgulada 

pelo mercado”. Em seus termos, um cenário de “mecantilização/assistencialização da 

seguridade social”. Nessa direção, Antunes (2011) afirma que a (des) regulação neoliberal foi 

antissocial.   

“Tardiamente”
13

, comparado ao contexto internacional, o neoliberalismo na América 

Latina, começa no Chile, sob a ditadura de Pinochet e no Brasil, surge nos governos Fernando 

Collor de Melo (1990-1992), pós seu impeachment, assume Itamar Franco (1992-1995), o 

qual deu continuidade ao seu projeto, conseguindo estabilização econômica da moeda 

brasileira através do plano real.  Em curto espaço de tempo Fernando Henrique Cardoso - 

FHC (1995-2003) é eleito presidente e consolida o projeto neoliberal. Todos eles realizaram 

“reformas” administrativas e constitucionais em nome da “modernização” do Brasil com um 

ataque aos direitos sociais conquistados, restando apenas aos mais pobres a 

“neobeneficiência”, por parte do Estado, nos termos de Gomes (201 ). 

O neoliberalismo na América Latina, resguardadas as peculiaridades de cada país, 

promoveu segundo Laurell (2009), um distanciamento alarmante entre ricos e pobres, gerando 

um empobrecimento na maioria da população. O novo modelo de governo, foi composto de 

ações conservadoras, como individualismo, retorno a filantropia, políticas sociais focalizadas 

e privatizadas. A “parceria” com as Organizações Não-Governamentais (ONGs) significou o 
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 Devido período histórico, entre 1930 a 1985, regime autoritário e no fim dos anos 1970 mobilização política 

em prol da redemocratização.  
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repasse da responsabilidade social para o chamado “terceiro setor”
14

, por meio do apelo da 

solidariedade e voluntariado.  Soma-se a desregulamentação de direitos tanto sociais quanto 

trabalhistas e a privatização sob o receituário internacional. Assim, “as funções do Estado 

também se monetarizam mercantilizam e, finalmente, privatizam” (HARVEY, 2011, p. 48), 

sob um discurso de retomada do crescimento econômico. Além da dívida interna e externa ter 

tido um crescimento assustador nesse período.  O autor acrescenta que a estratégia para a 

legitimação da privatização foi desestruturar instituições públicas a fim de ampliar os 

investimentos na área privada, através do discurso ideológico de ineficiência da gestão 

pública e consequentemente a “necessidade” e importância da privatização.  

Na década de 1990, a política educacional brasileira volta-se para o ensino superior, 

não na perspectiva de direito, mas de “serviço”, pautada na lógica mercantil, configurando-se 

um campo lucrativo para grandes empresários.  Ações orientadas pelo Banco Mundial, “para a 

periferia do capitalismo, consolidou, ao longo da década de 1990 e no início do novo século, 

um intenso processo de privatização dos serviços públicos, incluindo a educação e, 

especialmente, a educação superior” (LIMA, 2011, p. 3). Também se investiu em programas 

de transferência de renda, focalizando nos segmentos extremamente pobres, como orientação 

dos organismos internacionais. Mota (1995, p. 84) analisando o Relatório do BM nesta década 

o qual trata do “novo consenso”, “quando afirma que não há possibilidade de êxito das 

medidas de ajuste econômico que não reformas estruturais [...] como é o caso da defesa de 

projetos focalizados na pobreza”.  

  Os influxos do neoliberalismo sobre as políticas sociais sob uma intervenção mínima 

no campo social, fez com que a ideologia neoliberal “entrasse em crise” lançando base para 

                                                 
14

 Montaño (2002, p. 58) aponta a funcionalidade do termo e de sua disseminação em consonância a ideologia 

neoliberal de reconstrução do capital. Sua maior preocupação está em entender o verdadeiro significado do 

termo diante de conceitos diferentes e conclui: “o termo ‘terceiro setor’ não reúne um mínimo de consenso sobre 

sua origem nem sobre sua composição ou suas características”.  Segundo o autor o termo é de origem norte-

americana, por John D. Rockefeller III. No Brasil surgiu através da Fundação Roberto Marinho. O autor chama a 

atenção para interpretações equivocadas do conceito de “Sociedade Civil” equivalendo ao termo em questão. A 

“co-responsabilização” nas demandas sociais acaba por precarizar os serviços públicos fortalecendo a ideia da 

ineficiência do  setor público (Estado) “primeiro setor”,  no trato das sequelas deixadas pelo Mercado, ou seja, o 

“segundo setor”.  Não há divisão entre os “setores” da sociedade, eles estão interligados. Importante destacar que 

o autor diferencia o surgimento das ONGs nos anos 1970, como articuladora dos movimentos sociais, para 

aquelas dos anos 1990, mudando seu papel, de substituto destes.  Salienta-se que na maioria das vezes as ONGs 

são equivalentes a sociedade civil, estas, são cooptadas pelo Estado/Poder executivo, pelo menos no espaço do 

Conselho Municipal de Assistência Social/JP, conforme apontou a pesquisa de Santos (2014).  Assim, elas não 

são neutras, há tensões e ideologias. “A sociedade civil tem sido usada como instrumento de canalizar o projeto 

político de enfraquecimento do Estado Social e para disfarçar o caráter de classe de muitos conflitos sociais” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 205). Ressalta-se ainda que a garantia de direitos só se efetiva no âmbito estatal, 

portanto é por esse espaço público que devemos lutar. 
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um projeto popular com a vitória de um representante do Partido dos Trabalhadores (PT), 

Luís Inácio Lula da Silva que venceu as eleições de 2003 para presidência da República, 

ficando no poder até 2010. Período chamado de neodesenvolvimentismo, que se tentou 

articular o desenvolvimento econômico e social, investindo maior recurso nesse último, ou 

seja, optou pelo pacto social, que permitiu alguns avanços para classe trabalhadora. “Atuou 

como bombeiro no socorro do grande capital monopolista que exibiu sintomas de crise” 

(CASTELO, 2016, p. 69), atendendo ao capital financeiro nacional e internacional. Assim, o 

autor chama de “coquetel” o modelo de governo brasileiro, diante da combinação do 

neodesenvovimentismo e do social-liberalismo, que reforçou a “condição de sócio 

subordinado do capitalismo brasileiro ao capital-imperialismo mundial” (MACÁRIO, 201 , 

p. 141).  Todavia, identifica-se ganhos para classe trabalhadora, no sentido de maior 

investimento nas políticas sociais, sobretudo na Política de Assistência Social, por meio dos 

programas de transferência de renda, no combate à fome e à pobreza, que veio redefinir o   

sistema de proteção social brasileiro. Teve impactos positivos na pobreza absoluta, garantido 

acesso à alimentação e bens de consumo, como também a direitos sociais básicos como saúde 

e educação, através das condicionalidades do maior programa de transferência de renda o 

Programa Bolsa Família (PBF), onde a família dispõe de um atendimento integral – pelo 

menos do ponto de vista legal. “Entre os jovens de 15 a 17 anos de idade a frequência escolar 

aumentou de 81,8% para 84,3%, entre 2004 e 2014” (IBGE, 2015, p.30). Outro elemento 

importante que este órgão destaca é que a educação básica passou a ser obrigatória dos 04 aos 

17 anos de idade, por meio da Lei n. 12.796/2013, que oficializou alterações na LDB. 

Para além da administração da “questão social” via políticas sociais - sem negar a 

importância das mesmas, sobretudo em tempos de “barbárie” - é necessário entender, que 

permitir o acesso a direitos sociais, não faz com que elimine a exploração de uma classe sobre 

a outra, o que ocorre é um reformismo. Tendo em vista que o sistema capitalista é 

“irreformável e “incorrigível” nos termos de Mészáros (2008)”. Nessa direção, a pobreza é 

apenas uma expressão da “questão social” e esta, não será extinta com ações compensatórias e 

de “inclusão”. Sobretudo, na era do capital financeiro, o qual fomenta a banalização da vida 

social, as novas configurações da “questão social” apontam para um acirramento da alienação 

do trabalho social e dos sujeitos que o compõe como afirma Iamamoto (2007). 

Na Educação Superior, Lula ampliou o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES/2004) e criou o Programa Universidade para Todos (PROUNI/2005). Aumentou o 

número de vagas para estudantes de baixa renda, por outro lado, beneficiou empresários das 
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Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Paralelamente também investiu no setor 

público ao criar em 2007 o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).  Embora seja perceptível a importância desses Programas, 

Lima (2011) aponta a estreita ligação entre público e privado, o “ensino massificado”, 

provocando um esvaziamento da formação crítica, o sucateamento das universidades públicas 

sem estrutura para atender a maior demanda de alunos e intensificação da privatização da 

educação com o aumento significativo das faculdades privadas.  

Desse modo, o capitalismo tardio marcado pelo capital financeiro/fictício, o qual é 

diferente do industrial, pois se sobrepõe ao capital produtivo, nele, o dinheiro virou 

mercadoria e lucro.  Impulsionado pela globalização do capital, parafraseando Ianni (2005) “o 

mundo tornou-se uma grande fábrica”. Para Boron (2001), a mundialização do capital sob o 

comando do capital financeiro encontra-se completamente dissociado da preocupação com o 

bem-estar-social, porque na verdade, o que interessa ao sistema capitalista é a acumulação 

influenciando em todas as determinações da esfera social. Muitas vezes, quando a acumulação 

não consegue manter a expansão da produção de mais-valia, aumentam as crises econômicas. 

“A crise sistêmica se manifesta envolvendo toda a estrutura da ordem do capital” (NETTO, 

2012, p. 415, grifo do autor), não só quando há dificuldades na acumulação capitalista.    

Na era do capital financeiro, conforme aponta Iamamoto (2007) ocorre a perda da 

supremacia dos bancos, que passam a dividir a participação com outras instituições 

financeiras como os seguros de vida, fundos de previdência privada por capitalização (fundos 

de pensão), entre outros.  “O nexo Estado-finanças funciona há muito tempo como o ‘sistema 

nervoso central’ da acumulação do capital” (HARVEY, 2011, p. 52, grifos do autor).  A 

supremacia do capital financeiro, “tem impactos macroeconômicos que acentuam a pobreza, a 

desigualdade social e a iniquidade econômica, provocando desemprego em massa, 

pauperização e exclusão social tanto em escala nacional como internacional” (BORON, 2001, 

p. 56).  Essa nova fase do capitalismo incluindo os efeitos da crise, vem resultando em novas 

problemáticas, impactando a totalidade social e modificando a relação entre o Estado e a 

sociedade. Surgimento de novos direitos, novos movimentos sociais, novos sujeitos.  “Em 

todos os níveis da vida social, a ordem tardia do capital não tem mais condições de propiciar 

quaisquer alternativas progressistas para a massa dos trabalhadores e mesmo para a 

humanidade” (NETTO, 2012, p. 10).   

Dessa forma, no ano de 2008 o mundo vivencia mais uma grande crise do capitalismo, 

sendo resultado da crise de 1970. Harvey (2011) mostra que esta crise apresentou um 
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elemento singular, o setor imobiliário, créditos e empréstimos foram congelados no mercado 

mundial.  Essa crise iniciou em 2006 nos Estados Unidos, mas a mídia só revelou em 2007 

quando atingiu a “classe média branca” e em 2008 deflagrou em todo mundo, a chamada 

“crise das hipotecas subprime”, destruindo grandes bancos de investimento, chegando a 

falências.  O colapso financeiro, fez com que os bancos internacionais fossem socorridos. 

Foram despejos, desvalorização dos imóveis, casas abandonadas, esvaziamento dos 

condomínios, etc. Como também houve impacto no mundo do trabalho com o fechamento de 

lojas e fábricas, aumentado o desemprego.  Para Salvador (2010), a crise de 2008, que gerou 

uma recessão para a economia global, comparou-se com a grande depressão em 1930.  Acerca 

do discurso da eficiência do mercado, o autor aponta que em tempos de crise, logo o Estado, 

através do fundo público é chamado para socorrer empresas e bancos.  

Nesse cenário, o Brasil “foi um dos últimos atingidos e um dos primeiros a sair dela”, 

sobreviveu a essa crise dentre vários motivos, “menor endividamento comparado com as 

economias mais ricas do planeta e por ser grande produtor de commodities, que cresceram 

consideravelmente no segundo semestre de 2009” (SALVADOR, 2010, p.  23). Também 

porque assumiu a estratégia de investimento público na área social, sobretudo nos Programas 

de Transferência de Renda, que ampliou o poder de consumo das pessoas de baixa renda.  

Para além da medida anticrise, afirma-se a importância desses Programas para melhoria das 

condições sociais de seus beneficiários. Outra medida foi a criação em 2007, do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) que promoveu oferta de empregos, melhoria na 

infraestrutura das cidades, sendo importante elemento para superar a crise de 2008, conforme 

apontado no Balanço
15

 do Governo Federal, dos primeiros quatro anos (2007-2010) do PAC. 

É notório os influxos da crise do capital não só para as relações sociais e de trabalho, 

como também para as políticas sociais. 

 

Poder‑se‑iam arrolar vários desses fenômenos, da financeirização 

especulativa e parasitária do tardo‑capitalismo e sua economia do 

desperdício e da obsolescência programada, passando pelas tentativas de 

centralização monopolista da biodiversidade e pelos crimes ambientais e 

alcançando a esfera da cultura (NETTO, 2012, p. 426, grifos do autor). 

 

Harvey (2011) aponta que a crise dos anos 1970 também atingiu o mercado 

imobiliário global, porém não se igualou a de 2008 nesse sentido, tendo esse elemento como 

                                                 
15

 Disponível em  <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf>  (Acesso 

em: 20 out. 2017).  

 

http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf


 

53 

 

principal característica. Para ele, crises com estes motivos são mais duradouras, tanto que se 

pode ainda sentir seus impactos.  Ambas as crises tem afetado “tanto a materialidade da 

classe trabalhadora, a sua forma de ser, quanto a sua subjetividade, o universo dos seus 

valores, do seu ideário, que pautam suas ações e práticas concretas” (ANTUNES, 2011, p. 18, 

grifos do autor).  

Analisando as desigualdades e as políticas sociais em contexto de crise, Montaño 

(2012, p. 284, grifos do autor) afirma: “a) primeiramente, no MPC, a pobreza (pauperização 

absoluta ou relativa) é o par dialético da acumulação capitalista; b) em segundo lugar, a crise 

é estruturalmente o par dialético da expansão ou desenvolvimento capitalista, alternando 

ciclicamente entre um e outro”. Desse modo se pode inferir que a crise de 1970 somada a 

crise de 2008, tem se delongado até os dias atuais, provocado mudanças em todas as 

dimensões da vida social, com inflexões diretas nas políticas sociais e no mundo do trabalho 

em tempos de financeirização da economia e mundialização do capital.  Sobretudo com o 

aumento da concentração de renda na mão da minoria, gerando o aprofundamento das 

desigualdades sociais, devido as mais diferentes formas de precarização do trabalho, como 

também a ausência deste. Assim, os “cidadãos” cada vez mais empobrecidos, recorrem ao 

sistema de proteção social, sobretudo a Política de Assistência Social que teve maior 

centralidade na agenda governamental neodesenvolvimentista.   Mota (2010) afirma que em 

tempos de crise, o Estado amplia a Assistência Social, já que a classe trabalhadora sofre com 

impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.  

Para compensar os efeitos da crise e contornar as manifestações diante das 

transformações no mundo do trabalho, enquanto orientação do BM emerge a transferência de 

renda, primeiro nos países centrais (1970) e anos 1990 nos periféricos, sobretudo na América 

Latina. Com o desemprego estrutural, há ampliação da pobreza e, portanto, a demanda do 

Estado no investimento na Assistência Social como forma de “integrar”, ou “incluir” o 

indivíduo na sociedade, em contrapartida saúde e previdência aprodundam sua privatização. 

“Em tempos de crise, é a assistencialização da seguridade social brasileira, que ocorre em 

sincronia com o movimento de privatizações” (MOTA, 1995, p. 4 , grifos do autor).  No 

contexto histórico brasileiro a partir de 2004 a Assistência Social afirma-se como uma política 

pública, a qual passou por um processo de expansão, promovida pelos Programas de 

Transferência de Renda que possibilitou o acesso a direitos sociais básicos e a segurança de 

renda. Contudo, para Mota (2010) as expressões da “questão social” ao combate à pobreza e 

para seu enfrentamento executam “políticas de inserção” pautadas na focalização, Nesta 
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conjuntura, a educação, sobretudo em nível superior, também passa a ser vista como uma 

importante ferramenta de combate à pobreza e promotora de desenvolvimento.  

 

2.3 Política de Assistência Social, Transferência de Renda e a interface com a Política de 

Educação  

 

Marcas históricas como a escravidão, a dependência colonial, o coronelismo elucida 

hoje a conservação da troca de favores no Brasil, caracterizando a formação política do país, 

que historicamente tem beneficiado os interesses privados em detrimento dos direitos sociais 

e reconhecimento da cidadania.  

Conforme Behing e Boschetti (2011), a industrialização no Brasil consolida-se 

tardiamente no século XX, diferente da Europa. Nesse século ocorre um espraiamento do 

capitalismo sob uma nova etapa, o especulativo, ou seja, o capital fictício.  Nesse terreno 

histórico, legitimam-se as políticas sociais no âmbito do Estado. Em termos de proteção 

social, o Brasil aproxima-se do modelo beverigidiano, que surgiu na Inglaterra e tem como 

objetivo a luta contra a pobreza, apoiado em serviços não contributivos, já o bismarkiano 

apoia-se na “lógica de seguros”, como é o caso da previdência. O modelo de proteção social 

constuído no Brasil tem caráter misto como aponta Boschetti (2008, p. 2 5) “a seguridade 

social no Brasil associa, ao mesmo tempo, universalidade e seletividade, centralização e 

desecentralização, distributividade e redistributividade, e gratuidade e contributividade”.   

Para Sposati, et al. (2014) e Silva (2015), o “assistencial” é fortemente impregnado no 

contexto histórico das políticas sociais, sobretudo na Política de Assistência Social, que faz 

com o que o Estado não rompa com a tutela nem com a insuficiência dos serviços que 

(estrategicamente) estão sucateados, dificultando a sua visibilidade no âmbito do direito de 

cidadania.  Esse berço histórico influencia diretamente a Assistência Social no Brasil, que foi 

gerada com base na filantropia e caridade religiosa, através de ações humanitárias no auxílio 

aos pobres. “A assistência social tem sido historicamente o lugar de atendimento das 

carências dos segmentos mais empobrecidos da população, [...] processo de negação e de 

fragmentação da identidade social dos indivíduos e grupos aos quais se dirigem” 

(RAICHELIS, 2011, p. 149, grifo da autora). Ainda segundo a autora, na trajetória dessa 

política no âmbito estatal, destaca-se a primeira grande instituição, a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), criada em 1942 e presidida pela primeira-dama Darcy Vargas, 

caracterizando seu aspecto filantrópico. Seu objetivo inicial era atender as famílias dos 

pracinhas combatentes da 2ª Guerra Mundial. Após, incorporou a demanda do período 
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histórico com relação ao desenvolvimento socioeconômico do país, assim ampliou seu 

objetivo a atender a população em situação de pobreza, em parceria com entidades não 

governamentais, com ações humanitárias pautadas no voluntariado, sob a lógica do favor, da 

benesse e não no âmbito do direito social.  Não tinha fundamento legal, sendo possível 

utilizá-la para fins clientelísticos. “Talvez ela represente o mais nítido exemplo da simbiose 

público-privado que marca as relações sociais brasileiras no campo da assistência social” 

(BOSCHETTI, 2008, p. 52). 

O que se identifica é que a Assistência Social tem uma relação direta com o combate à 

pobreza desde sua origem até os dias atuais, em um contexto de maior aprofundamento, não é 

à toa que tem sido o tema central na agenda política, embora sua análise se limite apenas a 

dimensão da renda.  Decerto a pobreza sempre existiu, porém, de acordo com Netto (2001) e 

Castelo (2010), no capitalismo tem uma dimensão maior, sendo absoluta e contraditória 

diante da tamanha desigualdade social, tendo em vista que hoje se tem uma capacidade maior 

de produzir riqueza (bens e serviços), contudo, poucos têm acesso.   

 Necessário repensar a Assistência Social para além do enfrentamento da pobreza, 

mesmo que algumas de suas próprias regulamentações apontem nesse sentido,  

uma vez que a pobreza não se resolve com políticas compensatórias. Apoiada em Benhring e 

Boschetti (2011) deve-se romper com a lógica das leis inglesas, como a Lei dos Pobres, que 

tinha um caráter punitivo e não protetor, onde os “pobres selecionados e merecedores” tinham 

que fazer por onde justificar o recebimento do benefício. Talvez nos dias atuais esse elemento 

tenha sido resgatado pelos programas de transferência de renda condicionada. Por outro lado, 

o Estado pode promover “políticas estratégicas que articulem medidas econômicas e efetivo 

projeto de desenvolvimento, concentrado no ataque às desigualdades sociais por meio de 

políticas de geração de emprego e de renda” (RAICHELIS, 2011, p. 111).  A Assistência 

Social ainda que seja um direito, historicamente também está vinculada ao controle e 

legitimação do poder político,  

 

num misto de ações dispersas e descontínuas de órgãos governamentais e de 

instituições privadas [...] tratamento caso a caso, sempre sujeitos a 

manipulações personalistas e clientelistas a serviço de interesses 

imediatistas, quando não de práticas de corrupção no uso dos recursos 

públicos (Ibid, p. 21).   

 

 

Todavia, ela é via de acesso a serviços públicos, ainda que precários, responde a 

interesses contraditórios do Estado ampliado. Pode ser (como foi) partícipe de um movimento 
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mais amplo de luta pela afirmação e expansão de direitos sociais intensificado na década de 

1980, conforme aponta a referida autora.  Desse modo, após 21 anos de Ditadura, em um 

cenário de disputas de projetos sociais, venceu a Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

passando a regulamentar um Estado democrático e uma proteção social baseada em direitos, 

celebrando a chamada “dívida social”.  Inseriu a Assistência Social no tripé da seguridade 

social enquanto uma política pública não contributiva. 

 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – a promoção da 

integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras (sic) de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei (BRASIL, Presidência da República, 1988, p. 159).  

 

 

Enquanto a saúde foi regulada em 1990 e a previdência social em 1991, a Assistência 

Social foi a última em 1993, com a Lei Orgância de Assistência Social (LOAS), a qual 

conceitua essa política em seu Art. 1º como,  

 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de seguridade social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, Presidência da 

República, 2011, p.1, grifos nossos). 

 

 

 Problematizando as palavras destacadas na citação acima, em que se equivale 

mínimo
16

 a básico, entende-se que os termos são diferentes, sobretudo no aspecto político, 

como afirma Pereira (2002, p, 26, grifos do autor). 

 
Mínimo e básico são, na verdade, conceitos distintos, pois enquanto o 

primeiro tem a conotação de menor, de menos, em sua acepção mais ínfima, 

identificada com patamares de satisfação de necessidades que beiram a 

desproteção social, o segundo não. O básico expressa algo fundamental, 

principal, primordial, que serve de base de sustentação indispensável e 

fecunda ao que ela se acrescenta [...] enquanto o mínimo nega o ‘ótimo’ de 

                                                 
16

 Faleiros (2006, p. 49) também contribui nessa discussão afirmando que na garantia de um mínimo, “o Estado 

jamais ultrapassa um determinado teto, deixando todos os mecanismos do mercado funcionar livremente sobre 

esse mínimo. São esses os casos de salário mínino, dos limites míninos para o seguro e para o auxílio social”. 
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atendimento, o básico é a mola mestra que impulsiona a satisfação básica de 

necessidade em direção ao ótimo.  

 

 

Adota-se aqui, portanto, a noção de necessidades básicas indicando a garantia de 

níveis de satisfação humana capaz de promover direitos sociais vitais para o desenvolvimento 

global do cidadão.  Em que pese as contradições da LOAS, ela dá uma nova concepção a 

Assistência Social, tornando-a uma política, direito social e dever do Estado, envolvendo um 

conjunto integrado de ações, que remete a um princípio operativo, considerando a 

universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços e com financiamento
17

 garantido. Não obstante, na prática a Assistência Social ainda 

é tratada como “não política” ou como “assunto da primeira dama”, sendo necessário 

“incorporar que a existência legal do direito à assistência social não revela a face boa de um 

governo, mas é resposta à luta dos trabalhadores de verem reconhecidos seus direitos a ser 

protegidos” (COUTO, 2015, p.  7 ).  

De acordo com Couto (2010), mesmo com a CF/88, sob o governo do primeiro 

Presidente da República após a ditadura militar José Sarney de Araújo Costa (1985-1990), 

tendo em vista que o Presidente eleito Tancredo de Almeida Neves, morreu antes de ser 

empossado. Continuou com práticas clientelistas, como exemplo destaca-se o elemento 

central da política social na época, o “Programa Nacional do Leite”, quando na verdade, seria 

para garantir o direito à alimentação.  

Em tão pouco tempo da “Carta Cidadã”, o processo de democratização do Brasil foi 

interrompido pela ofensiva neoliberal, anos 1990, em que o chamado Welfare mix diminuiu a 

responsabilidade do Estado em assegurar as políticas sociais no campo do direito e de caráter 

universal. Enfatizou-se a “parceria” com as Organizações Não Governamentais (ONGs), não 

sendo esta, elemento complementar da redesocioassistencial, mas uma protagonista, como 

“alternativa eficaz”, ocorrendo assim uma “terceirização da Assistência Social” nos termos de 

Raichelis (2011). Tratando dos influxos do neoliberalismo nos países latino americanos, 

Laurell (2009, p. 1  ) afirma que houve “um processo maciço de empobrecimento e uma 

                                                 
17

 No que se refere ao financiamento, embora não esteja estipulada a porcentagem fixa para a Assistência, 

conforme o Art. 204 da CF/88, “sendo facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de 
apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida” (BRASIL, 
198, p.155). Sendo inferior ao da saúde, que é 15% para a União, como garantido no Art. 198 da CF/88 e da 

educação, conforme Art. 212 da CF/88 e reforçado no Art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/1996) que 

garante o mínimo de 18% para a União e para Estados e municípios de 25%. Destaca-se que no ano de 2017, o 

Governo Temer apresentou contraproposta em relação a Resolução do CNAS 12/2017 que aprovou o orçamento 

2018, aprovando corte nas despesas de 98,05%. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2017/resolucoes-2017/> (Acesso em: 21 jul. 2017). 

 

http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2017/resolucoes-2017/
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crescente polarização da sociedade entre ricos e pobres”, intensificado pelas “reformas” 

políticas. Somado a centralização dos gastos sociais em programas seletivos voltados aos 

pobres, utilizando-se do fundo público, com claro objetivo de “garantir níveis mínimos de 

alimentação, saúde e educação [...], um objetivo oculto: assegurar uma clientela política em 

substituição ao apoio popular baseado num pacto social amplo, impossível de se estabelecer 

no padrão das políticas neoliberais” (LAURELL, 2009, p. 173). Assim, as políticas sociais, 

submetem-se as econômicas, focalizando no mínimo social, por meio de transferência de 

renda, a fim de responder as necessidades imediatas do mínimo de pobres, que seriam os 

extremamente miseráveis, retirando o máximo de direito do cidadão acessar a política social 

de forma universalizante. Limitando a reflexão do sujeito no que se refere a questões 

conjunturais, estruturais e coletivas, individualizando a pobreza. 

Nesse cenário de contrarreforma do Estado o Presidente Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), inaugurou o processo de desregulamentação e desestatização. Nesse governo, a 

Assistência Social também foi concebida de forma residual e emergencial com ênfase no 

atendimento à infância.  Pós-impeachment de Collor, o então vice-presidente Itamar Franco 

(1992-1995) assumiu a presidência e encontrou toda a área social desarticulada. Foi em seu 

governo que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi aprovada (1993), marcando a 

institucionalização (tardia) da Assistência Social.  Embora seu projeto original tenha sofrido 

várias alterações, diante das pressões divergentes no tenso processo de votação. Conforme 

Couto (2010), nesse ano também criou o Plano de Combate à Fome e a Miséria (PCFM), 

incorporando a “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, uma Organização 

Não Governamental idealizada e fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que 

liderou uma “campanha de mobilização social” contra a fome e a miséria, que teve também 

uma utilização clientelista. 

O governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) substituiu o PCFM, pelo 

Programa Comunidade Solidária (PCS), via Decreto Lei n°1.366/ janeiro de 1995, que era 

responsável pelo gerenciamento das ações na área social, sendo presidido pela primeira-dama, 

reproduzindo ações assistencialistas da antiga LBA, baseando-se no clientelismo, 

assistencialismo e solidariedade, contrário ao que preconiza a CF/88 e a LOAS.  Com esse 

novo Programa, foi extinto o Ministério de Bem-Estar Social sendo substituído pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 1996 foi instituído o Benefício de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_de_Souza
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Prestação Continuada (BPC)
18

, sendo uma transferência de renda no valor de 1 salário 

mínimo, destinada à pessoa idosa a partir de 65 anos de idade e a pessoas com deficiência, 

sendo exigido como um dos critérios de elegibilidade uma renda per capita familiar inferior a 

¼ do salário mínimo vigente.  No mesmo ano, é instituído o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI)
19

 destinado a atender famílias em situação de pobreza, com crianças 

e adolescentes entre 07 e 15 anos de idade que encontram-se em situação de trabalho, 

devendo abdicar o trabalho e garantir sua inserção e permanência na escola, ainda participar 

de ações socioeducativas.  Silva, Yazbek e Di Giovani (2012) assinalam que as primeiras 

experiências de Renda Mínima condicionada foi em Campinas (SP), Brasília (DF) e Ribeirão 

Preto, depois os programas de transferência de renda atrelados a obrigatoriedade de 

frequência escolar estendenderam-se para várias outras cidades e Estados brasileiros, nos três 

níveis de governo. 

 

São considerados Programas de Transferência de Renda aqueles destinados a 

efetuar uma transferência monetária, independente de prévia contribuição, a 

família pobre, assim considerados a partir de um determinado corte de renda 

per capita. [...] Um incentivo ao acesso a política universais estruturantes, 

principalmente as política de Educação, Saúde, e política de trabalho 

(SILVA; YAZBEK; DI GIOVANI, 2012, p.137).  

  

Behring e Boschetti (2011), Gomes (2016), Nascimento (2015) afirmam que o debate 

sobre os programas de transferência de renda (PTR) no cenário internacional ocorre nos anos 

1970/1980, inicialmente nos países da Europa e após ganham destaque em nível global, tendo 

um ponto em comum para o indivíduo acessá-lo, o critério de renda. Destaca-se que na década 

de 1970 ocorreu o “desmonte do Estado Bem-Estar Social, desestruturação do fordismo, 

revolução tecnológico-científica, fim do padrão ouro-dólar, financeirização da riqueza, 

culminando no neoliberalismo” (CASTELO, 2010, p. 8 ). Sendo um momento de crise, 

propício para políticas focalizadas, intensificando nos dias atuais devido às transformações no 

                                                 
18

 Em 2007 foi criado o Programa BPC na escola, regulamentado pela Portaria Interministerial nº  18, de 24 de 

abril. “Tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com 

deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC)”.  É 

um programa gerido pelo MDSA, com ação intersetorial, com o MS, a SDH e o MEC. Para saber mais consultar 

<http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/bpc-na-escola> (Acesso em: 10 set. 2017).  

Deixando evidente a articulação da Assistência Social por meio da transferência de renda com a Educação. 
19

  Desde 2013, o Programa de Erradicação Infantil (PETI) sofreu alterações, diante do reordenamento nacional 

dos serviços do SUAS. Agora, ele faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

conforme Resoluções nº 01 e 08/2013 do CNAS/MDS. Com essa nova regulamentação, o programa funciona 

com ações estratégicas, não mais na execução das atividades, mas na avalição, fiscalização e mobilização junto a 

outros serviços do SUAS. Contudo, o recurso ainda é repassado às famílias que se encontram com crianças nessa 

situação, pela via do Programa Bolsa Família. 

 

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/bpc-na-escola
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mundo do trabalho. Silva (2012) aponta que na impossibilidade de garantir o direito ao 

trabalho, amplia-se a Assistência Social por meio da Transferência de Renda, a fim de incluir 

a superpopulação relativa no circuito do consumo. Enquanto na Europa, os PTR funcionam 

como complementação de renda, na América Latina torna-se por vezes a única renda, 

configurando-se ação de complementação de serviços sociais básicos. 

Segundo Gomes (2016), foram os economistas liberais, como é o caso de Friedman e 

Hayek que apontaram a necessidade de renda mínima no combate à pobreza. Ainda que nos 

países desenvolvidos a garantia de renda mínima data os anos 1930. As modalidades na 

implementação dos programas nessa linha diferenciam de um país para outro, porém contendo 

elementos comuns.  Os Programas de Transferência Renda surgem para amenizar os 

antagonismos através de mecanismos de consensos.  

 

No cenário internacional, portanto, as discussões giram em torno dos 

programas de distribuição de benefícios monetários (cheque, renda básica, 

renda de existência, renda social) [...]. Desde o começo do século XX, 

muitos foram os filósofos, economistas e pensadores de todas as ciências 

sociais que formularam a defesa de uma renda mínima (GOMES, 2016, p. 

94).    

 

 

Em nível nacional, no caso brasileiro - em uma conjuntura adversa para investimento 

na área social, década 1990 - quem trouxe o debate foi o Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

(PT-SP), com seu projeto de Lei nº 80/1991, que propôs a instituição de um Programa de 

Garantia de Renda Mínima (PGRM). Seria uma espécie de um complemento da renda mensal 

do cidadão “que beneficiaria, sob a forma de imposto de renda negativo, todas as pessoas 

residentes no País, maiores de 25 anos e que auferiam rendimentos brutos mensais inferiores a 

Cr$ 45.000, que correspondiam a 2,5 vezes o salário mínimo efetivo da época” (SUPLICY, 

2003, p.71).  O Senado aprovou em 1997 um projeto parecido, de autoria do Deputado Nélson 

Marchezan (PSDB-RS), portanto, foi sancionada a “Lei nº 9.533, que autorizava o governo 

federal a conceder apoio financeiro, de 50% dos gastos, aos municípios que instituíssem 

programa de renda mínima associado a ações socioeducativas” (SUPLICY, 2003, p. 74).  

Com esse incentivo, estados e municípios criaram seus programas de transferências de renda 

associado à Educação. “A grande inovação desse debate foi, por conseguinte, a articulação da 

Educação com a transferência monetária” (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANI, 2012, p. 100).  

Tendo em vista que no projeto original, não tinha essa ação intersetorial, assim, a política 

educacional passou a ter também um papel de enfrentamento da pobreza, conforme aponta os 

autores retrocitados, sobretudo em nível superior, como afirma Cislaghi (2012, p. 2 7), “o 
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ensino superior passa a ter papel de destaque para o alívio da pobreza e para a coesão social”. 

Onde se insere também a discussão desse trabalho, a articulação da transferência de renda 

com a educação, no nosso caso em nível superior, fazendo conexão com a Política de 

Assistência Social Municipal, na qual está inserido o objeto de estudo em questão, o 

Programa Bolsa Universitária/JP,  

Os Programas de Renda mínima dos anos 1990 apresentam os seguintes critérios: 

 

focalização na pobreza; subjetividade do direito (deve ser demandado pelo 

interessado); condicionalidade (admite prerrogativa e contrapartidas); 

subsidiariamente (é renda complementar); e sujeição do interessado a testes 

de meios ou comprovações de pobreza. Em vista disso, eles não se 

configuram como programas redistributivos (que retirariam de quem tem 

para dar a quem não tem) e não estão livres do estigma – um efeito 

abominável das práticas asssitencialistas do capitalismo liberal, hoje 

recuperados (PEREIRA, 2002, p. 115, grifo do autor). 

 

 

A Transferência de Renda é uma política estatal financiada por fundo público de 

caráter distributivo, que “tem como característica principal não colocar em confrontação 

direta possuidores e não possuidores de bens e riquezas, pois transfere para os despossuidos 

recursos acumulados em um fundo público provenientes de várias fontes” (PEREIRA, 2002, 

p. 117) e a redistribuição por sua vez, seria retirar dos que tem para dividir com quem não 

tem.  Desse modo, os PTR no Brasil desenvolveram-se “numa conjuntura de caráter curativo-

reparador da assistência aos mais pobres, substituindo o caráter universal da política social 

pela focalização e imediatismo assistencial” (GOMES, 2016, p.119). Assim, eles têm 

substituído “parte de bens e serviços sociais, por uma alocação direta de recursos em 

dinheiro” (Ibid, p. 87). Na época de FHC surgiram para manter a governabilidade, daí por 

diante, outros presidentes, também vem utilizando-se desse instrumento nas campanhas 

eleitorais. Parafraseando Bobbio (2004, p.30) “O individualismo é a base filosófica da 

democracia: uma cabeça, um voto”. 

Segundo Silva, Yazbek e Di Giovani (2012), FHC, sob a Lei nº. 10.219/2001 instituiu 

em nível federal o Programa Nacional de Renda Mínima associada à educação, o Bolsa 

Escola, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Bolsa Alimentação, vinculado ao 

Ministério da Saúde e o Auxílio gás vinculado ao Ministério de Minas e Energia sob a Lei 

10.453/2002, entre outros Programas. Sob parcerias de órgãos internacionais como a 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO), Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), entre outros. O valor do benefício era repassado 
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via cartão magnético, “cartão cidadão”, em substituição aos vários cartões de cada programa, 

a fim de evitar desvios dos municípios. “Dessa maneira, a própria família escolheria em que 

gastar, com isso estimulando o comércio e a atividade econômica local que, de outro modo, 

poderia estar estagnada em virtude de qualquer fenômeno” (GOMES, 2016, p. 79).   

É preocupante os moldes que os serviços sociais da América Latina assumem, 

conforme afirma Faleiros (2007), não tendo caráter universal como princípio de cidadania, se 

dando de forma contraditória entre “integração” e “exclusão” de acordo com as categorias da 

população (pobre, cidadão ou trabalhador), cuja, institucionalização depende do jogo de 

forças conjuntural. De modo, que a Assistência Social é a política que mais tem enfrentado 

dificuldades em romper com sua marca histórica assistencialista. Basta atentar para 

morosidade da legislação pertinente como também, na seletividade para acesso a seus 

programas, projetos, benefícios e serviços. 

Com o modelo neoliberal brasileiro em crise, surge no cenário popular a possibilidade 

de uma mudança social e econômica com a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT). As 

eleições de 2003 para Presidente da República foi um momento de surpresa e de esperança ao 

povo brasileiro, com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva.  A chamada “era Lula” sob os 

governo de Lula (2003-2010) e de Dilma Vana Roussef (2011-2016) revelou um novo padrão 

de desenvolvimento capitalista com foco na redistribuição de renda e no aumento do gasto 

público na área social via incentivos do Estado, de inspiração keynesiana
20

, o chamado 

neodesenvolvimentismo. “A linha geral desse modelo é dada pela busca do crescimento 

econômico, com menos desigualdade, sem querer tratar de aspectos estruturais” (MACÁRIO, 

2016, p.141).  Ficou evidente a contenção da inflação e o aumento das exportações, o governo 

adquiriu a credibilidade internacional e quitou a dívida pública, além do aumento do Produto 

Interno Bruto (PIB). Contudo, do ponto de vista econômico, as “reformas” tiveram certa 

orientação neoliberal, porquanto o governo optara por tornar-se de centro-esquerda, não mais 

disposto a enveredar pelo caminho da crítica radical contra o capitalismo, prova disto, foram 

as alianças com partidos de direita.   

O governo Lula lança o Programa de segurança alimentar chamado “Fome Zero” no 

início de seu mandato, substituindo o PCS, já que fora uma promessa de campanha assegurar 

a alimentação enquanto um direito humano, tendo o slogan “o Brasil que come, ajuda o Brasil 

que não tem o que comer”.  Ressalta-se que, quem tem fome não espera ações de longo prazo, 

ou mudanças radicais no sistema, embora sejam medidas necessárias.  

                                                 
20

 Alguns autores estudados nomeiam políticas neokeynesianas, como Gomes (2016), Nascimento (2015) e 

Salvador (2012). 
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Nesse cenário, a Assistência Social expande-se, tornando-se principal alvo de ações 

desse governo. Assim, criou o Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome 

(MDS) em janeiro de 2004, conferindo um novo estatuto à Política de Assistência Social, 

possibilitando várias regulamentações específicas. Nesse sentido, mais de 10 anos depois da 

LOAS (1993), foi implementado, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), a 

Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005/2012) e a Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos (NOB/RH/SUAS/2006) e o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) que foi regulamentado, através da Lei nº 12./2011 que alterou a LOAS.  Segundo o 

seu Art. 6° “A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de 

sistema descentralizado e participativo”. Um dos seus objetivos é “estabelecer a gestão 

integrada de serviços e benefícios” (CNAS, 2011, p. 2).   

O SUAS constitui-se um divisor de águas, em todo processo de ressignificação da 

Assistência Social, “materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no tempo histórico dessa 

política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados que devem 

consagrar direitos de cidadania e inclusão social” (BRASIL, 2004, p. 23). Ele normatiza, 

organiza e padroniza os serviços socioasssitenciais de acordo com as características locais, 

segundo Mota (2010) rompendo em certa medida com a fragmentação e descontinuidade dos 

serviços públicos, que passa a ter uma dimensão de direito, com qualidade, dignidade e 

autonomia. Acrescenta-se o alcance da proteção social junto a um público outrora 

desprotegido, como é o caso dos quilombolas e indígenas. Contudo, a mesma autora considera 

um verdadeiro “fetiche social”, um mito, a centralidade da Assistência Social, sob a 

responsabilidade de superar a pobreza. 

Sem dúvida, a Assistência Social apresentou avanços do ponto de vista legal que não 

podem ser minimizados, como por exemplo, a institucionalidade dos serviços 

socioassistenciais através de uma Tipificação Nacional, tendo como setores principais “a 

porta de entrada” da Assistência, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que tem dado maior 

visibilidade à essa Política.  Todavia, para Couto, Yazbek, Raichelis (2010), ela também 

apresentou retrocessos como a persistência em conservar o assistencialismo e ações de caráter 

seletivo com ações pontuais.   Sobretudo, segundo Silva (2015) com os gastos sociais mais 

direcionados a ações de transferência de renda, do que com os serviços sociais, com base nos 

dados do MDS (2010) no período de 2003-2009.  
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Nesse estudo, a Transferência de Renda é entendida como parte das seguranças 

afiançadas da PNAS, a segurança de rendimento, ou seja, “a garantia de que todos tenham 

uma forma monetária de garantir sua sobrevivência. É o caso de [...] famílias desprovidas das 

condições básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã” (BRASIL/MDS, 

2004, p. 31).  Reside aí um dos traços contraditórios da Política de Assistência Social com 

suas ações focalizadas de combate à pobreza, contrapondo-se ao princípio da universalidade 

contido nos Art. 12 e 194 da CF/88. Para Pereira e Stein (2010), a focalização e 

universalização são princípios incompatíveis, uma vez que a focalização parte de influências 

internacionais sob argumentação de eficiência na alocação dos recursos públicos. Assim, a 

Assistência, é reduzida a um papel residual, “resposta a incapacidades individuais que devem 

ser parametradas, com imposição de metas que demonstrem o ‘envolvimento’ positivo tanto 

dos sujeitos [...] como dos trabalhadores que executam o trabalho” (COUTO, 2015, p. 673, 

grifos da autora). Corroborando, Couto, Yazbek e Raichelis (2010), os programas sociais 

seletivos situados no campo do direito, desloca-se para o terreno do mérito, propício à práticas 

de corrupção clientelista. Pois é verdade que há um distanciamento enorme do que é instituído 

legalmente e o que é realmente implementado. A focalização apresenta-se como mecanismo 

contraditório diante do binômio inserção/exclusão. Os PTR “ao basear-se nos critérios ‘linhas 

de pobreza’ (baseado na renda), não permitem a ‘inserção’ de pessoas por direito, mas sim 

pelo fato de serem mais pobres, não se garantindo, desse modo, a base da igualdade para o 

acesso à política social” (GOMES, 201 , p. 87, grifos da autora).   

A PNAS, diferencia-se do conteúdo da LOAS, pois vem centralizar o “cotidiano da 

família” na análise da realidade, como se esta tivesse desvinculada da totalidade sócio 

histórica. Outro elemento é o “desenvolvimento de capacidades”, que se baseia em uma “nova 

concepção de Assistência Social” nos termos da PNAS.  Hobsbawan (1995) ao discutir acerca 

da Revolução Cultural dos anos 1960 e todos os elementos que perpassam esse período, 

aponta que a família constituía estratégia do capital, porque ajudava nos “hábitos de 

obediência e lealdade” para “cooperação socioeconômica” em seus termos. Hoje, é 

perceptível o retorno ou reforço a esse apelo tanto na CF/88, quanto na PNAS.  A família é 

tida como responsável pela proteção social de seus membros. “Recai-se na lógica de que basta 

‘reintegrar’ famílias, trabalhadores na ótica da sociedade capitalista, para promover o “bem-

estar” (COUTO, 2015, p. 674, grifos da autora). Assertiva compartilhada também por Silva, 

Yazbek e Di Giovani (2012). O que precisa ser destacado é que mesmo considerando a 

importância da família nas relações sociais, no fortalecimento de vínculo, seja familiar ou 
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comunitário, não se pode perder o conteúdo classista da sociedade capitalista, nem tão pouco 

deixar de entender essa família no contexto da totalidade social.  

Assim, elementos do arcabouço legal desta Política vêm de encontro a “conceitos 

presentes na teoria do desenvolvimento humano ou desenvolvimento como liberdade de 

Amartya Kumar Sen” (MAURIEL, 2012, p.190). A autora juntamente com Mota (2012) e 

Maranhão (2012), concordam que os organismos internacionais buscaram um “novo projeto 

de desenvolvimento” e encontraram as ideias de Sen, um economista que defende a tese da 

junção entre desenvolvimento econômico e social, através de uma combinação mútua entre 

governo, mercado e organizações sociais, baseado no “desenvolvimento de liberdade 

individual” e de “oportunidades sociais” para acessar o mercado e então reduzir a pobreza. De 

modo que não seria mais necessário pensar as políticas sociais pela redistribuição de renda, 

tendo em vista que não seria possível a universalização devido os limites orçamentários. Tese 

essa que não abre possibilidades para uma análise da totalidade social e de forma acrítica 

renova a tese de Adam Smith. 

De acordo com Mauriel (2012), sob o discurso de promoção da cidadania cada vez 

mais a política social no enfrentamento da “questão social” tem sido reduzida a ações de 

combate à pobreza selecionando os mais pobres dentre os pobres, longe da concepção de 

seguridade e perto da noção de “ausência de capacidades”, com ênfase em uma “vigilância 

moral”, dificultando a generalização dos direitos. Parece-nos um retorno ao passado, quando 

na Inglaterra (século XIX), era regulada pela “Lei dos pobres” que constituía um “divórcio 

entre os direitos sociais e o status de cidadania” (MARSHALL, 19 7, p.72, grifo do autor).  

Para aceitar algum tipo de assistência, o pobre deveria renunciar sua cidadania, não tinha mais 

direitos, mas deveres, tal atitude representava a separação dos pobres “bons” e “maus”. 

É na Lei nº 12./2011 que altera a LOAS, que o enfrentamento à pobreza torna-se 

elemento central da Assistência Social não mais um dos objetivos. Fator que dificulta a 

apropriação dessa política pública de maneira mais ampla, ou seja, na garantia de direitos 

socioassistenciais, incluindo a garantia de renda, para além do perfil sócio econômico. 

Conforme Siqueira (2012), embora o BM tenha se interessado pelo tema da pobreza em 1970, 

foi em 1990 que ela ganha destaque no cenário brasileiro. Seu conceito assenta-se em 

indicadores econômicos, como renda per capta, no sentido de uma “ajuda internacional”, 

sobretudo aos países periféricos no “alívio da pobreza”.  Nos anos 2000, o BM avaliou que 

não atingiu a sua meta e mudou a estratégia, assentando na promoção e oportunidades, tendo 

como referência os estudos de Sen. Portanto, diante dos “riscos sociais”, entende que os 
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pobres poderão rever sua situação atingindo o “empoderamento”, sanar a privação de 

capacidades básicas e superar a pobreza. Conceitos que estão longe da análise da 

desigualdade e da pobreza geradas pelo sistema capitalista, contradição de classe e pela lei 

geral de acumulação capitalista.    

“Sen afirma que temos que igualar as capacidades de funcionar e as vantagens 

individuais e não a renda” (MAURIEL, 2012, p. 183). Esse discurso da igualdade de 

oportunidade, que é diferente de igualdade de condições, sobretudo estruturais, de que 

desenvolvimento de potencialidades, “aprender/ensinar a pescar” como estratégias de 

mudança de vida do indivíduo, só reforça uma perspectiva positivista e liberal. Fato que vem 

afirmar ainda mais o caráter desigual da sociedade capitalista, que tenta humanizar o sistema, 

controlar os excessos e conflitos, aprofundando a competição e o individualismo, dificultando 

as lutas coletivas por projetos sociais maiores. Sendo necessário entender a pobreza sob a 

perspectiva marxiana. “Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e 

o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral, 

da acumulação  capitalista” (MARX, 2001, p. 274).   

 Acerca da transferência de renda condicionada, destaca-se por outro lado, que Lula 

avançou na institucionalização e unificação dos PTR (bolsa-escola, bolsa-alimentação, 

auxílio-gás e cartão alimentação) em um único Programa, o Bolsa Família (PBF) instituído 

por uma lei própria de nº 10.836/2004. Considerado o maior PTR do Brasil com repercussão 

tanto nacional quanto internacional, ampliando assim a abrangência territorial, de atendimento 

e de recursos. Avaliando os 10 anos do PBF, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

(IPEA) em 2013 afirma que “o índice de pobreza caiu em 80% dos municípios do país”, nesse 

período foram atendidos 13,6 milhões de famílias. Foi descentralizado nos municípios e 

promoveu acesso dos beneficiários na isenção de taxas de concurso, tarifa social (baixa renda) 

na conta de energia elétrica, no Programa minha casa minha vida, entre outros. Para, além 

disto, é necessário a articulação com outros programas e políticas socioeconômicas.   

 

Pensar a unificação importa considerá-lo não como mero mecanismo de 

gestão, mas como um processo que deve ser colocado a serviço de um 

Sistema de Proteção Social universal, capaz de atender todas as pessoas em 

situação de risco e vulnerabilidade, considerando a multidimensionalidade e 

o caráter estrutural da pobreza e da fome no Brasil (SILVA; YAZBEK; DI 

GIOVANI, 2012, p. 144).  
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O PBF
21

 tornou-se o principal instrumento de combate à fome e a pobreza do Governo 

Lula (Fome Zero) e do Governo Dilma (Plano Brasil sem Miséria), no Sistema de Proteção 

Social do país ao integrar as Políticas de Assistência Social, Saúde, Segurança Alimentar e 

Educação. Para Gomes (2016) o PBF foi se aprimorando com o passar dos anos em todo o 

período do mandato de Lula. Sitcovsky (2012) e Couto (2015) reconhecem a dupla função do 

PBF, a econômica, pois complementa ou se constitui na única renda que possibilita o 

beneficiário a acessar bens de consumo, como também, em sua função política, a qual permite 

trabalhadores recusarem baixos salários, sobretudo em regiões mais pobres. Apesar das 

críticas de estudiosos, é consenso a relevância do PBF e do êxito do seu governo, devido a 

melhoria (relativa) da renda média entre os pobres beneficiados, contribuindo positivamente 

no combate a pobreza absoluta. Embora a pobreza não tenha sido superada, mas amenizada, já 

que não tem interferido na estrutura do problema, há inegáveis indicadores de crescimento 

econômico, permitindo a ampliação do bem-estar pela via do consumo, conforme afirma 

Mota (2012).  

Macário (2016, p. 145) destaca o aumento do consumo via transferência de renda 

“cujas verbas representam nada menos do que 93% de todo o recurso destinado à política de 

assistência social [...], resultando em melhorias nos índices sociais: diminuição da extrema 

pobreza, retração do analfabetismo, melhoria do coeficiente de Gini e do IDH”. Como é o 

caso do PBF e Benefício de Prestação Continuada (BPC).  Embora o BPC seja um direito 

social constitucional, também garantido na LOAS, o PBF, ainda que regulamentado por uma 

lei própria, para Silva (2015) é um programa de governo que pode ser extinto a qualquer 

momento, portanto, não é direito que pode ser reclamável. Estando ele inserido na Política de 

Assistência, reforça um aspecto de transitoriedade desta, a qual carrega o peso histórico do 

conservadorismo e funcionalidade da reprodução social no capitalismo. Quando deveria 

seguir a mesma direção dela, ou seja, na perspectiva do direito, contudo, são “facilmente 

capturados pelo populismo e clientelismo políticos” (BOSCHETTI, 2012, p. 53). Todavia, 

entende-se que o PBF pode sim ser um direito reclamável considerando o Art. 3º da CF/88 

que aponta como um dos objetivos fundamentais, inciso “III – erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988, p. 15). 

Sem dúvida o PBF impactou na expansão da Assistência Social, entretanto para Mota 

(2010) e Sitscovk (2010), restringe o acesso, impondo limites, por exemplo, na renda de ¼ do 

salário mínimo vigente. Corroborando com os aspectos positivos do governo Lula, Gomes 
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 Importante destacar que o PBF está inserido na  Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC), não na 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). 
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(2016) e Castelo (2016) apontam o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e a emergência 

de uma “nova classe média” constituída pelos então beneficiários dos programas sociais e 

pelo aumento significativo do salário mínimo.  Evidente que o aumento da renda por si só não 

consegue gerar o desenvolvimento social.  

 

Em períodos de crescimento econômico, é possível se constatar a elevação 

simultânea do trabalho e do capital. Os rendimentos da classe trabalhadora 

também subiram nos últimos anos, em decorrência dos aumentos reais do 

salário-mínimo, dos acordos coletivos entre patrões e empregados favoráveis 

ao trabalho, dos programas de transferência de renda e das mobilizações e 

greves. E tais ganhos não devem ser desprezados, ainda mais se 

pensarmos nas condições de miserabilidade de milhões de cidadãos 

brasileiros (CASTELO, 2016, p 55-56, grifos nossos). 

 

Mota (2012, p. 35), também coaduna que houve crescimento econômico, contudo 

aponta que “1% dos brasileiros detém uma renda que equivale a toda a renda dos 50% mais 

pobres”. Sendo o Brasil o maior país da América Latina, ainda está na “4ª colocação no 

ranking do pauperismo relativo” (CASTELO, 2016, p. 57). Os referidos autores apontam a 

incongruência com relação ao crescimento econômico com equidade, reduzindo o combate à 

pobreza a uma questão administrativa de gestão de políticas públicas. Na visão de Silveira 

(2016) os PTR tem o foco distributivista, tendo em vista que a renda vem dos próprios 

impostos dos trabalhadores, então não altera a estrutura, como seria a redistribuição da 

riqueza socialmente produzida. 

Outro elemento que merece destaque é o baixo valor dos benefícios
22

 concedidos pelo 

PBF e de outros PTR, que não acompanham a demanda da população beneficiária diante do 

elevado custo dos produtos essenciais à sobrevivência, portanto, tendo mais êxito na pobreza 

extrema. Inclusive na Conferência Municipal de Assistência Social de João Pessoa (2017), 

uma das propostas aprovadas foi o reajuste anual do benefício conforme o salário mínimo 

vigente.  Gomes (2016, p. 151) diz que o PBF com base em dados do PNAD (1999-2009) “foi 

responsável por 17% da queda da pobreza e por 40% da queda da pobreza extrema”. Também 

trouxe avanços no campo da educação e saúde, mas deixou de investir em outras áreas, dando 

                                                 
22

 Tipos de benefícios do PBF: Benefício Básico – à famílias em extrema pobreza, no valor de $ 85,00 mensal. 

Variável -  à famílias pobres e em extrema pobreza que tenha na sua composição gestantes, nutrizes e crianças e 

adolescentes de 0 a 16 anos. Valor de $ 39,00 podendo acumular até 5 benefícios mensal. Variável Jovem - à 

famílias pobres e em extrema pobreza que tenha na sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. Valor de $ 

46,00 podendo acumular até 2 benefícios mensal. E o benefício para superação da extrema pobreza – “O 

valor do benefício varia em razão do cálculo realizado a partir da renda por pessoa da família e do benefício já 

recebido no Programa Bolsa Família”. Esses dados dos valores do BF ano 2017 e outras informações sobre o 

assunto estão disponíveis em: <http://calendariobolsafamilia2017.com/calendario-bolsa-familia-2017/> (Acesso 

em: 20 set. 2017). 

http://calendariobolsafamilia2017.com/calendario-bolsa-familia-2017/
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mais ênfase a este, não como meio, mas como fim.  Para Silva (2015) a transferência de renda 

também é funcional ao capital, considerando a composição e a apropriação privada do fundo 

público, que gera por outro lado a precariedade dos serviços públicos.   

 

 

Distribui a renda do trabalho entre os próprios trabalhadores – equalizando a 

pobreza entre eles -, enquanto resguarda a riqueza produzida no país de 

quaisquer questionamentos ou lutas pela sua repartição.  [...] ‘aliviam a 

pobreza’, revertendo suas estatísticas e as da desigualdade, inflexionam 

positivamente as estatísticas da saúde e da educação, devido às 

condicionalidades dos programas, aumentam a capacidade de consumo das 

famílias, incrementam o circuito da economia e impulsionam o PIB (SILVA, 

2015, pp. 61-62, grifos do autor). 

 

 

Corroborando, Silva (2012, p 236, grifos do autor) afirma que os PTR têm estreita 

ligação com a política econômica, “por serem políticas de grande poder ideopolítico e 

relativamente ‘baratas’ em relação ao investimento em políticas sociais universais”, sobretudo 

porque se utilizam do fundo público para reprodução da força de trabalho. Para a autora, fica 

evidente que há impacto na garantia de algum recurso para atendimento a demandas básicas. 

Mas devem ser analisados na perspectiva crítica como “grande arma eleitoral” e “contenção 

de tensões” sendo importante para o próprio processo de reprodução capitalista, pois injeta 

dinheiro na economia, mesmo que seja sob o subconsumo tendo em vista o valor baixo dos 

benefícios. Para Salvador, (2010; 2012) a destinação de parte expressiva do fundo público, 

para os PTR enquanto “carro-chefe” das políticas sociais contemporâneas alarga o poder de 

consumo e evita a crise de superprodução.   “As políticas de transferência de dinheiro e de 

‘distribuição de renda’ objetivam dinamizar a própria capacidade ociosa do capital” 

(FALEIROS, 2006, p. 75, grifos do autor).   

O governo da Presidente Dilma Vana Roussef (2011-2016), lança em seu primeiro 

mandato, dentre vários programas sociais o extensivo programa, “Plano Brasil Sem Miséria” 

que tem 03 eixos estruturantes: garantia de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva.  

Como ampliação do Bolsa Família, tem um ousado desafio de erradicar a pobreza, com várias 

ações intersetoriais, tendo em vista que o próprio desenho do PBF se pauta fortemente pela 

intersetorialidade. Também criou o Programa Brasil Carinhoso que fez parte desse plano e 

tinha como objetivo atender crianças de até 06 anos, com ações que promoviam segurança 

alimentar, saúde e educação, nesta última, foi possível identificar a ampliação do acesso e 

permanência na educação infantil, por meio da ampliação do PBF nessa faixa etária, como 
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também construção de escolas e creches
23

.  Nesse mesmo ano, lança o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), regulamentado pela Lei 12.513/2011, “com 

a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira” (BRASIL, 2011, p.1). Ambos 

os programas interligam-se aos serviços sócio assistenciais, como por exemplo, o CRAS e o 

CREAS.  A ênfase desse governo foi nas ações de “inclusão social” pelo empreendedorismo.  

Nesse percurso analítico, não se pode deixar de destacar a categoria teórica trabalho, 

entendido por Marx (1988, p. 297) como o fundamento do homem como ser social, pois é o 

único que gera valor, sendo “um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza”. 

Couto (2015, p. 668), aponta a necessidade de “reafirmar a centralidade do trabalho e seu 

valor para a constituição do ser social”, [entendendo que] “o processo de emancipação só 

pode ser do trabalho e pelo trabalho; e não negando-o, já que o trabalho enquanto expressão 

criadora é indispensável para a existência humana” (PASTORINI, 2004, p.28). Desse modo, 

“o trabalho encontra-se no centro da questão social” (IAMAMOTTO, 2007, p. 140). Contudo, 

no capitalismo o trabalho perde seu sentido de humanização e torna-se central na compra e 

venda de mercadorias, sob a qual, a força de trabalho também se torna um valor de uso e de 

troca, porém sob o domínio da exploração do capital. 

Diante do desemprego estrutural, ao invés do trabalho, é a assistência que tem 

assumido o papel político integrador no acesso a bens e serviços, especialmente com os PTR, 

deixando de ser uma política de acesso às demais políticas setoriais. De acordo com Couto 

(2015) e Sitcovsky, (2012 e 2010), a relação do trabalho, com as políticas sociais é evidente, 

mais especificamente com a Assistência Social, sendo uma “relação de confronto”.  Tendo em 

vista que “as tendências da Assistência Social revelam que, além dos pobres, miseráveis e 

inaptos para produzir, também os desempregados passam a compor a sua clientela” (MOTA, 

2010, p. 16), acrescentam-se os trabalhadores informais. “Numa perspectiva de totalidade, 

assistência social e trabalho são mediações do movimento de reprodução social determinadas 

pelas necessidades do capital” (SITCOVSKY, 2012, p. 227).  Entretanto, Boschetti (2012) 

afirma que em 2010 houve uma queda no desemprego.  

                                                 
23

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35444. e http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-

miseria/primeira-infancia > (Acesso em: 26 fev. 2018). 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35444
http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria/primeira-infancia
http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria/primeira-infancia
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Em um cenário de crise
24

 orgânica no país, ante a fragilidade do segundo mandato de 

Dilma (2015–2016) e o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores (PT), a oposição se 

fortaleceu, e o país sofreu um golpe político-institucional em 2016, assumindo o então vice 

Presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia. Com o discurso de crise fiscal e oneração de 

gastos na área social, uma das suas primeiras medidas foi a retração das políticas e direitos 

sociais. Prova disto foi a aprovação da “PEC-241
25

- teto dos gastos sociais” que congelou por 

20 anos investimento nas políticas sociais, as quais são geralmente alvos de ataque do 

neoliberalismo, uma vez que  o governo tem privilegiado as políticas econômicas.     

Embora o Estado se utilize das políticas sociais, enquanto uma mediação para 

negociação das demandas sociais, no cenário de crise atual, a chamada “PEC do fim do 

mundo” foi aprovada sem a mínima negociação junto à classe trabalhadora. É visível a 

disputa pelo fundo público por parte do capital financeiro, “o orçamento público é um espaço 

de lutas políticas” (SALVADOR, 2010, p. 123). Fica evidente que o projeto em curso visa 

esmagar os trabalhadores com suas “reformas rápidas” que se voltam contrariamente aos 

direitos conquistados. Temer tem praticado uma “doutrina do choque”, ou seja, fazer tudo de 

uma vez e de maneira acelerada, sem consenso. “Nosso desajuste fiscal chegou a um ponto 

crítico. Sua solução será muito dura para o conjunto da população, terá que conter medidas 

de emergência, [...] Para enfrentá-lo teremos que mudar leis e até normas constitucionais” 

(PMDB, 2015, pp. 5-6, grifos nossos).  Foi exatamente o que aconteceu, a ordem que se 

encontrava em gestação, concebeu um ataque à democracia. Um governo que vem destruindo 

o pouco que construímos e mergulhando o país em uma crise de profunda dimensão. 

Parafraseando Boron “o senhor do Brasil” não encontrando oposição, se impõe a todo custo.  

Diante de claras tendências antidemocráticas, “o capitalismo, portanto, nunca foi tão 

capitalista e suas contradições nunca foram tão explícitas” (BEHRING, 2015, p. 202, grifos 

da autora).  

O programa de governo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

“Uma ponte para o futuro” pauta-se em assegurar a “ordem e progresso” e a “preservação da 

economia”. “Crescer a economia não é uma escolha que podemos fazer ou não. É um 

imperativo de justiça, um direito que a população tem diante do Estado” (PMDB, 2015, p. 8). 

O resgate do discurso político-ideológico é de “modernização” do Brasil, uma modernização 
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 Apoiada na concepção de Gramsci, Mota (2010) apreende crise orgânica como uma manifestação dos 

antagonismos, que se originam no campo econômico e transitam para o político, alcançando todas as esferas da 

vida social e atingindo a luta de classes, que é substituída pela luta de interesses.  
25

 A Proposta de Emenda Constititucional (PEC) recebeu outro número 55/2016, sendo aprovada a Emenda 

Constititucional sob o nº 95, trazendo profundas alterações especialmente para classe trabalhadora.  
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conservadora, ranço que vem fortemente nesse governo.  Transformações vêm ocorrendo nas 

políticas sociais, no sentindo de fazer dois movimentos: despolitizar as expressões da 

“questão social” e potencializar a mercantilização dos serviços públicos, em um misto de 

parceria público e privado, a partir de um velho discurso de insuficiência do Estado e 

oneração decorrente dos gastos sociais. Desse modo, a seguridade social “é sempre e 

continuamente objeto de investidas do capital no sentido de ‘adequá-la’ aos seus interesses” 

(MOTA, 2006, p. 1, grifo do autor). 

Vivencia-se o aprofundamento dos desmontes dos direitos iniciado no período 

neoliberal, freado pelo neodesenvolvimenismo e que retornou nesse governo, tentando 

comprimir a classe trabalhadora, como se pôde ver a aprovação da lei da terceirização. O 

Projeto de Lei (PL-4302/98) que foi resgatado do governo de FHC permite o uso da 

terceirização em todas as áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas. Entre o novo e 

o velho, o Brasil vem trazendo o trabalho escravo a visibilidade e a “legalidade”, sendo mais 

incisivo, com a Portaria nº 1.129/2017, que altera o conceito de escravidão, reduzindo ao 

cerceamento de liberdade, dificultado a fiscalização no combate ao trabalho escravo.  

 

Os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação social 

protetora do trabalho. [...] aumentar ainda mais os mecanismos de extração 

do subproletariado, ampliar as formas de precarização e destruição dos 

direitos sociais arduamente conquistados pela classe trabalhadora [...] e 

especialmente pós-1930, quando se toma o exemplo brasileiro (ANTUNES, 

2011, p. 109).      

 

 

As transformações nas relações trabalhistas também têm impactos na seguridade 

social, especialmente a previdência que sempre foi alvo de (des) ajustes. Todos os governos 

apresentam reformas nessa área, representando sua importância para classe trabalhadora, mas 

também uma “ameaça” ao capital, ou um mecanismo de desvio de recursos, sobretudo, 

“impulsionando os trabalhadores à adesão à previdência complementar, ampliando esse 

mercado lucrativo” (SILVA, 2015, p.57).  É visível que em tempos de crise, o Estado tende a 

optar por sustentar a economia, mesmo que isso signifique desmonte de direitos tanto sociais 

quanto trabalhistas, como é o caso do governo brasileiro atual, cujas reformas tem sido 

implementadas de forma ditatorial, na contramarcha da democracia. Vem cumprindo 

fielmente o receituário internacional, seguindo a linha ultraconservadora da direita que vem se 

avançando na maior parte mundo, como é o caso dos Estados Unidos, com a eleição 

presidencial de Donald Trump. Deste modo, Boron (2001) diz que a sociedade tornou-se 
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refém do capital, o qual vem agindo sem limites sobre a classe trabalhadora. Fica evidente 

hoje, que as expressões da “questão social”, têm retornado como problema de desajuste numa 

perspectiva individual, numa tentativa de retorno à tradição do liberalismo clássico, baseado 

no fundamentalismo, renegando qualquer possibilidade de intervenção do Estado na área 

social.   

Muitos são os retrocessos, sobretudo para a Assistência Social, tendo em vista que o 

Presidente Temer ainda interino unificou o MDS e o Ministério da Agricultura, passando a 

chamar-se Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), conforme lei nº 13.341, 

de 29 de setembro de 2016. A fusão das pastas certamente tem tido implicações negativas 

para ambas as áreas. Como exemplo, alerta-se que o SUAS pode ser extinto, tendo em vista 

ações voluntárias e descontínuas, através dos Programas: Programa Nacional de Voluntariado 

- Viva Voluntário e o Criança feliz.  Ambos institucionalizam o retorno à filantropia. O 

primeiro sob o decreto de nº 9.149/2017 apresenta como finalidades  

 

I - promover o voluntariado de forma articulada entre o Governo, as 

organizações da sociedade civil e o setor privado; e II - incentivar o 

engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da 

sociedade, com enfoque no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 (BRASIL, 2017, p.1).  
 

Detalhe importante, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

dará apoio técnico e administrativo.  O segundo, sob o decreto de nº 8.869/2016, que afirma 

em seu Art. 1, ser “de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida” 

(BRASIL, 2016, p.1). Tamanha subjetividade no apelo à generosidade daqueles que podem 

contribuir no alívio da pobreza vem demonstrando o esforço em manter o traço conservador 

nas políticas sociais. 

      Nesse cenário, a transferência de renda também tem sofrido influxos do atual governo, 

com os cortes, tanto no Benefício de Prestação Continuada (BPC) quanto no PBF. Há uma 

intensa fiscalização a fim de cancelar o recurso daqueles beneficiários que estão recebendo 

“indevidamente”. Tornando o seu futuro incerto e cada vez mais restrito aos que se encontra 

em situação de pobreza, além da fiscalização dos profissionais que executam o serviço. 

Jaccoud (2017, p. 3) analisa a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, 

que aborda os novos critérios de acesso a transferência de renda por meio do BPC, pautada 

em duas mudanças: “i) aumento para a idade mínima de acesso ao BPC de 65 anos para 70 

anos; e ii) desvinculação do valor do benefício  assistencial do salário mínimo, de modo a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.341-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.341-2016?OpenDocument
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permitir sua posterior  redução”.  Um verdadeiro ataque ao princípio da irredutibilidade dos 

benefícios garantidos na CF/88. Desse modo, o ataque aos direitos sociais tem adentrado de 

maneira desumana, tendo em vista que não ter mais o salário “mínimo” como referência, além 

da possibilidade de sua redução, constitui uma ameaça à própria sobrevivência do cidadão.  

Em se tratando da discussão sobre a idade mínima, devem-se considerar também as condições 

socioeconômicas.  É notória a relevância do BPC para o beneficiário, que termina também por 

alcançar sua família, ainda que se evidencie a insuficiência do recurso diante de todas as 

demandas da pessoa idosa ou com deficiência. Assim, desregulamentá-lo trará sérias 

consequências no âmbito social. 

 

Em seu relatório, apresentado no dia 19 de abril à Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados, o relator da PEC 287/2016, deputado Artur Maia, 

propõe mudanças no texto. No caso do BPC, é prevista a sua extinção, e em 

seu lugar fica criada uma “transferência de renda para pessoas com 

deficiência” e uma “transferência de renda para idosos”, ambas no valor de 

um salário mínimo (JACCOUD, 2017, p. 3). 

 
 

 Retoma-se uma discussão anterior sobre “nova pobreza”.  Estudo recente do Banco 

Mundial (BM), de fevereiro de 2017, revela que, a recessão no Brasil veio acompanhada por 

queda dos salários reais e aumento do desemprego, que foi de 9% para 12% entre o final de 

2015 e o final de 2016, sendo resultado da crise política do país.  O perfil do chamado “novos 

pobres” segundo a pesquisa “são mais jovens, qualificados, residem em áreas urbanas, que 

vinham trabalhando no setor de serviços e são brancas” (2017, p,10, grifos nossos), 

localizadas na região sudeste. Propõe então a ampliação do Programa Bolsa Família (PBF) 

para diminuir o impacto desse cenário que diz ser pessimista.  Em uma análise do BM no 

tocante a “nova situação de pobreza” no Brasil, com base na linha de pobreza tendo como 

referencial o valor de R$ 140,00 ( cento e quarenta reais), 

 

as pessoas são classificadas em: 1) novos pobres, isto é, pessoas que não 

eram pobres em 2015, mas que ficam pobres em 2017; 2) estruturalmente 

pobres, isto é, pessoas que eram pobres em 2015 e que continuam pobres em 

2017; e 3) não pobres, isto é, famílias que não eram pobres em 2015 e que 

não o são em 2017 (BANCO MUNDIAL, 2017, p.10). 

 

 

Quanto a chamada “nova pobreza”, Behring (2015), trata da “crise das finanças da 

segurança social”, com o agravamento do desemprego e tantas outras situações que a mesma 

qualifica como “catastróficas”. Raichelis (2011) também trata do assunto, como decorrência 

da reestruturação produtiva, seria uma “massa sobrante” derivada do desemprego estrutural, 



 

75 

 

que não conseguirá ser reinserida no mercado de trabalho formal. Para Pastorini (2007) são 

“novas” expressões da pobreza, como proletarização da classe média, restrição do trabalho 

formal para maiores de 45 anos e aumento de mulheres como chefes da família, os “novos 

pobres”, seriam os “excluídos”. Para Silva,Yazbek e Di Giovani (2012, p. 41) “a nova 

pobreza é decorrente da reestruturação produtiva e dos programas de ajustes”.  Fato que se 

aprofunda em tempos de crise atual e que força o capital a tomar outras medidas não mais de 

consenso e de atendimento a demandas da classe trabalhadora, mas de enfrentamento 

“ditatorial”, revelando um “Estado de exceção” a fim de esfacelar as políticas sociais e demais 

direitos humanos.  Mandel (1982, p. 349, grifos do autor) parece descrever o Estado brasileiro 

atual. “Hoje o movimento se dirige claramente a um ‘Estado forte’, impondo restrições cada 

vez maiores às liberdades democráticas que existiram no passado, quando as condições eram 

mais propícias para o movimento organizado da classe operária.”  

No que se refere a educação, Temer também cortou recursos para o Pronatec, 

Programa Mais Educação, como também para as universidades públicas, intensificando o 

investimento no setor educacional privado.  “No reino do capital, a educação é, ela mesma, 

uma mercadoria, Daí a crise do sistema público de ensino, pressionado pelos [...] cortes de 

recursos dos orçamentos públicos” (MÉSZAROS, 2008, p. 1 ).  

Enquanto que em Lula havia consensos e maior investimento na área social, no 

governo Temer não há pacto social, mas imposições e cortes sociais, sob um discurso 

ideológico de “salvar” o país da crise econômica gerada pelo excesso de direitos, afirmando 

que as “reformas” são necessárias e legítimas.  O processo em curso evidencia um rápido 

encolhimento do Estado na área social somada a ações antiestatais, em detrimento da 

valorização de ações privatistas. Expressões contidas no Programa de governo faz necessário 

destacar, como: evitar “excessos”, “limitar o estrago”, “mudar a constituição”, “corrigir suas 

disfuncionalidades” a fim da “estabilidade financeira”. Contraditoriamente, no final do texto 

promete: “reconstruir um estado moderno, próspero, democrático e justo” (PMDB, 2015).   

Alguns trabalhadores inicialmente apáticos, com menor resistência, outros que em 

meio às dificuldades, une-se a classe trabalhadora organizada e vai às ruas na contracorrente 

política diante de toda desproteção social, ação que marca o período em tela.  Nesse contexto 

sombrio, tenso e de muitas incertezas com desdobramentos políticos inesperados, é necessário 

articular uma contra ofensiva, fazer pressão sobre a classe dominante em um grande esforço 

popular a fim de cruzar a fronteira sem “Temer”.   
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 Diante desse cenário crítico, ocorre o aprofundamento desmedido dos elementos que 

Antunes apontou anteriormente (2011, p. 182) “destruição de forças produtivas, da natureza e 

do meio ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força humana 

de trabalho”, que nem se quer dispõe de políticas sociais apropriadas para sua reprodução 

social. Todavia, o legado histórico de resistências e de conquistas dá fôlego para tornar visível 

a correlação de forças. Somar as lutas, somar os movimentos sociais, que hoje se encontram 

tão fragmentados pelos interesses individuais ou de “minorias”. Vejamos aonde a “ponte” nos 

levará, pois como afirma Anderson (1995, p.23), “Historicamente, o momento de virada de 

uma onda é uma surpresa”.  Que dessa crise brote novas possiblidades, novos horizontes, nem 

messianismo, nem fatalismo, mas a crença de que “Tudo se move” nos temos de Ianni (2005).  

Assim, considerando a política social como resultado também da luta de classes, comprova-se 

que a história pode ser mudada, mesmo com todos os seus limites e contradições.  Assim, as 

crises podem abrir um novo momento de mudança nos processos decisórios, que seja então 

nesse momento atual, sem “Temer”. 

 

 

2. 3.1 A intersetorialidade entre a Assistência Social e a Educação 

  A CF/88 por meio da descentralização permitiu a intersetorialidade entre as políticas 

públicas de corte social, embora ainda prevaleça a fragmentação. No que se refere a 

Assistência Social, ela não caminha sozinha, precisa de ações integradas às outras políticas 

setoriais, como aponta um dos princípios da PNAS “II- Universalização dos direitos sociais, a 

fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas” 

(BRASIL, 2004, p. 17). Acrescenta, “considerando as desigualdades socioterritoriais, visando 

seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” (Ibid, p. 18). Dessa forma, a 

Assistência Social é uma política intersetorial, transversal, complementar e 

 

deve funcionar para incluir grupos sociais injustamente impedidos de 

participar dos circuitos de produção, bens, serviços e direitos existentes na 

sociedade brasileira. [...] para fortalecer as condições de eficácia das demais 

políticas sociais e econômicas, tendo em vista o combate integrado e 

intersetorial à pobreza e impedindo sua reprodução entre as novas gerações, 

tal como postula a lei que a regulamenta (MAURIEL, 2012, p. 188). 

 

Quem tem permitido essa articulação entre as políticas é a Transferência de Renda, 

sendo um “mecanismo provisório para permitir a inserção social e profissional dos cidadãos, 
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numa conjuntura de pobreza” (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANI, 2012, p. 42). Neste estudo 

investigativo, identifica-se que por meio da Transferência de Renda a Política de Assistência 

Social tem contribuído com a Educação Superior, na perspectiva da permanência estudantil, 

embora não haja um diálogo junto a Secretaria Municipal de Educação, nem tão pouco com as 

próprias Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

Figura 1 – Intersetorialidade das políticas públicas 

 

                       Fonte: Ilustração própria. 

 

No caso do desenho intersetorial do PBF, proporcionou por meio das 

condicionalidades, um diálogo com as políticas de saúde e educação, em nível local e 

nacional, entre os Ministérios.  

 

Até hoje nenhum outro programa social foi tão dependente da articulação 

intersetorial e, portanto, das capacidades institucionais e de diálogo político 

entre os entes da federação e os diferentes setores responsáveis pelo 

desenvolvimento das políticas sociais e públicas (MONNERAT; SOUZA, 

2014, p. 45).   

 

Os principais pressupostos do SUAS é a intersetorialidade, descentralização e 

territorialidade. Para Junqueira (1998), Andrade e Mendes (2015) descentralização e 

intersetorialidade complementam-se, como nova forma de gerir as políticas sociais, na relação 

entre Estado e sociedade, a fim de alcançar níveis de eficácia e eficiência, rompendo com 

atendimento fragmentado e setorizado das demandas sociais. “A intersetorialidade é a 

articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas 

destinadas à Proteção Social, à inclusão e enfretamento das desigualdades sociais 

identificadas” (YAZBEK, 2014, p. 98). Assim, a autora explica que intersetorialidade 

potencializa objetivos comuns, ampliando um atendimento integral, sendo uma nova forma de 

gestão de políticas públicas, configurando-se um princípio orientador das políticas sociais, no 

sentido de romper com a desarticulação, centralização e hierarquização. 

Tranferência 
de Renda     

Política de 
Educação 
Superior 

Política de 
Assitência 

Social       
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A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova 

maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços, para 

garantir um acesso igual dos desiguais. Isso significa alterar toda forma de 

articulação dos diversos segmentos da organização governamental e de seus 

interesses (JUNQUEIRA, 2000, p. 42). 

 

 

Para Monnerat e Souza, (2014, p. 42), é uma “estratégia de gestão voltada para a 

construção de interfaces entre setores e instituições governamentais (e não governamentais), 

visando o enfrentamento de problemas sociais complexos que ultrapassem a alçada de um só 

setor de governo ou área de política pública.” Uma relação de interdependência das políticas a 

fim de não fragmentar o atendimento ao sujeito. 

Pressupõe troca de experiência e informações; construção de redes de 

interação e cooperação social entre gestores, profissionais e usuários e 

sinergia de ações. Iplica em conflitos, disputas, mas também demanda 

consensos; deve considerar o contexto e a cultura do ambiente, sempre em 

mutação, com avanços e recuos, conduzindo mudanças na forma do 

desenvolvimento das políticas sociais (SILVA e SILVA, 2014, p. 167). 

 

Pereira (2014) aponta que embora a intersetorialidade seja considerada por alguns 

autores como pós-moderna
26

, reduzindo-a a estratégia de gestão competente e eficaz, a autora 

explica a partir de uma visão dialética, o conceito do termo, ainda que afirme a imprecisão 

terminológica, devido a sua própria complexidade e polissemia. A intersetorialidade é “um 

todo unido, no qual as partes que o constituem ligam-se organicamente, dependem umas das 

outras e condicionam-se reciprocamente. [...] comporta ao mesmo tempo atitudes recíprocas e 

caráter contraditório” (PEREIRA, 2014, p.33). As ações pensadas coletivamente exigem 

decisão coletiva a fim de fazer um movimento de transformação, superação do passado, 

mudanças não apenas quantitativas, mas qualitativas, considerando o particular no seio do 

universal. Por outro lado, reconhecendo os limites dessa ação integrada diante de um país tão 

desigual como o Brasil.  

                                                 
26

 Na pós-modernidade “tudo o que existe estaria marcado pela efemeridade, pela fragmentação, pelo 

descentramento, pela indeterminação, pela descontinuidade, pelo ecletismo das diferenças e pelo caos paradoxal” 

(EVANGELISTA, 2001, p. 3). Entre os autores que estudam esse tema complexo, há polêmicas acerca dos 

conceitos. Segundo Almeida (2016), são elementos caraterísticos da pós-modernidade: presenteísmo, 

relativização, consumismo, subjetividade, pluralismo de argumentos, transitoriedade, neutralidade, hedonismo, 

busca de visibilidade (sociedade do espetáculo). Imprimindo a reflexão que se alinha a esse trabalho, pautada em 

Netto (2016), acredita-se que não havendo ruptura com a modernidade, o que existe é um movimento (cultural) 

de pós-modernismo que se espraia para todos os campos, que se apresenta assim no campo da aparência, porém, 

no campo da essência, o que existe são elementos do próprio sistema capitalismo que se reinventa a cada dia.  

Sem se deter no significado do termo porque nos afastaria da discussão para o momento.  Desse modo, para 

saber mais, consultar os referidos autores.  
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Mesmo a intersetorialidade sendo um princípio da PNAS, há o desafio de aprofundar a 

discussão para sua materialização a fim de potencializar a garantia da proteção social de 

forma integral diante da complexidade das expressões da “questão social”. Assim, pode-se 

inferir que a intersetorialidade é um eixo estruturante das políticas sociais, um princípio de 

gestão diante das transformações societárias, um tipo de mediação, não um fim nela mesmo. 

Uma tendência contemporânea, sobretudo com o desenho dos programas de transferência de 

renda, que tenta encontrar soluções integradas para as demandas sociais. Considerando a 

categoria da contradição, tanto pode significar apenas um procedimento da reforma 

administrativa do Estado, no campo gerencial ou a partir de uma perspectiva democrática, a 

possibilidade de partilha efetiva de saberes, diálogo e saídas para amenizar as expressões da 

“questão social” que vem tornando-se complexas em tempos do aprofundamento do 

capitalismo selvagem.  

Outro elemento importante nessa discussão são as condicionalidades estabelecidas 

pelos PTR, cuja concepção diverge entre diferentes autores. Questão polêmica que se coloca 

com a imposição, dentro de uma visão paternalista, como se o indivíduo não soubesse as suas 

responsabilidades. Assim, a penalização da família pelo não cumprimento das 

condicionalidades revela um caráter criminalizador da “questão social”.  Ao ofertar serviços, 

exige custos, articulando direito e obrigação. Por outro lado constitui-se um reforço ao acesso 

a serviços básicos e a intersetorialidade entre as políticas públicas, sobretudo a saúde e a 

educação, tentando romper com a fragmentação e a visão setorializada das políticas. Por meio 

das condicionalidades, se aposta num esforço individual a fim de possibilitar cidadania a 

segmentos populares.  Na opinião de Mauriel (2012, p.187), seria uma “inserção precária, 

pois como não é possível construir saídas de integração estrutural via trabalho regular em 

função do padrão de desenvolvimento global excludente, propõe-se essa forma de 

acomodação”.  Em se tratando das condicionalidades do PBF 

 

Há que considerar que a contrapartida constitui uma questão polêmica, pois, 

obscurece a dimensão constitucional do direito à sobrevivência digna, 

independentemente de qualquer “merecimento” para obtê-la. Apesar disso, 

parece estar funcionando como mecanismo de proteção aos direitos de 

crianças e adolescentes, como à educação e ao não trabalho (SILVA; 

YAZBEK; DI GIOVANI, 2012, p. 178). 

 

 

Entre as polêmicas que envolvem a temática das condicionalidades, partilha-se com os 

que a defendem, como uma estratégia/possibilidade de garantia de direitos sociais, contudo, 

com desafios no tocante a melhoria na qualidade dos serviços públicos, também considerando 
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o dever do Estado em ofertar serviços para todos os cidadãos independente de condições 

socioeconômica, ou contrapartidas.  Sua função maior seria ultrapassar o caráter de alívio 

imediato da pobreza, promovendo para além da articulação das políticas, uma ampla 

particiapção social, permitida pela descentralização. Todavia, Silva e Silva (2014, p.174) 

destaca o caráter punitivo das condicionalidades, dificultando “que a metodologia coercitiva 

dê lugar a metodologias mobilizadoras e educativas, fazendo das políticas sociais um híbrido 

de controle e de proteção social”.  Considerando que a Assistência Social se coloca no campo 

dos direito sociais, deve-se romper “com a visão contratualista de proteção social, que sempre 

exige contrapartidas do beneficiário” (MAURIEL, 2012, p. 188).  Entretanto, é importante a 

articulação entre as políticas a partir da visão integral do sujeito, por exemplo, com relação a 

Educação, observa-se que “os problemas estruturais que afetam as famílias repercutem 

diretamente nas condições de aprendizagem das crianças e adolescentes” (MONNERAT; 

SOUZA, 2014, p. 47). 

    De acordo com Saviani (2008), no que se refere a política educacional, embora ela 

tenha nascido no berço do Brasil Império, a fim de atender uma demanda da realeza, sendo 

introduzida pelos jesuítas e posteriormente alcançando a laicização.  Foi só a partir de 1930, 

que a educação tornou-se central no desenvolvimento nacional, diante da necessidade gerada 

pela industrialização, em 1934 também surge a primeira LDB, reeditada em 1960, no auge do 

desenvolvimentismo. Na Constituinte, a educação foi alvo de lutas pela democratização do 

ensino, dessa forma, acompanhou o movimento das políticas sociais em geral, culminando 

com a CF/88 que reconheceu o direito (subjetivo) à educação pública, gratuita e de qualidade, 

conforme art. 205.  “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988, p.156).   

       Após 30 anos da primeira LDB, regulamenta-se a de 1996 (vigente), 

contraditoriamente em uma conjuntura adversa às políticas públicas, tendo em vista a 

contrarreforma do Estado na década de 1990. A partir desse contexto, intensifica a política 

educacional na lógica do mercado. Saviani (2008, p. 15) avaliando o Projeto dirigido por 

empresários chamado de “Compromisso todos pela educação” lançado em 2006, revelou que 

“nas escolas, aqueles que ensinam são prestadores de serviço, os que aprendem são clientes e 

a educação é um produto que pode ser produzido com qualidade variável”. 



 

81 

 

A partir de 2003 como foi abordado, consolidam-se os Programas de transferência de 

renda tornando-se “expressão máxima da proteção social”, vinculados a educação, a qual se 

insere no circuito de ações de combate à pobreza. Destaca-se, como prioridade no Governo 

Lula o PBF, regulamentado pela Lei nº 10.836/2004, cujo Art. 3
o
 vincula-se a educação.       

“A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades 

relativas [...] à frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de 

ensino regular” (BRASIL, 2004b, p. 4). Fato que vem demandando ações do poder público, 

voltadas ao acompanhamento educacional, pressupondo a redução da evasão, do trabalho 

infantil e possibilidades futuras de inserção no mercado de trabalho. Contudo, o “estar na 

escola” não significa necessariamente “inclusão”, ou aprendizado. Há ainda muitas limitações 

e desafios nas ações intersetoriais. A educação para seu funcionamento pleno depende de um 

trabalho intersetorial, tendo em vista que o cidadão para aprender precisa ter condições 

estruturais para acesso e permanência. Reconhece, portanto, a importância de ações 

complementares, mas não a sobreposição das políticas.  

Suplicy (2003) aponta que a educação pode contribuir no rompimento do “ciclo da 

pobreza”, reduzir a reprodução da pobreza e seu ciclo intergeracional, através do investimento 

em capital humano. Desse modo, recai sobre a educação uma responsabilidade redentora em 

relação à sociedade. Sendo necessário a compreensão de que a política educacional está 

inserida no sistema capitalista, o qual é responsável pela (re) produção de pobreza, portanto, 

as instituições educacionais podem reproduzir suas ideologias, pois não é neutra. Todavia, a 

educação é um campo político-ideológico de correlação de forças e de luta contra a alienação, 

que vai além do ambiente escolar. 

Segundo Harvey (2011) em um processo de “criatividade e dinamismo”, o capitalismo 

parece não ter limites ou barreiras, reinventa-se a fim de alcançar novos campos de 

acumulação, de investimento, produção e lucro como, por exemplo, a educação. Em tempos 

de financeirização das políticas sociais, a Política de Educação tem sofrido com o 

reordenamento do Estado, sobretudo em nível Superior, que ganhou destaque na década de 

1990, mas foi a partir de 2003 que se expandiu. Trouxe ganhos para classe trabalhadora 

possibilitando acesso e permanência aqueles em situação de pobreza, por meio de Programas 

sociais que ofertam “bolsas”. Por outro lado, diante dos variados modelos de educação posto 

pelo capital internacional, vem alinhando-se ao modelo de acumulação do capitalismo 

contemporâneo, no que se refere a “diversificação das instituições de ensino superior, dos 

cursos e das fontes de financiamento” (LIMA, 2011, p.1). 
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CAPÍTULO 3: 

 

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: reflexões em tempo de 

“bolsas” 

 
Instrui-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. 

Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o nosso entusiasmo. 

Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa força 

Gramsci 

 

Neste capítulo, discute-se a expansão da Política de Educação Superior no Brasil, 

tendo como foco na permanência estudantil. O aprofundamento dessa expansão ocorreu a 

partir do regime neoliberal, o qual priorizou a privatização e mercantilização das políticas 

sociais, por meio de uma visao mercantilista da educação e da universidade utilitarista. 

Todavia, observa-se que a própria Constituição Federal de 1988 (CF/88) regulamentou a 

oferta da educação privada consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/1996). Certamente, a análise referente a expansão da Educação Superior está 

interligada ao papel da universidade em contexto de capitalismo dependente brasileiro, as 

formas de acesso e permanência nesses espaços orientadas por organismos internacionais. 

Sobretudo em tempos de governo “Temer”, em que universidades públicas têm sofrido com 

cortes em recursos, é necessário ter força, entusiasmo e inteligência na organização da classe 

trabalhadora.  

            A fim de apreender o fenômeno em sua totalidade, estruturou-se esse capítulo em três 

partes. Inicialmente foi delineado um breve histórico acerca da expansão da Educação 

Superior como resultado da política internacional do Banco Mundial
27

.  Num segundo ponto 

discutiu-se a respeito do acesso e permanência estudantil nas Instituições de Ensino Superior, 

por meio de “bolsas”, auxílio estudantil, como ferramenta das políticas de inclusão social 

(PIS) em nível federal. E por fim e não menos importante, caracterizam-se de forma geral, 

alguns Programas de “bolsas” universitárias ofertados pelos governos municipais e estaduais. 

 

 

                                                 
27

 O Banco Mundial, instituído após a 2ª Guerra Mundial, é um organismo multilateral de financiamento 

composto por 176 países membros, dentre eles o Brasil. 
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3.1 Considerações históricas acerca da expansão da Política de Educação Superior 

brasileira  

A educação é compreendida como um direito social e um meio indispensável para o 

acesso a outros direitos.  Faz parte do processo de construção da concepção de uma cidadania 

na formação de sujeitos conscientes de seus direitos e deveres.  Contudo, como aponta a 

concepção marxista, ela não é neutra, possui cunho ideológico.  A função integradora do 

Estado se dá pela “pela instrução, pela educação, pela cultura e pelos meios de comunicação” 

(MANDEL, 1982, p. 334, grifo nosso). Para além destes elementos, Gramsci (2004) 

acrescenta nessa estrutura que difunde a ideologia, partido político e religião.  Certamente o 

espaço educacional é permeado por valores dominantes, mas por outro lado, pode ser 

transformador.  

Assim, as determinações do capital influenciam em todos os processos sociais, 

portanto, Mészáros (2008) propõe uma “contrainternalização”, ou “contraconsciência”, 

através de uma transformação radical, não transformismos. “não é surpreendente que na 

concepção marxista a “efetiva transcendência da autoalienação do trabalho” seja 

caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional” (MÉSZÁROS, 2008, p.  5, 

grifos do autor).  

No século XX intensifica-se o capital financeiro no processo de acumulação capitalista 

e o sistema educacional vem acompanhando as mudanças do capitalismo, sobretudo no ensino 

superior. No Brasil, de acordo com Cislagh (2012), o Ensino superior organizado em 

universidades se deu tardiamente apartir de 1920, Rio de Janeiro e São Paulo foram as 

primeiras cidades, sendo que esta última, no ano de 1934, embora tenha sido regulamentada 

pelo Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto nº. 19.851/1931).  Salienta-se que o 

Brasil nunca teve um modelo próprio de universidade, tendo importado um modelo de 

educação já arcaico, empobrecido, não condizente com a realidade local e, sobretudo de 

caráter elitista como bem aponta Fernandes (1975).  Nesse período foi criado o Ministério da 

Educação (1930), com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública.  

Há um forte vínculo da Educação Superior com o desenvolvimento econômico 

brasileiro na fase de expansão acumulativa do capital, tornando-se funcional ao 

desenvolvimentismo da época do país subdesenvolvido para contribuir na sua 

“modernização”. A partir da década de 1950 no governo de Juscelino Kubitschek /JK (1955-

1960) com o projeto desenvolvimentista e com o avanço da industrialização amplia-se a 

matrícula em todos os níves de educação especialmente em nível superior.   
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“Mais de 81% dos estabelecimentos de ensino superior, existentes no país em 19 0, 

foram criados entre 1930 e 1960. Segundo, a matrícula geral aumentou, num período de 

trianta anos, quase seis vezes, passando de 27.501, em 1935, para 155.781, em 19 5” 

(FERNANDES, 1975, p. 65). Com ênfase na década de 1950, segundo o autor. As 

reinvindicações por vaga em nível superior vieram inicialmente da classe média, a fim de 

atender as demandas por qualificação para ascenção na indústria. Também foram dela as 

pressões por Reforma universitária no regime militar. Pela educação, a classe média buscava 

alcançar postos de trabalho e de outro lado, as empresas precisavam preencher seu quadro de 

recursos humanos qualificados.  

Behring e Boschetti (2011) e Behring (2015) destacam na década de 1960 a luta dos 

estudantes universitários na ampliação do ensino superior público.  Segundo Lima (2012) 

movimentos sociais uniram-se ao estudantil na luta pela expansão, fazendo com que a reforma 

universitária fosse discutida na agenda política, sendo pela autora considerada como a 

primeira fase de expansão da Educação Superior.  Fávero (2009) registra que nesse período, o 

movimento estudantil era bem denso em vários países, embora no Brasil houvesse repressão 

devido o regime miliar, culminando com a reforma universitária de 1968 que ainda se ouve os 

“ecos” nos anos 2000. Fernandes (1975, p.167) chamou de reforma universitária “consentida” 

no sentido da burguesia ter tomado para si “uma bandeira que não era e não poderia ser sua, 

corrompeu a imagem da reforma universitária e moldou-a a sua feição”. Embora ele concorde 

que a reforma foi um movimento histórico-social de transformação não só da universidade, 

mas da sociedade. Nos anos 1970 houve uma “explosão” diante do “crescimento acelerado” 

de matrículas no nível superior, momento denominado de “milagre brasileiro na esfera 

educacional, porém, meramente contribuiu para alargar um pouco mais o restrito número de 

privilegiados” (Ibdem, p. 35). Em seus termos, o ensino superior no Brasil é de “natureza 

ultraelitista”. 

A emergência do mundo urbanizado gera a demanda universal por educação 

secundária e superior devido ao aumento de ocupações de trabalho da economia moderna 

capitalista. As famílias acreditavam que a educação era o caminho para alcançar status e 

riqueza. Hobsbawan (1995, p. 290) afirma que o Brasil foi um dos “pioneiros na educação 

universitária em massa”, com a criação do auxílio estudantil para os ex-pracinhas pós 1945.  

Nessa época, “as universidades eram mais públicas que privadas [...]. Na década de 1970, 

quando o número de novos estabelecimentos quase dobrou” (Ibid, p. 292).  
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Os anos de 1980 foi um período de fortes mobilizações, inclusive educacionais, “as 

reinvindicações centram-se em questões da autonomia universitária, da democratização da 

universidade, do ensino público e gratuito, assim como na qualidade do ensino e da pesquisa” 

(FÁVERO, 2009, p. 76).  Com a Constituição Federal de 1988 (CF/88) a Educação
28

 é 

apresentada como direito social e dever do Estado, conforme art. 6º. A Declaração Universal 

de Direitos Humanos também reafirma esse direito em seu art. 26º, que diz “toda a pessoa tem 

direito à educação”. Por outro lado, a CF/88 em seu art. 209º regulamenta a iniciativa privada 

na educação, alinhando-se a necessidade do mercado. Quanto ao Ensino Superior, é tratado, 

especificamente, no art. 207º da CF/88, “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  Todavia, ocorreu a separação desses 

três elementos com as Faculdades privadas. 

Na década de 1990 com a “reforma” gerencial do Estado orientada pelo Banco 

Mundial, implementando o neoliberalismo no Brasil, um cenário adverso às políticas sociais, 

a qualidade da universidade passa a ser medida pela produtividade. Diminuem os 

investimentos no ensino superior público, consolidando-se um sistema dual entre público e 

privado, ao passo que a nova e vigente LDB/1996 teve papel fundamental nesse processo, 

sendo um marco na contrarreforma da educação superior, a qual “favorece o processo de 

diversificação e diferenciação institucional” (JEZINE, 2015, p. 12). Nesse sentido, o governo 

dá isenção fiscal as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e a educação voltam-se à 

área econômica, sobretudo quando se remete a qualificação profissional como seu princípio.  

Nesse processo, a globalização acentua as desigualdades sóciohistóricas, como 

também educacionais entre ricos e pobres.  Como estratégia de vencer a crise, o governo 

brasileiro potencializa as esferas sociais tornando-as lucrativas, como aconteceu nessa 

segunda fase da expansão da Educação Superior, a fim de atender três demandas do capital: 

 

 

(i) Subordinação da ciência à lógica mercantil, [...] como a venda de 

“serviços educacionais”
29

. [...] (ii) A constituição de novos campos de 

lucratividade. [...] a educação como um lucrativo negócio. (iii) A construção 

de estratégias de obtenção de consenso em torno do projeto burguês de 

sociabilidade em tempos de neoliberalismo reformado [...] sob a aparência 

                                                 
28

  Para Marshall (1967, p.73) “O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno. [...] A educação é 

um pré-requisito da liberdade civil”. 
29

 Lima (2012) exemplifica como ocorreu esse processo: Oferta de cursos pagos, consultorias, assessorias, 

caracterizando a educação como espaço público não estatal. 
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de “democratização” do acesso à educação (LIMA, 2012, p. 1-2 grifos do 

autor). 

 

 

A partir desta década, acelerou-se
30

 uma onda de privatizações imposta pela ofensiva 

neoliberal, com isso, direitos sociais foram mercantilizados, especialmente a educação em 

nível superior. Segundo Lima (2011, p 87), dois fatos marcam esse momento: 

 

a) a expansão das instituições privadas, através da liberalização dos 

“serviços educacionais”; b) a privatização interna das universidades 

públicas, através das fundações de direito privado, das cobranças de taxas e 

mensalidades pelos cursos pagos e do estabelecimento de parcerias entre as 

universidades públicas e as empresas, redirecionando as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

A Educação privada foi reafirmada na LDB (1996, p.15) em seu art. 45º. “A educação 

superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização.” A privatização dos serviços públicos,  

assinala o acirrado processo atual de “mercantilização”, uma expropriação social, 

transformando a educação em valiosa mercadoria, processo em que o estudante torna-se um 

consumidor em potencial.  

O Estado neoliberal limita a intervenção na área social, porque sua maior preocupação 

é com a livre concorrência e a propriedade privada. Segundo Antunes (2011) ampliou-se a 

informalidade nos postos de trabalhos e serviços públicos como a educação, que também 

sofreu um significativo processo de reestruturação. Sendo, portanto, necessário “desfazer a 

confusão atual entre democratização da educação superior e massificação” (CHAUÍ, 2003, 

p.13). Assim, deve-se exigir do Estado que se invista na educação através das universidades 

públicas, “o que só é possível se a educação for considerada um direito e não um privilégio, 

nem um serviço” (Ibid, p. 11). Tendo em vista que a educação enquanto um direito só pode 

ser garantido no âmbito do Estado.  

 
A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 

determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo. Tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 

presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões 

e contradições da sociedade (CHAUÍ, 2003, p.5). 

 

 

                                                 
30

 O desencadeamento da privatização se deu desde os anos 1960, com a abertura para o capital estrangeiro, 

aprofundando-se na era neoliberal, de acordo com a discussão neste trabalho. 
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Para Harvey (2011), o capitalismo globalizado tem alcançado novos nichos de 

mercado, como exemplo tem-se a privatização da educação, considerada por Mota (2012) 

como “transferências patrimoniais” sob o discurso da eficiência do setor privado, mercantiliza 

e privatiza os serviços públicos. 

 

Portanto, a privatização gera uma dualidade discriminatória entre os que 

podem e os que não podem pagar pelos serviços, no mesmo passo em que 

propicia um nicho lucrativo para o capital, em especial para segmentos do 

capital nacional que perderam espaços com a abertura comercial 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 159, grifos das autoras).  

 

 

 Assim, na busca da valorização do capital, o mercado alcança toda esfera da vida 

social.  Mandel (1982, p. 272) traz como exemplo “a lucratividade das universidades” e 

acrescenta: “ciência aplicada, especializada e submetida à divisão capitalista do trabalho-

ciência fragmentada, subordinada à maximização dos lucros pelos monopólios: tal é o grito de 

guerra do capitalismo tardio para a educação superior” (Ibdem, p. 185).  Observa-se, portanto, 

que na sociedade contemporânea, “tudo tem a forma social de mercadoria, tudo está moldado 

para ser vendido – educação, estética, roupa, comida, saúde e, principalmente, o trabalho, o 

trabalhador” (MASCARO, 2015, p 21).  A ciência é uma força por excelência que permite a 

ampliação das taxas de lucro do capital, sendo um paradoxo o avanço da ciência em 

detrimento à barbárie da miséria social.  

Como foi visto no capítulo 2 deste estudo, a década de 1990 também emergiu no 

cenário brasileiro os Programas de Transferência de Renda (PTR) vinculados a educação, sob 

a tese (liberal) que pela educação o homem adquire riqueza, rompendo com o “ciclo da 

pobreza”. Embora a educação contribua para melhores condições de vida, a inserção 

socioeconômica do indivíduo depende de condições objetiva e conjuntural.  Ao analisar a 

concepção de pobreza no capitalismo concorrencial, Montaño (2012) identificou a relação 

com a educação e a vinculação ao indivíduo, não a estrutura social, fato que não mudou muito 

na atualidade.  

 

A pobreza no pensamento burguês estaria vinculado a um déficit educativo 

(falta de conhecimento das leis “naturais” do mercado e de como agir dentro 

dele). Em segundo lugar, a pobreza é visto como um problema de 

planejamento. (incapacidade de planejamento orçamentário familiar). Por 

fim, esse flagelo é visto como problemas de ordem moral‑comportamental. 

(mal‑gasto de recursos, tendência ao ócio, alcoolismo, vadiagem, etc.). [...] 

A ação é então a educação e a filantropia (MONTAÑO, 2012, p. 272, grifos 

do autor). 
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Sendo a realidade complexa, não tem como reduzir a pobreza à ausência de renda, ou 

de educação, como se todas as outras esferas fossem harmônicas e homogêneas dentro do 

capitalismo. Todavia, os anos 2000 inauguraram um novo modelo de governo de base 

neodesenvolvimentista que articulou a Assistência Social com a Educação.  Dessa forma, 

Castelo (2012, p. 63) aponta que os pobres deveriam “agarrar” as oportunidades e se esforçar 

pelo acesso e manutenção nessa política. “As políticas educacionais, consideradas de caráter 

estrutural, se agregariam a outras políticas públicas de combate ao pauperismo”.  O autor 

acrescenta que nem sempre o indivíduo consegue aproveitar as oportunidades do mercado, ou 

melhor, nem sempre este o absorve. Assim, o Estado intervém nas falhas do mercado 

oferecendo microcrédito, tanto para custear seu curso superior, como abrir seu próprio 

negócio, como forma de atenuar nas expressões da “questão social”. Nesse cenário, tanto a 

Transferência de Renda, como a ampliação do acesso e permanência da Educação Superior, 

foram intensificadas no governo de Luís Inácio Lula da Silva por meio do incentivo às 

políticas de inclusão.   

Segundo o IBGE (2015) “a taxa de analfabetismo caiu entre 2004 e 2014”. Embora 

seja verdade a criação de universidades públicas e o acesso e permanência no ensino público, 

o governo manteve o investimento em faculdades privadas, em que modalidades de ensino 

foram redimensionadas, ao expandirem-se os cursos semipresenciais e à distância, não 

havendo maior preocupação com a qualidade da formação crítica. Lógica do desenvolvimento 

capitalista acentuada pelos organismos internacionais  

 

Uma análise cuidadosa dos documentos do BM demonstra que suas políticas 

não tratam da “educação” (ainda que este seja o termo utilizado), mas de um 

“ensino” massificado, concebido como transmissão de informações, 

treinamento, instrução e capacitação, absolutamente desarticulado da 

pesquisa e da produção do conhecimento crítico e referenciado nas lutas 

históricas da classe trabalhadora (LIMA, 2011, p. 93, grifos da autora). 

 

 

A autora analisa esse momento como a terceira fase da expansão do acesso a Educação 

Superior, apoiada em “dois grandes eixos temáticos: o empresariamento da educação e a 

certificação em larga escala” (LIMA, 2012, p. 14).  Para ela, o primeiro eixo advém das 

parcerias universidades e empresas, observa-se que o governo manteve a tendência do 

aumento das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, por meio de fundo público via 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade para Todos 
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(PROUNI). O segundo eixo de que trata Lima (2012), se expressa por meio de ações como o 

Ensino à Distância (EAD), tanto no setor privado, como no público.  

Macário (2016) confirma a expansão da Educação Superior pública com a criação e 

ampliação de Campus Federal no Brasil, além de realização de concursos públicos, aumento 

do salário mínimo e de vagas de emprego com carteira assinada (embora com faixa salarial 

limitada e certo nivelamento salarial). O autor também destaca, dentre as mudanças no 

governo Lula em seu primeiro mandato (2003-2006), a reforma da previdência, tributária e 

universitária.  Nesta última, há uma força de trabalho qualificada de alto nível, mas com baixo 

salário diante da reserva de mercado, da força de trabalho excedente por meio de uma 

formação profissional aligeirada. São profissionais formados a que vem engrossar as fileiras 

do desemprego, ou seja, a super oferta da força de trabalho, acarretando numa multidão de 

desempregados.  

As Universidades Federais somam 321 Campi espalhados pelo país, com 275 

municípios atendidos, sendo criadas entre 2003 e 2014, 18 novas universidades federais no 

país (BRASILb,INEP, 2013).  A Paraíba, por exemplo, entre 2003 a 2014, 03 campus 

universitários federais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foram criados (BRASIL, 

MEC, S/D). Outro elemento importante a partir de 2003 foi a ampliação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, em que Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETS) e Escolas Técnicas Federais, tornaram-se Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia passando a ofertar ensino superior
31

.  

Na reforma universitária do governo Lula destaca-se também o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI/2007), redefinindo 

a função social das universidades públicas, mas também permitindo inserção e condições de 

permanências para estudantes de baixa renda, que em um passado recente estava à margem 

desses espaços. Portanto, nesse contexto, esse Programa representa um passo importante na 

educação superior, pois para além da quantificação de vagas, a proposta do REUNI é a busca 

da elevação da qualidade do ensino como garante o art. 2º do decreto nº. 6.096/2007. 

 

 

Os Censos do Ensino Superior de 2009 e 2013 evidenciaram um aumento no 

percentual de alunos matriculados nas instituições públicas [...] que 

ingressaram por meio de reserva de vagas. Esse percentual dobrou de 2009 a 

2013, passando de 5,6% em 2009 para 11,6% em 2013. As instituições 

privadas de ensino superior (com fins lucrativos e sem fins lucrativos) 

                                                 
31

 Disponível em: < http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal > (Acesso em: 28 abr. 2018). 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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também ampliaram o percentual de matrículas associadas a algum tipo de 

financiamento estudantil (IBGE, 2015, p.54). 

 

 Entre pontos positivos e negativos da expansão da Educação Superior diante da 

discussão realizada, a qual vem revelar a natureza contraditória própria das políticas sociais 

no sistema capitalista, embora se reconheçam que elas  

 

expressam possibilidades efetivas de reconhecimento e ampliação do 

conjunto de direitos de cidadania e estão subordinadas a uma dinâmica de 

ampliação e restrição de sua cobertura social diretamente determinada pelas 

estratégias de desregulamentação dos mercados, na qual o Estado vem 

cumprindo importante e decisivo papel (ALMEIDA, 2014, p. 235).  

 

Dessa forma, o autor aponta que pensar a política educacional numa perspectiva da 

totalidade requer considerar sua articulação com outras políticas sociais e sua relação com os 

direitos sociais e humanos. Nesse movimento de “reforma” do Estado e reordenamento do 

capitalismo, a intersetorialidade, discutida no capítulo 2, tem se mostrado uma tendência de 

gestão das políticas sociais, até como forma de otimizar recursos.  No que se refere a recurso 

financeiro, “a política de educação é a única política social executada no orçamento fiscal da 

União, com recursos vinculados e de gastos obrigatórios, o que vem garantindo uma relativa 

estabilidade nas fontes orçamentárias ao longo dos anos” (SALVADOR, 2012, p. 144).  

Embora seja necessário maiores investimentos, diante do aumento da demanda da sociedade, 

por ações de acesso e permanência no nível superior, sobretudo após o novo cenário político 

que se instalou a partir de 2016, visto que “o Brasil vivencia um golpe jurídico, parlamentar e 

midiático, que se sustenta em desarticular progressos sociais, econômicos, políticos e culturais 

instituídos aos grupos menos favorecidos” nos governos Lula e Dilma (MACHADO e 

OLIVEIRA, 2018, p. 39).  As autoras apontam corte em bolsas de estudos para graduação e 

pós-graduação, advindas das instituições de fomento como Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), comprometendo a pesquisa e permanência de estudantes 

na universidade. Também afirmam perda para servidores públicos das universidades com a 

extinção de vários cargos.   
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3.2 Ações de acesso e permanência estudantil nas Instituições de Ensino Superior na 

esfera federal  

 

O cenário brasileiro dos anos 1960 foi um momento de avanço da industrialização e 

com ela a demanda por formação de mão de obra, período em que se iniciou a ampliação do 

acesso à educação, sobretudo em nível superior como parte da “moderninação convervadora”. 

A educação superior no Brasil foi historicamente marcada pelo seu acesso elitizado e de 

privilégio social como bem afirma Fernandes (1975). Com o capitalismo monopolista a 

expansão desse nível de ensino, passa a ser uma exigência do próprio capital. 

A entrada da classe trabalhadora nas universidades fez emergir a demanda por 

permanência.  Assim, em plena ditadura militar foi criado um programa de crédito educativo 

(1968), mas tornou-se lei no governo de Fernando Collor de Melo (1992).  Em 1999 o 

governo institucionalizou o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes, 

mediante a Lei n° 8.436/1999. Segundo Castro (2010, p.196), documentos da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO
32

) da década de 1990, 

apontam a “preocupação” com a expansão da Educação Superior na América Latina, assim 

criaram políticas de acesso para ampliar a igualdade de oportunidade, “buscando formar 

capital humano a fim de potencializar a capacidade competitiva dos países em 

desenvolvimento”.  A autora ainda coloca que todos os documentos referentes a forma de 

gestão das políticas educacionais destinados aos países em desenvolvimento, deram suporte a 

implementação de vários Programas como o FIES, PROUNI, REUNI. 

Desse modo, a partir da década de 1990, com o reordenamento do Estado, o governo 

federal sob orientação do Banco Mundial (BM) volta-se para a Educação Superior, por meio 

da expansão do acesso e permanência estudantil diante do desafio da “universalização” e 

“democratização” da educação. Um dos princípios da Educação contido na CF/88 no seu art. 

206º é a: “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, 

p.121), princípio consolidado pela LDB/1996. 

      A partir do crédito educativo, o presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC criou 

em 2001 o Financiamento Estudantil (FIES) com a finalidade de conceder financiamento a 

estudantes de instituições privadas de ensino superior sob a Lei nº 10.260/2001. O 

                                                 
32

 Criada em 1946, com o objetivo, segundo a mesma, de contribuir para a paz e a segurança no mundo, 

mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. Desde sua fundação, um dos instrumentos da 

organização são as Conferências Gerais. “No Brasil, essa missão é implementada principalmente abordando os 

temas de inclusão social, redução da pobreza e das desigualdades” (grifos nossos). Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/>. (Acesso em: 02 mar. 2018).  

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/


 

92 

 

neoliberalismo reduz a problemática educacional a questão de gestão, por isso transfere a 

responsabilidade ao setor privado e ainda o mantém com recursos do fundo público, 

fortalecendo a ideia de educação como mercadoria.  

     Em 2004 o governo Lula ampliou o FIES a partir de outras regulamentações como 

portarias, decretos e resoluções. As alterações que se destacam são: prioridade no atendimento 

ao graduando, em detrimento ao estudante de pós-graduação, avaliação do curso com conceito 

maior ou igual a três, abatimento especial de saldo devedor consolidado, para professor 

efetivo da rede pública inserido na educação básica, dentre outros elementos, conforme 

aponta a atualização da Lei de nº 10.260, de 12 de julho de 2001.  O caso do FIES indica uma 

“supercapitalização”, um termo de Mandel, utilizado também por Mota (2010) e Behring 

(2012) para caracterizar o espraiar do capital para zonas antes não mercantis, como por 

exemplo, educação, saúde, previdência, constituindo novos horizontes de valorização do 

capital, contribuindo no processo de financeirização da política social, além do crédito, ou 

dinheiro fictício colaborar no processo de endividamento do sujeito, por meio de um “preço 

caro” para a “permanência”. Além de proporcionar a redução da inadiplência de faculdades 

privadas, mantendo sua sobrevivênvia. 

    Lula também criou o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), regulamentado 

pela Lei nº 11.096/2005, com o objetivo de conceder bolsas de estudos integrais e parciais em 

cursos de graduação de instituições privadas, consolidando o projeto de parceria público-

privado (PPP), por meio da intensificação do financiamento. Favoreceu a renúncia fiscal do 

setor privado, ou seja, o Governo Federal beneficia as IES privadas com isenções fiscais 

como garante o art. 8º da Lei do PROUNI.  Qualifica de forma rápida para o mercado e abre 

possibilidades de acesso e condições de permanência através de bolsas de estudo, embora 

distancie a classe trabalhadora da educação como um direito social, numa universidade 

pública e assistência estudantil para além da manutenção da matrícula/mensalidades. Como 

também, diminui o investimento no ensino público e presencial.  Cislagh (2012) entende o 

PROUNI como um dos programas de transferência de fundo público para o setor privado, que 

revela o aprofundamento da privatização do fundo público. Segundo Jezine (2015) o 

Programa constitui-se uma redistribuição de renda indireta.  O critério de acesso ao PROUNI 

é o corte de renda a fim de atender segmentos populares de baixa renda, sobretudo da faixa 

etária de 18 a 24 anos, conforme art. 1º de sua Lei, inciso 1º “A bolsa de estudo integral será 

concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar 

mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio)” (BRASIL, 
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2005, p.1, grifos nossos). Correlacionando o dado em destaque com os Programas municipais 

de “bolsas”, todos sem exceção colocam como critério de elegibilidade esse fato de ser a 

primeira graduação do estudante. Dentre outros critérios de prioridade do PROUNI, como ser 

pessoa com deficiência, ter cursado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsita 

integral em rede particular como indica o art. 2º da mesma Lei. Esse fato o torna 

complementar a ações afirmativas.  O processo de seleção do PROUNI considera a nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  Este foi criado em 1998, com o objetivo de 

avaliar os concluintes do Ensino Médio. Com o PROUNI, tornou-se um critério obrigatório, 

sendo selecionados para inserção nas universidades, conforme resultado obtido.  No que 

refere-se a contradição que o Programa apresenta, Jezine (2015, p. 12, grifos nossos), 

corrobora: 

A expressão do conflito tem seu reflexo na defesa de uma política de 

inclusão social, capaz de promover a democratização do acesso a grupos 

sociais, excluídos do direito a essa modalidade de ensino e, ao mesmo 

tempo, favorecer o mercado educacional privatista a partir de uma ampla 

política de bolsa e insenção fiscal. 

 

 

Segundo Castro (2010), por meio do Programa são preenchidas vagas ociosas 

existentes em IES privadas, em decorrência da “compra” das bolsas de estudo. São “vagas 

públicas” em instituições privadas que refletem o investimento do Estado em favor da 

expansão do ensino privado, em detrimento do público. Além do ingresso na graduação não 

garantir a diplomação e não promover assistência estudantil para permanência, como 

transporte, alimentação, dentre outros auxílios necessários como a universidade pública 

oferta, ainda que de forma restrita e seletiva. 

O Estado gerencial favorece a financerização do capital e mercantilização da 

educação.  “A ideia de mercantilização liga-se à preponderância do mercado sobre o Estado, 

princípio posto no conjunto das políticas neoliberais, que firmam medidas reguladoras que 

objetivam aumentar a concentração do capital e proclamar a superioridade do setor privado” 

(JEZINE, 2015, p. 20). Tudo no capitalismo se mercadoriza e o conhecimento científico 

também foi capturado por essa lógica, o setor educativo tornou-se um novo espaço de 

mercado para o capital, sob o “fortalecimento das IES privadas no país por meio de incentivos 

fiscais do governo federal” (Ibdem, p. 36). Para Mancebo (2013), o FIES e o PROUNI 

constitui exemplo de que a educação de direito constitucional tornou-se mercadoria. Constata-

se o investimento do Estado não na educação, mas no setor privado, preocupado em ofertar 

“uma mera certificação em massa” (MANCEBO, 2013, p. 21). Na medida em que tem 
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capacitado mão de obra, ao mesmo tempo tem barateado a força de trabalho, fazendo com o 

que o trabalhador fique cada vez mais competitivo diante do aumento da demanda e 

diminuição da oferta. A autora ainda aborda o fetiche da EaD e a precarização do trabalho 

docente, considerados tutores; critica também o processo formativo dos discentes, reduzindo a 

uma formação técnico-informacional respondendo a interesses do mercado. Destaca-se 

também o aumento do consumo de aparelhos eletrônicos como tablets, celulares, notbook e o 

acesso à internet. 

 

Nesta lógica, a educação superior, assim como a saúde e a previdência, 

passam a ser vistas como mercadorias a serem adquiridas no mercado. 

Inerente a este processo de mercantilização das políticas sociais, desenvolve-

se o processo de desqualificação dos serviços públicos com políticas cada 

vez mais focalizadas e sem qualidade, que não atendem às demandas e 

necessidades sociais (CASTRO, 2010, p. 199). 

 

 

           Concomitantemente as ações de investimento na Educação Superior privada, Lula 

também investiu no setor público, diferenciando-se do governo neoliberal. Portanto, criou o 

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

(REUNI), através do Decreto nº  .09 /2007, para “ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL. Presidência da República, 

2007, p.1), possibilitando maior acesso aos estudantes de baixa renda nas universidades 

públicas.  No art. 2° deste decreto item V, estabelece que o “Programa terá as seguintes 

diretrizes, entre outras: ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil”. Sendo 

assim, atendida uma demanda histórica dos estudantes, por isso, recebeu adesão da sociedade 

em sua maioria.  

Com a adesão do REUNI pela universidade, há um acordo de metas a serem 

cumpridas, como atingir 18 alunos por professor, o compromisso com a expansão de vagas de 

ingresso, aumento de taxas de diplomação, dentre outros indicadores de desempenho.  Sendo 

realizadas essas ações com os recursos já existentes nas próprias instituições, ou seja, ficando 

deficiente o investimento em recursos humanos e na estrutura física. No caso específico da 

UFPB, “após a adesão ao REUNI que possibilita a multiplicação do número de matrículas, 

passando de 19.977 em 2007 para 3 .272 em 2012” (JEZINE; TRINDADE, 2014, p. 733). As 

autoras ainda constataram que o maior número de ingressantes, no período compreendido 

entre 2008 e 2012, foi do sexo feminino, advindos de escola pública e na faixa etária de 16 a 
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20 anos.  Contudo, essas ações “não são suficientes para o atendimento da demanda, pois os 

dados do Censo da Educação Superior de 2012 apresentam, no Brasil, uma população de 

22.497.453 na idade de 18 a 24 anos, destes apenas 985.202 estão matriculados no ensino 

superior” (Ibdem, p. 738). Nessa direção, Nakamura, (2014, p.  8) aponta que “no caso da 

UFPB, a adesão ao REUNI possibilitou a criação de 31 novos cursos de graduação 

presenciais”.  Antes do REUNI, Lula criou o Programa de expansão da Educação Superior 

pública (Expandir), considerado como fase de expasão 1 (2003/2006) que possibilitou criação 

das Ufs no interior do país, como também criação e consolidação de campus universitários. O 

esforço desse governo foi de “dotar as políticas públicas de uma dimensão não só ‘inclusiva’ 

como redistributiva, como estratégia de enfrentamento das desigualdades sociais” 

(ALMEIDA, 2014, p. 250, grifos do autor), criando vários programas sociais no âmbito 

educacional com articulação, sobretudo com a Política de Assistência Social como destaca o 

mesmo.   

A educação situa-se no conjunto dos processos de ampliação do mercado, da 

formação, qualificação profissional e produção de conhecimento 

sustentáveis, o que torna a educação superior, em especial, o foco da atenção 

das políticas de inclusão social, em ambito nacional e internacional (JEZINE 

2015, p. 55). 

 

 

Os impactos dos Programas de acesso e permanência ao ensino superior são inegáveis, 

pois impõe uma nova dinâmica ao ensino superior, ou seja, a inserção de segmentos 

populares, rompendo, ainda que timidamente, com o caráter elitista da universidade. Por outro 

lado, não há consenso teórico em seus benefícios e certamente tais ações apresentam 

fragilidades. Assim, o REUNI, 

 

tem aprofundado uma lógica gerencial de gestão com financiamento por 

contrato baseado em resultados e metas. Esses mecanismos reduzem ainda 

mais o espaço de autonomia universitária, princípio que, mesmo que nunca 

completamente garantido no Brasil, visa permitir o comprometimento dos 

interesses da universidade com a maioria da população e não com o mercado 

ou o governo (CISLAGHI, 2012, p. 282). 

 

 

O governo Lula também criou a Universidade Aberta do Brasil
33

 (UAB) em 2006, que 

possibilitou a interiorização de cursos e a formação voltada prioritariamente para professores 

de educação básica, como forma de valorização da profissão. 

                                                 
33

  Para maiores informações consultar: <http://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab> (Acesso em: 05 abr. 2018). 

http://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab
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Em que pese os benefícios da expansão do acesso a Educação Superior, muitos 

estudantes formados podem engrossar a “força de trabalho excedente”, ou seja, cria-se uma 

população que não consegue nem mesmo ser explorada, isso porque obter um diploma não 

significa necessariamente a inserção no mundo do trabalho, já que o mercado não tem como 

absorver toda mão de obra que tem sido qualificada velozmente, sendo também verdade, que 

esse processo é funcional a expansão do capitalismo. “esvazia o debate sobre a precarização 

do trabalho, em prol de medidas pontuais e de duvidosa eficácia contra o desemprego, a 

geração de renda e a formação da força de trabalho” (MOTA, 2010, p. 184). 

            Importante destacar que apenas a oferta de vagas não é suficiente para atender a 

demanda das camadas populares, sendo necessário políticas de permanência que permitam a 

assistência ao estudante. Portanto, o Governo Lula na perspectiva de fortalecer o espaço 

público, criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES
34

) sob o Decreto n° 

7.234/2010, “executado no âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar 

as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal” (BRASIL, 

Presidência da República, 2010, p.1, grifos nossos). O grifo nos leva a refletir como os 

estudantes que tiveram acesso nas IES privadas, por meio do PROUNI e FIES conseguirão 

manter os custos gerados pela sua graduação? 

A Política de Assistência Estudantil está inscrita na perspectiva do direito não do 

assistencialismo, embora esteja atrelada também a critérios de seletividade e 

condicionalidades. Tem como objetivos centrais a inclusão social pela educação a fim de 

reduzir as desigualdades sociais, tendo como segmento prioritário o estudante de rede pública 

e com renda familiar per capita de até um salário mínimo (BRASIL, 2010). Contudo, 

Albuquerque (2017) aponta que essa Política não realiza transformação estrutural, sendo uma 

ação paliativa e insuficiente, de caráter seletivo, assim,   

 

os benefícios ofertados pela universidade estão na lógica dos mínimos sociais 

que ancorados na ideologia neoliberal, não tem como objetivo atender as 

necessidades humanas em sua totalidade, haja vista que tal ideologia não 

prima em garantir direitos de cidadaia e nem tampouco a distribuição da renda 

socialmente produzida, seus arautos naturalizam a pobreza e as desigualdades, 

                                                 
34

 O Programa Nacional de Assistência Estudantil foi decretado no âmbito do Ministério da Educação em 

Portaria no ano de 2007, para execução a partir de 2010, e pela Presidência, em 2010. O Ministério da Educação 

(MEC) investiu mais de R$ 1 bilhão em assistência estudantil a alunos das instituições federais de ensino 

superior nos últimos cinco anos. Entre 2008 e 2013, o volume destinado ao PNAES quase quintuplicou — 

passou de R$ 126,3 milhões para R$ 603 milhões. A quantidade de bolsas de assistência concedidas pelo 

PNAES cresceu de treze mil em 2008 para pouco mais de setenta mil em 2012.  Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/pnaes> (Acesso em: 05 abr. 2018). 

http://portal.mec.gov.br/pnaes
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estabelecendo problemas sociais em questões individuais (ALBUQUERQUE, 

2017, p.  109). 

 

No âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) além de serviços, o 

PNAES oferece ações de transferência monetária aos seus beneficiários, como é o caso do 

Programa Bolsa Permanência. Foi regulamentado pela Portaria n° 389/2013 do MEC, que 

garante um auxílio financeiro pago diretamente ao estudante (quilombola, indígena e de baixa 

renda) por meio de um cartão magnético, no valor de R$ 400,00 (quatrocento reais), sendo 

cumulativo com outros benefícios, desde que não ultrapasse o valor de 1 salário e meio.  

Proporcionando condições concretas de permanência estudantil tendo em vista os processos 

históricos excludentes em que se encontram esses determinados segmentos. Por outro lado, 

favorece o consumo, o mercado, a individualidade do sujeito, em detrimento de investimentos 

estruturais na universidade pública e fragilizando demandas coletivas pelo atendimento 

universal dos universitários. 

Dessa forma, a lógica das “bolsas
35
” “tira do debate a universalização da assistência 

estudantil por meio de ações como a ampliação de infraestrutura (moradia, restaurantes) das 

universidades associadas à ampliação de direitos, como o passe livre para estudantes 

universitários” (CISLAGHI; SILVA, 2012, p. 503). Esse fenômeno é chamado por estes 

autores e também por Granemann (2007, p. 64) de “bolsificação”, que significa “múltiplas 

formas de monetarização da política social, [que] passam a substituir os equipamentos sociais 

universais pelas onipresentes ‘bolsas’, soluções rebaixadas e pauperizadas para as mais 

diversas expressões da ‘questão social’”.  Assim, cada aluno resolve seu “problema” de forma 

individual.    

Focalizando o atendimento em um determinado segmento, a assistência estudantil 

distancia-se do princípio central que rege a Política de Educação a qual está vinculada e 

assemelha-se a Assistência Social que, aliás, é um equívoco, equipará-las, tendo em vista que 

possuem naturezas distintas, como bem afirma Cislaghi e Silva (2012, p. 489) “A 

insuficiência de recursos, no entanto, tem levado suas iniciativas a uma lógica de focalização 

                                                 
35

 Salienta-se que a ideia das bolsas data os anos 1930, por meio da Constituição Federal de 1934, a assistência 

estudantil foi regulamentada, no Art. 157, inciso §2°: "Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílio a alunos 

necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudos, assistência alimentar, 

dentária" (BRASIL, 1934, grifo nosso). Sendo essa a primeira vez que aparecem as bolsas de estudos no ensino 

superior, auxílio que tem ganhado novas formas de repasse. Após nova Constituição de 1967, Art. 168 § 2º - “o 

ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, 

inclusive bolsas de estudo [...] serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 

condições de eficiência escolar” (BRASIL, 19 7, grifo nosso). Regulamentação que só ficou no papel, tendo em 

vista o regime ditatorial do governo (LIMA, 2002). 
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que reproduz as políticas atuais de assistência social, negando a educação como direito 

universal”. Sendo assim, segundo as autoras, a educação vem tornando-se também um 

mecanismo de enfrentamento à pobreza.  De acordo com Pereira e Stein (2010), desde os anos 

1970, enfrenta-se a dificuldade em estabelecer políticas sociais universalizantes, optando pela 

seletividade, em que a política estudantil tem acompanhado esse princípio, com base na 

justificativa dos organismos internacionais de eficácia nos recursos aplicados a grupos que de 

fato “precisam”. 

Mesmo diante dos avanços legais desses Programas, tendo em vista a perspectiva de 

garantir acesso e permanência aos estudantes em situação de pobreza, que até então foram 

alijados do nível de ensino superior, os quais sofrem com o peso da desigualdade histórica do 

Brasil. Fatores internos e externos a universidade também devem ser considerados, como a 

própria estrutura pedagógica e física da universidade, sobretudo a estrutura de sociedade 

capitalista que se tem.  De modo que não se pode perder a perspectiva da luta pela assistência 

estudantil enquanto direito não só para alguns segmentos, mas para todos os estudantes que 

precisem acessar. Para ilustrar esse debate, abaixo segue uma imagem que reflete a 

reinvindicação de estudantes da UFPB por Restaurante Universitário (RU) para todos.  

 

 

Fonte: Imagem do acervo da autora. UFPB/2018 

 

Obviamente pontos divergentes permeiam a “reforma universitária” do governo Lula 

em um país de extrema desigualdade social, em que se afirma a importância de “políticas de 

inclusão”
36

 na tentativa de fomentar a igualdade de direitos. “Agrega-se a categoria inclusão 

um componente fundamental, a equidade, uma categoria que trata o binômio unidade-

diversidade” (NAKAMURA, 2014, p. 39). Equidade seria considerar as diferenças do 

                                                 
36

 “As políticas inclusivas, assim, podem ser entendidas como estratégias voltadas para a universalizacao de 

direitos civis, políticos e sociais. Elas buscam, pela presença interventora do Estado, aproximar os valores 

formais proclamados no ordenamento jurídico dos valores reais existentes em situações de desigualdades” 
(CURY, 2005, p. 14, apud NAKAMURA, 2014, p. 25). 
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indivíduo, para que tenham direitos iguais, por exemplo, certamente os pobres terão mais 

dificuldades de ter acesso a educação, sobretudo em nível superior, mesmo sendo um direito 

universal. Situação derivada de vários determinantes, porque não tiveram um ensino básico de 

qualidade, outros terão que inserir-se no mercado de trabalho, sendo difícil conciliar as duas 

atividades e por tantos outros determinantes que a sociedade capitalista impõe ao indivíduo. 

Caso consigam acessar esse direito, precisarão de mais apoio para garantir não só o acesso, 

mas a permanência, portanto, nesse contexto, é importante considerar as diversidades nas 

especificidades dos públicos historicamente excluídos e efetivar políticas de inclusão. 

               

3.3 Programas de “Bolsas” universitárias ofertados por governos municipais e 

estaduais: encontros e desencontros 

 

A assistência estudantil como mecanismo de direito, executado por meio de ações 

voltada para permanência do universitário, pode viabilizar diferentes benefícios como a oferta 

de serviços (restaurantes universitários, residência universitária, entre outros) e a transferência 

monetária direta em forma de bolsas e auxílios.  De acordo com o art. 4° do decreto n° 

7234/2010, “As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a 

igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 

preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 

financeiras” (BRASIL, 2010, p. 1, grifos nossos). O destaque revela a aproximação com a 

Política de Assistência Social e a necessidade de mudança de direção para uma perspectiva de 

igualdade de condições.  

Certamente “a expansão de vagas e de assistência estudantil, ainda que focalizada, vai 

servir à coesão social e às ideologias de ascensão social via educação, num período de 

agudização das expressões da questão social, do desemprego estrutural e da desigualdade” 

(CISLAGHI; SILVA, 2012, p. 498). Nessa direção, no movimento contraditório do próprio 

capitalismo,  

as políticas sociais devem ser vistas de forma contraditória, pois realizam 

não só uma valorização do capital, mas interferem diretamente na 

valorização e na validação da força de trabalho, como uma mercadoria 

especial, produtora de mais-valia e como sujeitos de direitos no pacto de 

cidadania democrática (FALEIROS, 2006, p. 70).  

 

As políticas de inclusão social (PIS) derivadas do acordo internacional nos anos 1990 

promovem em certa medida acesso às camadas populares ao nível superior de ensino. As 
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principais PIS em nível federal, no âmbito público é o REUNI, e no âmbito privado, o FIES e 

o PROUNI. Todavia, importa ressaltar que a simples ampliação da oferta de vagas não 

significa necessariamente a democratização do acesso à Educação Superior, caso não seja 

acompanhada de políticas de permanência e investimento na educação desde o ensino básico, 

tendo em vista a necessidade de se operar ações de longo prazo, como possibilidade real de 

democratização ao ensino superior. 

Além da esfera federal, outros níveis de governo, como estadual e municipal tem 

ofertado PIS em forma de “bolsas” para acesso e permanência na Educação Superior do 

segmento pauperizado, seja em forma de transferência de renda direta ao estudante, ou 

pagamento da mensalidade parcial ou integral repassado às faculdades privadas.  Desse modo, 

a assistência estudantil segue a linha da Política de Assistência Social no “combate a 

pobreza”, focalizando e selecionando seus beneficiários, como bem retrata Cislaghi e Silva 

(2012). Movimento este, permeado de contradições como parte do próprio sistema capitalista, 

em que está inserida a política educacional.  

A política de educação deve ser, portanto, compreendida considerando-se as 

relações entre a dinâmica global do capitalismo e as particularidades da 

realidade local, em seus diferentes níveis de mediação, seja no plano da ação 

do Estado Brasileiro, seja no da realidade municipal, o que remete, 

necessariamente, às considerações sobre como que se combinam e se 

articulam os traços mais universais da relação entre a educação e as 

mudanças no modo de produção capitalista, em suas dimensões políticas e 

ideológicas, com as particularidades de nossa formação social e econômica   

(ALMEIDA, 2014, p. 246, grifos nossos). 

 

O art. 30º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) trata das competências dos 

municípios, embora o ensino superior seja competência da esfera federal, entende-se mediante 

o inciso “I – legislar sobre assuntos de interesse local” (BRASIL, 2017, p. 43), que o 

município pode implementar programas como o Bolsa Universitária, contanto, que a 

Educação em nível básico e fundamental, não tenha prejuízo, conforme orienta o art. 11º da 

LDB.  Desse modo, na particularidade local do objeto de estudo pesquisado, o Programa 

Bolsa Universitária (PBU) da Prefeitura de João Pessoa, promovido pela Assistência Social 

municipal, fecha o ciclo assistencial, possibilitando inserção a outros serviços públicos 

básicos como é o caso da educação superior, a permanência nela, promovendo dentre outros 

objetivos, condições para qualificação ao trabalho. 

Destacam-se dois objetivos que permeiam as ações de expansão do acesso e 

permanência no nível superior “formar força de trabalho qualificada de acordo com as 
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necessidades do modelo de acumulação e, ao mesmo tempo, buscar coesão social, ampliando 

as possibilidades de acesso ao ensino superior, mesmo que menos qualificadas” (CISLAGHI; 

SILVA, 2012, p. 495).  A oferta do ensino tem sido de forma precária, sem se preocupar com 

a sua qualidade nem investimento nas universidades públicas, mas em centros universitários e 

faculdades privadas que se atém apenas ao ensino, não atendendo a duas outras finalidades 

que são a pesquisa e a extensão, conforme orienta o art. 43º da LDB/1996 que estabelece a 

finalidade da Educação Superior:  

 
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; [...] VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 

e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

 

No que se refere as experiências brasileiras acerca da implementação de outros 

Programas de “bolsas” universitárias ofertados por governos municipais e estaduais, foram 

identificados por meio de site de pesquisa, 09 Programas e analisados seus aspectos centrais.  

Acessando páginas oficiais dos governos locais (sites das respectivas prefeituras e do estado) 

em que estavam disponíveis algumas regulamentações dos Programas, as quais foram 

analisadas para uma caracterização geral. Em face do quadro 2 pôde-se observar as áreas de 

vinculação prioritárias dos Programas, quais sejam, Educação, seguida da Assistência Social.   

Quadro 2 

Área de vinculação institucional dos Programas “Bolsa Universitária” 

CIDADE/ 

ESTADO 

 

SECRETARIA RESPONSÁVEL          

 

POLÍTICA 

João Pessoa (PB) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social     (SEDES) Assistência 

Social 

Manaus (AM) 

 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 

(SEMAD), via Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 

Socioeducacional (ESPI) 

Educação 

Franca (SP) Secretaria Municipal de Educação Educação 

Senador Canedo  

(GO) 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) Assistência 

Social 

Frutal (MG) Secretaria Municipal de Educação e Promoção Humana Educação 

Itapemirim (ES) Secretaria Municipal de Educação (SEME) Educação 

São Paulo (SP) Secretaria Estadual de Educação Educação 

Recife (PE) Secretaria Municipal de Juventude e Qualificação Profissional Juventude 

Campina Grande 

(PB) 

Secretaria Municipal de Educação. Centro de Ensino Superior e 

Desenvolvimento LTDA - CESED, entidade mantenedora da 

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas – FACISA, da Faculdade 

de Ciências Médicas –FCM e da Escola Superior de Aviação Civil – 

ESAC  

Educação 

Fonte: Elaboração própria com base na regulamentação dos Programas. 



 

102 

 

  Identificou-se que majoritariamente os Programas estão inseridos na área de educação, 

sendo 06 vinculados a essa política, 02 a política de Assistência Social e 01 à política de 

Juventude. Sendo 08 de responsabilidade dos governos municipais (João Pessoa, Manaus, 

Franca, Senador Canedo, Frutal, Itapemirim, Recife e Campina Grande) e 01 do governo 

estadual (São Paulo). A Educação relaciona-se com outras políticas sociais, como por 

exemplo, o campo “da assistência, do trabalho e do enfrentamento da pobreza [que] prevêem 

ações, articulações e interfaces com a área de educação” (ALMEIDA; RODRIGUES, 2012, p. 

97). A vinculação apontada se deve em parte ao desenho dos Programas e suas ênfases. Mas 

também se pode atribuir esta diversificação a motivos da política interna dos municípios, 

como também seus próprios processos de lutas no campo das políticas sociais.  No município 

de João Pessoa, por exemplo, foi uma luta da Assistência Social. Percebe-se uma linha tênue 

entre a assistência estudantil e a Assistência Social quando se fala em “bolsa”, pois remete a 

seletividade e focalização, distanciando-se da perspectiva da educação como direito social 

universal.   

“Certas políticas sociais, como a educação [...] interferem diretamente na valorização da 

força de trabalho, e consomem mercadorias para sua reprodução com intermediação e 

mediação das relações políticas do Estado democrático e de direito” (FALEIROS, 200 , p. 

71).   Quanto a vinculação do Programa de “Bolsa” à Política de Juventude, na cidade de 

Recife, conforme quadro 2.  As políticas para a Juventude ocorreram como respostas às 

tensões e transformações no período entre 1950 a 1980, foi quando o Estado passou a intervir 

com ações de inclusão e outros serviços no atendimento às demandas da juventude. Logo 

após, no contexto do Estado neoliberal, surgem as Organizações Não Governamentais 

(ONGs), que se voltam para esse público. Em 2005, pela primeira vez no Brasil é instituido 

uma Política Nacional de Juventude, acompanhado da instituição do Conselho e Secretaria 

Nacional de Juventude. 

    Em relação a distribuição dos Programas por regiões brasileiras, sobressai o Sudeste, 

totalizando 04 dos 09 Programas implementados pelo Brasil, conforme demonstra a tabela 1. 

Apenas 07 estados brasileiros dos 2  possuem Programas de “bolsas” para universitários, 

revelando o que Silva, Yazbek e Di Givonni (2012, p. 159) afirmaram, “o caráter limitado dos 

Programas municipais”, não por falta de demanda, mas limite das dotações orçamentárias.  
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Tabela 1  

Programas de “Bolsa Universitária” por região do Brasil 

REGIÃO  CIDADE DO PROGRAMA  n                % 

NORDESTE CG (PB), JP (PB) e Recife (PE) 

 

03 33 

NORTE (01)  Manaus (AM)     01 11 

SUDESTE São Paulo (SP), Franca (SP) e Itapemirim 

(ES) Frutal (MG) 

04 45 

CENTRO-OESTE  Senador Canedo (GO) 01 11 

Total N = 09 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apartir dos dados apresentados na tabela 1 foi possível observar que a região Sudeste 

(SE) tem maior número de Programas. Salienta-se que São Paulo/Campinas como abordado 

anteriormente, foi pioneiro em 1995 com a implementação de PTR em nível municipal. O SE 

se destaca na mantuteção de programas municipais paralelos aos do governo federal por terem 

condições de manter um programa custeado com recursos locais, para manutenção de crianças 

e adolescentes nas escolas (SILVA;YAZBEK; DI GIOVANNI, 2012).  

A partir de 2003, no governo Lula, 14 universidades foram criadas ou federalizadas e 

construídos mais de 100 campi universitários no país. “Na região Sul, a mais contemplada, 

foram implantadas cinco novas universidades, quatro na região sudeste, três no Nordeste, 

tendo o Norte e a região Centro-Oeste recebido uma cada uma” (MANCEBO, 2013, p. 78). 

Seguido do SE, o Nordeste (NE) apresenta 03 Programas de “bolsas”. Segundo o IBGE 

(2015) o NE é uma das regiões que sobressaiu em altas taxas de desigualdades regionais ao 

lado região Norte. Ressalta-se ainda que as desigualdades e necessidades sociais são 

diferentes em cada região.   

Embora “o setor privado seja o responsável pelo maior crescimento de vagas no 

ensino superior” (NAKAMURA, 2014, p. 68). O autor ainda trás dados sobre o crescimento 

do ensino superior por regiões e atribui o crescimento ao REUNI, em que nesse trabalho 

destacam-se, duas regiões em dois períodos históricos. No governo FHC (1995-2002) o NE 

apresenta uma média entre 32,000 a 47,000 matrículas e o SE lidera com uma média entre 

973, 000 a 1.746,000. No governo Lula (2003- 2010) o NE apresenta uma média entre 52.000 

a 88,000 e o SE entre 1.918.000 a 2.656,000 matrículas.  

           Para melhor análise comparativa da caracterização geral dos Programas em níveis 

municipais e estaduais que ofertam “bolsas” universitárias. Observa-se no quadro 3 que as 
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ações de acesso e permanência estudantil não são universalizadas, mas focalistas e 

excludentes, marcada pela seletividade dos beneficiários. “Acresçam-se a isto as vexatórias 

exigências comprobatórias da insuficiência de renda e a burocratização para o seu acesso” 

(RAICHELIS, 2011, p.152) através de um rigoroso processo seletivo daqueles que podem ser 

incluídos.  Mota (2010) aponta que com o recorte no perfil socioeconômico, o trabalhador 

ativo, mesmo sendo pobre, muitas vezes não consegue ser atendido pela Assistência Social. A 

cidadania, portanto, volta a ser estratificada pelo recorte de renda, quando deveria se 

universalizar os serviços públicos, tendo em vista que o cidadão paga seus impostos para 

acessá-los enquanto direito.   

Quadro 3 

Panorama geral dos Programas de concessão de “bolsas” universitárias no cenário brasileiro  
 

                                                 
37

 No exercício de 2017 o valor da Unidade Fiscal de Franca, era de R$ 56,93. Disponivel em: 

http://www.franca.sp.gov.br/noticias/financas/unidade-fiscal-tem-atualizacao-de-1-83-para-2018 (Acesso em: 18 

abr. 2018). 

DENOMINAÇÃO 

DO PROGRAMA  

CRITÉRIOS DE 

ELEGIBILIDADE 

VALOR DO 

BENEFÍCIO  

DESLIGAMENTO DO PROGRAMA/ 

CONDICIONALIDADES  

 

Programa Bolsa 

Universidade 

(Município  

de Franca - SP) 

 

 

 

I-Ser brasileiro ou 

naturalizado; 

II.Estar 

devidamente 

matriculado em uma 

Faculdade 

participante do 

Programa Bolsa 

Universidade; 

III. Ter cursado o 

ensino médio em 

escola da rede 

pública ou na 

condição de bolsista 

integral da rede 

particular com 

exceção das pessoas 

com deficiência,  

que tenham 

recebido bolsa 

parcial da rede 

particular IV. Não 

possuir outra 

formação 

universitária; 

V. Ser, juntamente 

com sua família, 

residente no 

Município de 

Franca, há no 

mínimo 5 (cinco) 

anos anteriores ao 

primeiro dia do ano 

letivo de início do 

curso de graduação 

ou seqüencial; 

 

I-Limitadoo 

benefício em 

5,47 Unidade 

Fiscal do 

Município de 

Franca 

(UFMF)37  

por mês (Art. 2, 

p. 1). 

Tanto a IES 

como o 

estudante tem a 

ontrapartida de 

50% (cada) do 

restante. 

 

 

 

I- Deixar de efetuar mensalmente e pontualmente, o 

pagamento à Faculdade de sua cota parte na 

composição do custo da anuidade ou semestralidade. 

II. Tenha sido excluído de algum programa 

governamental ou particular de incentivo ao ensino 

superior, salvo por motivo devidamente justificado, ou 

estiver cursando mais de uma disciplina em regime de 

dependência.  

III. Reprovação na série do curso superior de graduação 

ou seqüencial objeto do benefício. 

V. Beneficiado pelo FIES e PROUNI  

VI -Devidamente convocado, deixar de se apresentar 

ou não justificar a ausência; 

VII. Trancar matrícula, desistir do curso, exceto pela 

transferência para outro curso, no mesmo 

estabelecimento, com aprovação para o ano seguinte;  

VIII. Não obter frequência ou desempenho acadêmico 

de acordo com as normas regimentais da IES; 

IV. Tiver prestado informações inverídicas ou não 

autênticas para classificação no programa, 

sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis; 

Vl. Acumular o recebimento de outro benefício, 

independentemente de sua natureza, ou continuar 

amparado por outro programa 

governamental ou particular de incentivo ao ensino 

superior.  

“VII - For constatada, no processo de reavaliação, 

melhoria da situação sócio econômica ou aumento de 

patrimônio do estudante ou grupo familiar e, em razão 

disso, não mais preencher os requisitos para fazer jus 

ao benefício do Programa” (Art. 3 e 8, p- 4-5). 

http://www.franca.sp.gov.br/noticias/financas/unidade-fiscal-tem-atualizacao-de-1-83-para-2018
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VI. Possuir renda 

mensal per capita de 

até 2 (dois) salários-

mínimos em cada 

núcleo familiar.”  

 

Programa Bolsa 

Universitária 

(Município de 

Itapemerim – 

ES) 

 

 

 

I – Média igual ou 

superior a 07 e 75% 

de frequência no 

último ano de 

estudos  

II-Residir no 

município no 

mínimo de 05 anos 

III – Não possuir 

outro diploma 

IV – Não ter outros  

benefícios de 

financiamento 

estudantil, nem ter 

sido desligado de 

outros programas 

estudantis 

 

Valor da 

mensalidade da 

faculdade, por 

meio de 

convênio da 

Prefeitura com a 

instituição. 

 

Condicionalidades: 

1) frequência minína nas aulas de 75% 

2) máximo de duas reprovações por disciplinas; 

3) não trancamento de matrícula  

Será desligado do Programa, em caso de  morte;  

ultrapassar o limite de reprovações e fraude nas 

informações prestadas. 

 

Programa 

Universidade para 

todos (PROUNI) 

(Recife-PE) 

 

 

I – Residir no 

município mínimo 

de 03 anos; 

II – Não possuir 

outro diploma; 

III - Renda familiar 

mensal per capita 

não exceda o valor 

de 2 (dois) salários 

mínimos. 

 

 

Termo de 

adesão junto as 

faculdades que 

disponibilizarão 

as vagas, de 

0,75% a 3,0% 

do total de 

alunos 

regularrmente 

pagantes da IES 

no ano letivo 

anterior. 

 “Os valores das 

bolsas de estudo 

concedidas 

correspondem 

ao custo total do 

curso por 

estudante” (Art. 

6,  p. 11). 

 

Na lei, as condicionalidades apenas se remetem às 

faculdades.  

    

Programa Bolsa 

Universidade 

(MANAUS – AM) 

 

I – Residir no 

município  

II – Não possuir 

outro diploma e não 

estar matriculado 

em IES pública 

III - Renda familiar 

mensal per capita 

não exceda o valor 

de 4 salários 

mínimos; 

IV-Firmar 

compromisso de 

Prestar serviços a 

prefeitura sem ônus 

a esta;  

V-Não ser Prouni 

(federal) 

OBS.: Prioridade: 

renda menor. 

Desempate: mérito 

 

Termo de 

adesão junto as 

faculdades; 

3,5% do total de 

alunos pagantes; 

Bolsa integral 

ou parcial 

 

Desligamento: trancamento do curso, reprovação no 

período ou deixar de atuar na Prefeitura quando for 

solicitado.  
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intelectual 

 

Programa de Bolsa 

de Ensino 

Municipal - 

PROBEM 

(Campina Grande –

PB) 

 

 

“O processo 

seletivo para 

ingresso dos alunos 

bolsistas na 

instituição se dará, 

necessariamente, 

pela nota obtida no 

ENEM por alunos 

que cursaram todo o 

ensino médio na 

cidade de Campina 

Grande/PB, em 

escola pública ou 

bolsista integral em 

escola privada, e de 

acordo com o 

regulamento e 

número de vagas 

disponibilizadas 

pelo CESED” (Art. 

1. p. 1). 

 

Incentivos 

fiscais as 

faculdades 

credenciadas a 

Prefeitura. 

 

Na lei, as condicionalidades só remetem às faculdades 

conveniadas. 

 

 Projeto 

BolsaUniversidade, 

no âmbito do 

Programa Escola da 

Família 

(São Paulo – SP) 

 

 

I Estar regularmente 

matriculado em 

curso de graduação 

de IES conveniada 

com a SEE/FDE, 

em turma com 

início de aulas 

devidamente 

autorizado ou que já 

se encontre em 

funcionamento;  

II - Não estar 

usufruindo de bolsa 

de estudos, 

financiamento 

universitário ou 

benefício similar 

oriundo de recursos 

públicos;  

III - comprovar 

interesse e 

disponibilidade para 

desenvolver as 

atividades do 

Projeto em escola 

pública estadual, 

cumprindo a carga 

horária de 8 (oito) 

horas aos finais de 

semana (sábado ou 

domingo);  

IV - Não possuir 

escolaridade 

correspondente a 

nível superior 

completo. (P. 3). 

 

“A adesão de 

um estudante  

universitário ao 

Projeto Bolsa-

Universidade, 

após o 

cumprimento de 

todas as 

condições 

estabelecidas, 

implicará para a 

Secretaria da 

Educação o 

custeio de 50% 

(cinquenta por 

cento) do valor 

das 

mensalidades, 

respeitado o teto 

de R$ 500,00 

(quinhentos 

reais) mês por 

aluno, e à IES o 

custeio 

complementar a 

esse valor, de 

forma a totalizar 

o valor integral 

da mensalidade 

do curso de 

graduação do 

estudante (Art. 

7. p. 3). 

 

“O Educador Universitário, a despeito de qualquer 

argumentação, deverá cumprir integralmente o 

calendário oficial do Projeto, estabelecido pela 

Coordenação Geral, e o seu não cumprimento 

acarretará pena de desclassificação e consequente perda 

da bolsa de estudos. Serão permitidas, ao Educador 

Universitário, até 2 (duas) faltas a cada período de 6 

(seis). O bolsista é voluntário e precisa cumprir 8h 

semanais (aos sábados e domingos) do projeto Escola” 

(Art 17,18. p. 5). 

Incidirá na perda do direito à concessão da bolsa de 

estudos o Educador Universitário que: I - não cumprir 

os prazos de entrega de documentos e de retirada de 

protocolo de encaminhamento, estabelecidos no 

sistema de cada processo classificatório e constantes do 

comprovante de inscrição; II - exceder o limite 

permitido de 2 (duas) faltas por semestre; III - prestar 

informação inverídica ou apresentar documentação 

falsa, em especial nos casos de atestado médico, em 

que, além da desclassificação do Projeto, tanto o 

Educador Universitário como o emissor do documento 

estarão sujeitos às sanções da lei; IV - não comparecer 

à unidade escolar que lhe foi indicada para atuação ou 

para a qual foi transferido pela Coordenação Regional; 

V - deixar de ser aluno regular da IES, por quaisquer 

motivos, ou ser reprovado por insuficiência de 

rendimento escolar ou de frequência; VI - ultrapassar, 

ao longo do curso de graduação, o limite de 

dependências permitido pelo regulamento da IES; VII - 

vier a ser desclassificado em razão de a IES não ter 

celebrado novo convênio com a Secretaria da 

Educação; VIII - não cumprir na unidade escolar a 

carga horária do Projeto; IX - for advertido por escrito 

pela terceira vez, por indisciplina ou negligência em 

sua atuação como Educador Universitário; X - incorrer 

em procedimentos irregulares de natureza grave e/ou 

em atos considerados infrações penais (Art. 22, p. 6). 

Programa Pró- 

universitário 

(Senador 

 

Renda de até 05 

salários mínimos; 

Residir no 

Município; 

 

Variam entre $ 

250,00 a 

$500,00, pagos 

diretamente a 

 

Não consta a informação 
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FONTE: Elaboração própria com base nas regulamentações dos Programas. 

 

Canedo  -GO) 

 

Ser estudante das 10 

IES privadas 

conveniadas com a 

Prefeitura. 

 

faculdade por 

meio de 

convênio. 

Programa Bolsa 

Universitária 

(Frutal -MG) 

 

 

Renda bruta de até 

10 salários 

mínimos; 

Não possuir 

diploma de curso 

superior; 

Não estar 

usufruindo de 

qualquer outro 

benefício, bolsa, ou 

incentivo ao ensino 

superior; 

Residir no 

Município. 

“9.2 Terão 

prioridade os 

candidatos que 

apresentarem 
maior grau de 

vulnerabilidade 

social” 

(FRUTAL,2016, p. 

6, grifos do autor) 

 

Não consta 

expressamente  

a informação. 

 

O beneficiário precisa passar por uma seleção anual 

para manter-se no Programa. 

BU/JP 

 

 

I - Declaração de 

matrícula regular; 

II- Histórico 

Universit. regular; 

III- Não ser 

portador de diploma 

de curso superior; 

IV- Ser cadastrado 

no CADÚNICO - e 

possuir o NIS/JP 

atualizado; 

 V - Não estar 

usufruindo de 

qualquer outro 

benefício, bolsa, ou 

incentivo ao ensino 

superior; 

VI- Residir em João 

Pessoa; 

VII- Não está com o 

curso trancado. 

VIII- Alunos da 

rede privada, 

apresentar o carnê 

de pagamento (ver 

descontos ou bolsa. 

No caso de FIES ou 

PRAVALER, 

apresentar cópia do 

termo de aditamento 

ou contrato 

semestral tualizado. 

 

R$ 156,16 (para 

quem recebe o 

Bolsa Família) e 

R$ 312,33 (para 

quem não 

recebe o Bolsa 

Família). 

 

OBS.: valor 

referente ao ano 

de 2017. 

 

O desligamento se dará pelo não cumprimento das 

seguintes condicionalidades: 

1. Participar da palestra informativa pós-

seleção; 

2. Aprovação nas disciplinas; 

3. Cursar no mínimo 80% por semestre; 

4. Fazer o recadastramento semestralmente. 

5. Prestar informações verídicas acerca do seu 

perfil socioeconomico e educacional. 
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A expansão do ensino superior apresenta-se em duas facetas, ampliar o acesso e 

permanência na educação, porém, sendo seletiva e focal. O público alvo das políticas sociais,  

 

são classificados ora por idade (crianças, jovens, velhos), ora por critérios de 

normalidade/anormalidade (doentes, excepcionais, mães solteiras) [...] a 

política social, ao mesmo tempo em que estigmatiza e controla, esconde da 

população as relações de problemas sentidos com o contexto global da 

sociedade (FALEIROS, 2006, p. 62). 

 

Analisando as regulamentações dos Programas sistematizadas no quadro 3, 

constataram-se semelhanças e variantes entre eles, aplicando a técnica de análise de conteúdo 

de acordo com Bardin (1977), por meio de agrupamentos via texto, quadro e tabela. 

No que refere-se a finalidade de cada Programa, o PBU/JP mais uma vez destaca-se 

por ofertar “benefício financeiro” repassado diretamente ao estudante, dando condições 

financeiras para permanência. Assegurando direitos sociais, como transporte, alimentação, 

educação, entre outros, conforme aponta a CF/88 em seu Art.  º “São direitos sociais a 

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

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

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988, p. 21. Redação dada pela EC n. 90/2015). Assim, 

as políticas sociais públicas devem ser planejadas para materizalizar esses direitos. Os demais 

Programas tem o objetivo expresso de conceder bolsas de estudos, 03 deles destacam 

expressamente na finalidade no art. 1° de cada lei, a destinação da “bolsa” a estudantes que 

tenham cursado todo ensino médio em escolas da rede públicas de ensino, a saber, os 

Programas de Itapemirim (ES) e de São paulo (SP). Os programas de Franca (SP) e de Recife 

(PE) delimitam a modalidade de curso, devendo ser presencial.   

Em relação aos critérios de seleção, observou-se uma uniformidade entre os 09 

Programas, oscilando em algun elementos, como por exemplo, no quesito renda. Alguns 

Programas merecem destaque, devido o critério do Número de Indentificação Social (NIS), 

como é o caso do município de João Pessoa, favorecendo aqueles segmentos “formalmente” 

empobrecidos. O PBU/JP também se destaca por ser o único que beneficia estudantes das 

universidades públicas, o que fortalece em certa medida a esfera pública, por ter a perspectiva 

de contribuir na sua permanência. 

Quanto à triagem dos universitários, em todos os Programas pesquisados, o órgão 

público cria uma comissão de seleção, por meio de análise de documentação, como ficha de 

inscrição, declaração de vínculo da faculdade, dentre outros. 
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Outro fator encontrado durante a pesquisa diz respeito ao valor da “bolsa”, pois, penas 

o PBU/JP repassa ao universitário o valor em pecúnia, variando entre R$ R$ 159,00 (para 

quem recebe o Bolsa Família) e R$ 318,00 (para quem não recebe o Bolsa Família). O 

respectivo valor é referente ao ano de 2018. O valor repassado ao estudante certamente tem 

um significado e impacto na família, embora fique aquém das necessidades destes. Os demais 

Programas pagam a mensalidade do estudante por meio de convênio firmado com a IES 

privada, ou seja, se ocupam em “concender bolsas de estudos parciais ou integrais” conforme 

termos das próprias leis que regulamentam cada um, revelando que cada vez mais o quanto o 

governo injeta recursos do fundo público no setor privado, a começar pelo governo federal
38

. 

O incentivo nesse setor se dá pelo discurso do Estado, de que manter um estudante na rede 

privada tem um custo mais baixo. 

Assisti-se ao aumento de estudantes universitários oriundos de famílias de baixo poder 

aquisitivo, demandando e conseguindo uma elevação do nível de ensino. Contudo, vários 

estudantes ficam à margem de muitas atividades mais diretamente relacionadas ao que se 

poderia chamar de investimentos na formação (eventos científicos, material de apoio, como 

xerox, livros ), dentre outras necessidades como transporte, alimentação. Portanto, mesmo 

sendo um baixo valor, o PBU de João Pessoa, pode proporcionar a “liberdade” na aplicação 

do recurso de acordo com a demanda do estudante.    

Um aspecto importante é o caráter individual dos Programas estudados, tendo em vista 

que o beneficiário da assistência estudantil é o próprio estudante e não sua família, ainda que 

se acredite no impacto indireto nesta. Esses Programas, de certa forma tem aspecto 

privatizante, tendo em vista que contribui para o repasse de responsabilidades públicas para 

entidades privadas, consequentemente no aumento da oferta de vagas na rede privada da 

educação. Fruto de um país rico economicamente, mas extremamente desigual. 

             A respeito das condicionalidades, ou seja, as formas de evitar o desligamento do 

estudante do Programa encontram-se elementos comuns como: reprovação em disciplinas 

deixar de se apresentar no Programa (sem justificativa) quando convocado, tiver prestado 

informações iverídicas, trancar o curso, alteração de perfil socioeconômico apresentado na 

seleção e acumular outros benefícios estudantis.  

                                                 
38

 Como foi abordado anteriormente, as faculdades, por exemplo, que aderem ao PROUNI ganham isenções de 

impostos e o perdão do governo das dívidas das filantrópicas, sendo importante destacar que a imunidade fiscal 

vem desde os governos miliares, como indica Fávero (2009).  
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Parece que o usuário, sobretudo da assistência social não é dotado de direitos, são 

vistos como “pedintes institucionais” nos termos de Raichelis (2011). Para alguns usuários é 

humilhante autodeclarar-se pobre, o antigo, mas atual “atestado de pobreza”. Sendo 

necessário compreender a pobreza para além da ausência de renda, pois  

 

Ela revela, objetivamente, o não acesso da classe trabalhadora à riqueza 

socialmente produzida. Ela coloca a nu a face mais degradante da 

desigualdade no acesso aos bens e serviços e serviços sociais, e aos direitos 

absolutamente necessários como saúde, moradia, habitação, educação, 

trabalho, socialmente produzidos e individualmente apropriados. Ela revela 

também, subjetivamente, a condição da capacidade humana de conviver com 

a desigualdade entre pobreza e riqueza, entre acesso e não acesso, entre 

possibilidade e não possibilidade. Viver em situação de pobreza é também 

conviver com sentimento da falta, da incerteza, da dureza, do medo, da 

insegurança, da violência e barbárie que essa condição impõe 

cotidianamente (BOSCHETTI, 2012, p.45).  

 

O que se pode inferir é que, sobretudo a Política de Assistência Social tem um caráter 

extremamente focalista diante da grande contradição, não entre ricos e pobres, mas entre 

pobres e miseráveis. 

O PBU de São Paulo e de Manaus chama a atenção à obrigatoriedade em o estudante 

prestar serviços a Prefeitura.  Pode-se correlacionar esse fato ao chamado workfare. Com o 

declínio do welfare (adotado nos países capitalistas centrais), nos anos 1990, o Estado muda 

seu modelo de regulação para workfare. “Trata-se de uma inserção do beneficiário de 

assistência social em atividades laborativas ou sociais como aumento do benefício ou mesmo 

como contrapartida do benefício recebido, tendo como objetivo central [...] o controle de 

comportamento e a moral do trabalho” (FALEIROS, 200 , p. 71).  Configura-se uma prática 

antiga, mas sob nova denominação que tem se expandido para países periféricos 

fundamentando programas sociais, em que “todos os beneficiários, para não caírem na 

passividade, terão de pagar pelo que recebem [...] realizando tarefas ou serviços determinados 

pelo Programa” (PEREIRA, 2002, p. 11 ).   

Quanto a quantidade de “bolsas” ofertadas, a maioria dos Programas não consta essa 

informação nas regulamentações pesquisadas, os demais remetem a uma média de 100 vagas 

anuais. O de Itapemirim destina um percentual de vagas para servidores municipais e 

estudantes de medicina, o de Recife para professores servidores municipais.  Apenas 02 deles 

destinam uma porcentagem de vagas a pessoas com deficiência, como é o caso do PBU de 

João Pessoa e de Recife. 
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Em referência a forma de avaliação/controle da “bolsa”, 04 dos 09 Programas 

solicitam que o beneficiado compareça semestral ou anualmente ao Programa para 

recadastramento, os demais, ou não consta essa informação, ou a IES precisa encaminhar 

informações do estudante beneficiado ao órgão público. Fato que se insere no controle dos 

recursos públicos, visto que o estudante pode vir a falecer, atrasar o curso, entre outros fatores 

que fazem parte do movimento da própria gestão das Políticas e Programas sociais. 

No que se refere à vigência do tempo que o aluno receberá o benefício, sendo entre 

seis meses, um ano ou sem tempo determinado, ou seja, podendo ficar todo período da 

graduação.  Porém, mesmo nos Programas que não indicam o prazo do beneficio no edital, 

são realizadas avaliações e renovações dos auxílios, devendo o aluno permancer dentro do 

perfil socioeconômico apresentado na inscrição.   

Não obstante os fatores de aproximação e distanciamento entre os Programas 

observou-se uma relação com as demais políticas de governo em nível federal, sobretudo a 

semelhança de alguns elementos do PROUNI. Observa-se que esses programas configuram-se 

mais como políticas de governo, do que de Estado.  Programas dessa natureza vêm refletir a 

histórica desigualdade social do Brasil, ainda que o governo em seus três níveis busquem 

estratégias para superar, ou ao menos aliviar as expressões da “questão social”. Desse modo, 

os anos 2000 avançaram nesse sentido, embora apresentem limitações e críticas já tecidas. 

Diante disso, o capítulo seguinte destina-se a discussão acerca do desenvolvimento em 

nível municipal, do Programa de bolsa universitária implementado pela Prefeitura de João 

Pessoa.  
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CAPÍTULO 4: 

 

O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DE JOÃO PESSOA: uma análise da 

transferência de renda na esfera municipal 

 

Quanto mais avança na pesquisa, mais descobre determinações. 

José Paulo Netto 

 
 

No Nordeste há um maior número de pessoas em situação de pobreza, como também 

beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), segundo Nascimento (2015).  Estando a 

Paraíba localizada nessa região, revela também uma concentração de pobreza nos seus 223 

municípios.  Na particularidade de João Pessoa, segundo a Topografia Social
39

, a cidade está 

dividida em 65 unidades territoriais, sendo 59 bairros e seis regiões especiais. Diante dos 

avanços das regulamentações a cerca da Assistência Social em âmbito nacional a partir de 

2004, Santos (2014), aponta que o município de João Pessoa acompanhou as alterações 

implementando diversos programas, serviços, conselhos, entre outras ações de consolidação e 

ampliação dos direitos sociais na realidade local.  

A Assistência Social em João Pessoa não difere das discussões aqui travadas, tendo 

em vista a contradição e as tensões que permeiam as relações sociais do sistema capitalista. 

Desse modo, no primeiro mandato (2005 – 2008) do Prefeito Ricardo Vieira Coutinho do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), ocorreu uma reestruturação na Política de Assistência 

Social em nível municipal, assim, a Secretaria de Trabalho e de Promoção Social (SETRAPS) 

foi substituída em 2005 pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), que é um órgão 

da administração pública direta, que tem a função de implementar a Política da Assistência 

Social no âmbito municipal.  Diante do agravamento das expressões da “questão social”, 

destaca-se nesse período a implementação de dois Programas de transferência de renda (PTR), 

o PBF inicialmente vinculado a Secretaria de Educação, que em 2005 passou a ser 

responsabilidade da SEDES e o Programa Bolsa Universitária (PBU), criado em 2008 para 

beneficiar universitários que estão em situação de pobreza.   

O processo delineado nos capítulos anteriores, onde situou o objeto de pesquisa em 

seu contexto histórico, dá suporte para a pesquisa que tem caráter analítico-descritivo. Tendo 

em vista que o conhecimento do real apoiado no método dialético permite “o conhecimento 

                                                 
39

Segundo Sposati (2010, p. 15), compreendida como a análise georreferenciada de territórios intra-urbanos, que 

permite ressignificar espaços urbanos  e “ ‘o chão das cidades’ em sua expressão socioeconômica-cultural”.    
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do conteúdo objetivo e do significado do fenômeno, de sua função objetiva e de seu lugar 

histórico” (KOSIK, 1995, p. 52).  Os dados foram analisados, a partir de três aspectos centrais 

acerca da análise de Programas sociais apontados por Boschetti (2009). O primeiro apoia-se 

na identificação da configuração e abrangência do benefício ofertado pelo Programa, a partir 

de 4 indicadores: 1) Natureza e tipo dos direitos e benefícios previstos e/ou implementados; 2) 

Abrangência, que permite analisar o caráter universal ou seletivo; 3) Critérios de acesso e 

permanência, que permite verificar a intencionalidade de inclusão/exclusão; 4) Formas e 

mecanismo de articulação com outras políticas sociais, que permite identificar a existência da 

intersetorialidade. O segundo aspecto é a configuração do financiamento, a partir de 2 

indicadores: 1) Fontes do financiamento, ou seja, a procedência dos recursos 2) Direção dos 

gastos. O terceiro aspecto é a gestão e controle social democrático, onde se destaca apenas 1 

indicador: a Relação entre as esferas governamentais.  

Para tanto, estruturou-se esse capítulo em três sessões. Inicialmente apresenta-se a 

natureza do Programa, elencando seus principais elementos. Num segundo momento traça-se 

o perfil dos beneficiários e na última sessão, apresentam-se alguns pontos e contrapontos na 

relação da Política de Assistência Social e sua interface junto a Educação. Destaca-se que a 

análise documental está pautada primordialmente nos 07 (sete) Relatórios de Atividades 

Anuais de Atividades do Programa, referente ao período de 2010 a 2016.  Além de outros 

arquivos públicos, como os editais de seleção anuais e o banco de dados digital do Programa 

com informações socioeconômica e educativa do beneficiário.  

     

4.1 Aspectos institucionais e legais do Programa Bolsa Universitária/JP   

   

 

O Programa Bolsa Universitária (PBU) foi criado pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa no governo do então Prefeito Ricardo Coutinho. Regulamentado pela Lei municipal nº 

11.608/2008, com o objetivo de “concessão de benefício financeiro ao estudante regularmente 

matriculado em instituição de nível superior, pública ou privada, para efeito de auxílio nas 

despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitário” (JOÃO PESSOA, 2008, p.1).  

Ao que parece, este objetivo configura-se uma medida de assistência estudantil em forma de 

transferência de renda no âmbito da Assistência Social. 

O Programa é vinculado a SEDES e seu desenho caracteriza um Programa de 

transferência de renda em nível municipal, conforme também aponta o Plano Municipal de 

Assistência Social (2014-2017) desta Secretaria. Também por concordar com Silva, Yazbek e 
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Di Giovani (2012), como discutido no capítulo 2, que os PTR baseiam-se na transferência 

monetária, considerando um corte de renda a fim de promover acesso a outras políticas 

sociais. Assim, entende-se que “os PTR se relacionam ao rearranjo da economia capitalista e 

sua capacidade de responder às expressões da questão social por meio das políticas sociais, 

num contexto de mundialização do capital e financeirização das relações capitalistas” 

(SILVA, 2012, p. 221).    

No que se refere aos Programas de Assistência Social, a LOAS afirma em seu Art. 24 

que “os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares 

com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais”. Acrescenta no § 1º “com prioridade para a inserção 

profissional e social” (BRASIL, 2011, p. 18).  

 No site da Prefeitura de João Pessoa, pode se verificar na notícia
40

 abaixo certa 

ausência de compreensão de qual Política o PBU está vinculado.  

 

Ainda na educação serão realizados cursos de qualificação de docentes e a 

Bolsa Universitária. “Vamos implantar em 2010 a Bolsa Universitária para 

beneficiários do Bolsa família que consigam chegar na universidade pública 

ou privada. Vamos entrar com um complemento para que essas pessoas 

possam concluir o 3º grau”, afirmou Ricardo Coutinho, ainda citando o 

projeto Cidade Digital e a Estação de Leitura, que vai instalar nas praças 

espaços para que o pessoense tenha acesso a livros, revistas e conteúdo 

educativo.  

 

  

O Programa do referido município vinculou-se a Assistência Social, pela própria 

estrutura orçamentária, em que a transferência de renda estava prevista nessa política, não na 

Educação.  Destaca-se, portanto, que o PBU faz parte da proteção social básica do município, 

entendida como um “conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 

social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades” (BRASIL, Presidência da República, 1993, p.5, grifos 

nossos). Os termos em destaque carregam um teor conservador político-ideológico, uma vez 

que a “questão social” e suas expressões são vistas pela perspectiva da culpabilização 

individual, sem interligá-la com aspectos históricos, sociais e econômicos. Sendo “reduzida 

ao fenômeno da pobreza identificada como ‘privação de capacidades individuais’ e tal 

                                                 
40 Notícia datada de 21/09/2009.  Disponível em:< http://www.joaopessoa.pb.gov.br/prefeito-anuncia-

investimentosde-r-305-milhoes-na-capital/> (Acesso em: 17 jul. 2017).  

 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/prefeito-anuncia-investimentosde-r-305-milhoes-na-capital/
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/prefeito-anuncia-investimentosde-r-305-milhoes-na-capital/
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situação rotulada como ‘situação de risco e vulnerabilidade social’” (SILVEIRA, 201 , p.  , 

grifos do autor). 

Por outro lado, pode-se inferir que o Programa é estratégico para a efetivação da 

segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia) assegurada na Política Nacional 

de Assistência Social, no sentido de “garantia de que todos tenham uma forma monetária de 

garantir sua sobrevivência, [...] famílias desprovidas das condições básicas para sua 

reprodução social em padrão digno e cidadão” (BRASIL; MDS, 2004, p.31). Contudo, o 

Programa reduz-se a dimensão pecuniária, sendo identificadas dificuldades em realizar um 

trabalho psicossocial para além da concessão da renda, diante dos limites institucionais. 

Conta em sua estrutura organizacional com os seguintes trabalhadores do SUAS: 

coordenador, assistente social, psicólogo e auxiliares administrativos. A composição da 

equipe atende a Resolução nº 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

que ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS). Conta ainda com uma 

Comissão Especial de Seleção do Programa Municipal Bolsa Universitária, designada pelo 

Secretário (a) de Desenvolvimento Social do município de João Pessoa, através de Portaria 

interna e publicada anualmente em Semanário Municipal. É composta por cinco membros, 

com a principal competência de selecionar candidatos que atendam aos requisitos do Edital de 

Seleção, mediante análise da ficha de inscrição e demais documentação exigida, além de 

resolver casos omissos.  

  Um dos objetivos do SUAS  é “estabelecer a gestão integrada de serviços e 

benefícios” (BRASIL, 2011, p. 2). Questão que na prática tem sido pouco identificada, na 

realidade do Programa Bolsa Universitária, tendo em vista os poucos encaminhamentos e 

poucas contrarreferências junto aos serviços da Prefeitura de João Pessoa.  Apenas no 

Relatório de 2015, foi possível identificar uma articulação intersetorial com o Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE
41

) para inserção dos beneficiários no mercado de trabalho, 

onde foi realizado um cadastro, mas que o Programa não obteve um retorno da referida 

instituição quanto à inserção dos beneficiários em empregos.   

Outro dado relevante, que diz respeito ao 3° aspecto da análise de Programas, é que o 

Conselho Municipal de Assistência Social do município, (CMAS/JP) nunca monitorou o 

                                                 
41

 “O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins 

lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos 

programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma 

formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho”.   Disponível em: 

<http://www.ciee.org.br/portal/institucional/index.asp> (Acesso em: 19 mar. 2018).   

http://www.ciee.org.br/portal/institucional/index.asp
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Programa, limitando-se a fiscalizar apenas os Programas Sociais que são financiados com 

recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), como também as Organizações 

Não Governamentais (ONGs). Desse modo, precisa efetivar-se uma relação entre outras 

esferas governamentais. No ano de 2015, o município implementou a Vigilância 

Socioassistencial “que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela 

a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”  (BRASIL, 2011, p. 

1).  Esta realizou uma avaliação (por amostragem) junto aos beneficiários. 

 Não há formas de avaliação interna sistemática, apenas no Relatório de 2015 

identificou-se um anexo contendo uma avaliação institucional junto aos beneficiários.  A qual 

evidenciou que em termos de percepção dos beneficiários o Programa tem contribuido na 

perspectiva da permanência estudantil, pois dá condições (financeiras, ainda que limitada) aos 

estudantes de baixa renda adquirir material de apoio para o estudo, transporte, alimentação, 

dentre outras condições básicas para melhorar o desempenho acadêmico. Fato que infere-se a 

função socioeconômica do Programa. 

 Em todos os Relatórios Anuais do Programa, foi possível identificar as dificuldades 

cotidianas para materialização das ações como falta de insumos, material, transporte, 

comprometendo o bom andamento das atividades do Programa. 

No que refere-se a oferta de vagas, a Lei de criação do PBU aponta que serão 

disponibilizadas anualmente  a quantidade determinadas pela SEDES.  Embora o PBU tenha 

sido criado no ano de 2008, apenas em 2010 foi realmente efetivado com a publicação do 

primeiro edital de seleção.  Motivo pelo qual a análise dos Relatórios se deu a partir desta 

data. De acordo com registros em diário de campo na época em que a pesquisadora atuou no 

Programa, a morosidade do processo entre a publicação da lei e a efetivação do PBU deu-se 

pela dinâmica da gestão, em termos de estruturação de recursos humanos e financeiros.  

Interessante apontar que a demanda pelo tipo de serviço, se deu a partir da realidade 

identificada pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).  

Em cada edital anual publicado em Semanário Municipal
42

, são discriminados os 

critérios de acesso ao Programa, destaca-se como elementos comuns nos editais de 2010 a 

2016, a declaração de matrícula regular da Instituição de Ensino Superior; histórico 

universitário regular; não ser portador de diploma de curso superior; ser cadastrado no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir o número 

                                                 
42

 Os editais estão disponíveis no site da Prefeitura.< http://www.joaopessoa.pb.gov.br/> .  A divulgação do 

edital anual é realizada por meio dos variados meios de comunicação, facebook do Programa, rádios e emissoras 

de TV. 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/
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do Número de Identificação Social (NIS) de João Pessoa ativo; residir em João Pessoa; não 

está com o curso trancado; não estar usufruindo de qualquer outro benefício, bolsa, ou 

incentivo ao ensino superior, como Programa Universidade Para Todos (PROUNI), entre 

outros, exceto o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) ou o Programa de crédito 

universitário (PRAVALER). De acordo com os editais de seleção, mais de um membro 

integrante da mesma família poderá receber o benefício, contudo, a partir de 2015 os editais 

especificaram o número de membros, podendo até dois indivíduos. 

Identificou-se que o principal critério de seleção é a comprovação de renda 

insuficiente, um caráter não só dos programas de transferência de renda brasileiro, mas de 

toda América Latina. Como exemplo, na análise dos editais no período de 2010 a 2016 

verificou-se que o critério de desempate se dá por meio da escolha da menor renda. A seleção 

dos “‘mais pobres entre os mais pobres’ sedimenta segmentos de “excluídos” da própria 

proteção social. Gerando uma distorção de sentidos na relação entre os cidadãos e o Estado do 

ponto de vista dos direitos, criando uma nova estratificação social na base” (MAURIEL, 

2012, p. 191, grifos da autora). 

O Programa contempla anualmente, dependendo do orçamento financeiro, uma média 

de 100 a 150 novos alunos.  No que concerne a oferta de vagas, entre 2010 a 2016 variou de 

50 a 150 vagas conforme aponta a tabela nº 02. Destaca-se que os alunos não selecionados 

para inserção no Programa entre 2010 a 2015 variaram de 67 a 473, tendo uma queda 

significativa no ano de 2016.   

 

Tabela Nº 02  

Identificação do número anual de novas vagas, inscrições e desclassificações (2010 a 2016) 

 

RELATÓRIO 

ANUAL              

 

ALUNOS 

INSCRITOS 

(Nº) 

VAGAS OFERTADAS 

E PREENCHIDAS 

(Nº) 

 

ALUNOS NÃO 

CLASSIFICADOS 

(Nº) 

 

ALUNOS NÃO 

CLASSIFICADOS 

 (%) 

2010 117 50 67 57%  

2011 192 100 142 74% 

2012 452 100 352 78%   

2013 434 100 334 77% 

2014 492 150 342 70%   

2015 623 150 473 76%  

2016 357 150 203 57%  

Total 2.667 800 1.913 68%  

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 
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De acordo com a tabela nº 02, o primeiro ano de funcionamento do Programa, 2010 

foram ofertadas 50 vagas, aumentando
43

 sequencialmente, uma vez que entre os anos de 2011 

e 2013, passou a ofertar 100 novas vagas. Entre 2014 e 2016 ocorre outro aumento 

significativo, passando a ofertar 150 novas vagas anualmente.  Portanto, entre 2010 e 2016, 

foram 2.667 estudantes inscritos no processo seletivo, sendo que apenas 800 conseguiram 

inserir-se no Programa durante esse período. Portanto, um número significativo de 

desclassificados correspondendo a 1.913 estudantes deixaram de ser beneficiados pelo 

Programa no respectivo período, ou seja, o dobro do número que conseguiram inserir-se no 

Programa.  Essa demanda reprimida, ou seja, a não classificação de alunos se deu ao limite no 

número de vagas e ou ausência do perfil exigido no edital de seleção.  Salienta-se que os 

alunos desclassificados poderão concorrer novamente após 02 anos, como orienta os editais. 

A lista de aprovados é publicada no site da Prefeitura.   

Observa-se que os PTR seja direta ou indireta, os quais têm substituindo a oferta de 

emprego torna-se um direito condicional e promove a focalização da focalização, não 

atingindo a todos os pobres que se encontram em situação de pobreza
44

, tendo em vista que 

muitos não são selecionados, embora apresente perfil. Segundo Silva, Yazbek e Di Giovanni 

(2012), os Programas de Transferência de Renda em nível municipal são muito limitados, 

com relação as metas de atendimento, valor dos benefícios, critérios de seleção e de 

condicionalidades, também pela falta de uma política articuladora nacional, ultrapassando 

assim, os limites dos estados e municípios. De fato, identifica-se que durante o 

desenvolvimento do PBU, apresentou uma expansão limitada. Evidencia-se, portanto, que o 

direito a assistência  

 

está condicionada a uma detalhada comprovação de rendimento e de 

incapacidade para o trabalho. Essa condicionalidade limita a abrangência do 

                                                 
43

 Contudo, a título de informação, nos anos de 2017 e 2018 houve uma redução sendo 100 vagas ofertadas, 

conforme Editais de Seleção nº 001/2017 e nº 001/2018. Acredita-se por conta da conjuntura nacional de crise 

política e econômica, que pode ter tido impactos locais. 

 
42

A pobreza é uma violação dos direitos do homem. Interliga-se a exclusão, sendo produtos da arquitetura do 

capitalismo, o qual tem gerado um desemprego estrutural e consequentemente o avanço destes dois elementos. 

Contudo, o governo tenta convencer o sujeito de que seu “problema” é resultado do seu fracasso pessoal, não 

uma questão social (SALAMA, 2009). Sendo a negação de direitos de cidadania e para castel a “desfiliação”, “a 

noção de exclusão remete a dimensões sociais, econômicas, políticas e simbólicas articuladas”. [...] A exclusão 

manifesta-se também por uma frequente marginalização no acesso aos direitos, que nem sempre é 

contrabalanceada por uma inserção nas engrenagens da assistência social” (SALAMA, 2009, p. 127).  

SALAMA, Pierre. O tamanho da pobreza: economia política da distribuição de renda. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2009. 
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direito, [...] limita a garantir um mínimo social a certas categorias excluídas 

de quase toda forma de relação de troca mercantil (BOSCHETTI, 2008, p. 

271). 

 

 

No que se refere a origem do financiamento, o Programa é mantido com recursos 

ordinários da Prefeitura, destinado a SEDES que realiza a gestão do Programa. Assim, a 

Prefeitura assume isoladamente os custos do Programa sem parcerias.  Desse modo, conforme 

a Lei de criação, inicialmente foi destinado um valor de R$ 110.254,63 (cento e dez mil, 

duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) para implementação do 

Programa. O recurso está sujeito a dotação orçamentária e financeira da prefeitura. O 

orçamento público “garante concretude a ação planejada do Estado e espelha as prioridades 

das políticas públicas” (SALVADOR, 2012, p. 124).  O fundo público “sempre teve um papel 

importante na gestão das crises, e hoje esse lugar encontra-se exponenciado. [...] Isso inclui a 

Política social, com destaque para os PTR e aposentadorias que atuam na ponta do consumo” 

(BEHRING, 2012, p. 176). O subsídio monetário mensal do PBU/JP é repassado pelo Banco 

do Brasil por meio de conta corrente e apenas em casos particulares estende-se a Caixa 

Econômica Federal, sendo obrigatório ter uma conta bancária, fortalecendo assim, o capital 

fictício por meio da financeirização das políticas sociais que injeta dinheiro na economia.  “A 

política social, inclusive, transfere recursos para os bancos para gestão dos PTR” (Ibidem, p. 

178).  O repasse financeiro está sujeito a obrigatoriedade do recadastramento semestral, sendo 

uma exigência contratual para o controle dos beneficiários, entre outras condicionalidades, 

podendo ser suspenso ou retirado. Destaca-se que o beneficiário do PBU pode utilizar o 

benefício monetário de acordo com sua demanda.  

O Empenho financeiro é realizado semestralmente pela Prefeitura, tendo em vista o 

recadastramento dos beneficiários. Portanto, identificou-se que no ano de 2010, o valor de 

cada mês foi de R$ 6.375,00 (seis mil e trezentos e setenta e cinco reais), aumentando 

sequencialmente no decorrer dos anos, em 2011, R$ 10.354,62 (10 mil, trezentos e cinquenta 

e quatro reais e sessenta e dois centavos), 2012, R$ 14.098,12 (quatorze mil, noventa e oito 

reais e doze centavos), 2013, R$ 17.515,00 (dezessete mil, quinhentos e quinze reais), 2014, 

R$ 24.494,51 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um 

centavos), 2015, R$ 24.164,72 (vinte e quatro mil, centro e sessenta quatro reais e setenta e 

dois centavos), 2016, R$ 30.920,16 (trinta mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos). 

Embora nos anos de 2014 e 2015 os valores tenham se aproximado, devido ao número de 

beneficiários recebendo 1/6 que corresponde a um menor valor do benefício.   
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No que tange o valor do benefício ofertado aos estudantes, são dois valores diferentes 

de acordo com o perfil econômico, ou seja, para quem é também beneficiário do Bolsa 

Família, recebe 1/6 do salário mínimo vigente, no valor atual (2018) de R$ 159, (cento e 

cinquenta e nove reais); para quem não recebe o Bolsa Família, ou seja, é apenas inscrito no 

CadÚnico, recebe 1/3 do salário mínimo vigente, o valor atual (2018) de  R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais).  O CadÚnico é um dispositivo do governo federal, de identificação 

e caracterização dos mais pobres. Um sistema informatizado com os dados dos beneficiários 

prioritários, que auxilia no acesso a políticas e programas específicos.   

 

Tabela Nº 03 

Valor do benefício (1/3) anual repassado aos beneficiários do PBU. (2010 a 2016) 

VALOR DO BENEFÍCIO ANUAL (1/3) RELATÓRIO ANUAL             RELATÓRIO 

ANUAL ( % ) 

Entre R$ 170,00 e R$ 241,33             2010 a 2014 71% 

Entre R$ 262,66 e R$ 312,33 2015 a 2016 29% 

TOTAL 07 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

Conforme tabela nº 03, 71% dos Relatórios revelaram que entre os anos de 2010 e 

2014, os beneficiários que não recebem o BF, considerando 1/3 do salário mínimo vigente, 

recebiam entre R$ 170,00 (cento e setenta reais) e R$ 241,33 (duzentos e quarenta e um reais 

e trinta e três centavos) e 29% dos Relatórios apontaram que entre 2015 e 2016 o valor 

aumentou, visto que passaram a receber entre R$ 262,66 (duzentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos) e R$ 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três centavos).  

Seguindo, portanto, o reajuste do valor do salário mínimo.  

A lógica das “bolsas” é colocar o cidadão consumidor no circuito de financeirização 

da vida social em tempos de capital fetiche (SILVA, 2012). Desse modo, as políticas sociais,  

 

 

objetiva e subjetivamente, envolver e possibilitar a “inserção” da força de 

trabalho no mundo das finanças, que, por serem “bolsas” – são estas as 

políticas sociais – viabilizam-se por intermédio de instrumentos creditícios e 

financeiros e são operadas por grandes instituições bancário-financeiras. A 

modelagem dessas novas mercadorias exige do Estado a redução das 

políticas sociais como equipamentos públicos e sua transformação em 

“direitos monetarizados” operados nos mercados bancário-financeiros, e não 

mais como ações do Estado executadas por um corpo de servidores próprios 

(GRANEMANN, 2007, p. 58, grifos do autor). 
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Tabela Nº 04  

Valor do benefício (1/6) anual repassado aos beneficiários do PBU (2010 a 2016)  

VALOR DO BENEFÍCIO ANUAL (1/6) RELATÓRIO ANUAL             RELATÓRIO ANUAL    ( % ) 

Entre R$ 85,00 e R$ 120,66 2010 a 2014 71% 

Entre R$ 131,33 e R$ 156,16 2015 a 2016 29% 

TOTAL 07 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

 

A tabela nº 04 revela que em 71% dos Relatórios os beneficiários que recebem o BF, 

considerando 1/6 do salário mínimo vigente, recebiam entre R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e 

R$ 120,66 (cento e vinte reais e sessenta e seis centavos) entre os anos de 2010 e 2014. Entre 

2015 e 2016, 29% dos Relatórios apontaram que o valor aumentou, visto que passaram a 

receber entre R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos) e R$ 156,16 (cento 

e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). Observa-se que os valores das bolsas estão 

muito aquém do real gasto dos estudantes com a manutenção de sua graduação, mas 

certamente auxilia no processo de formação.  

As condicionalidades fazem parte dos PTR como foi abordado no capítulo 2, item 2.3, 

assim o PBU também apresenta as suas. O tempo de permanência do beneficiário no 

Programa está sujeita ao cumprimento das mesmas, sendo determinado em cada edital de 

seleção as especificidades acerca do assunto. A maioria dos editais apontam a permanência do 

benefício até a conclusão do curso
45

, caso não haja mudança no perfil socioeconômico e 

educacional, nem descumprimento das condicionalidades, como cursar no mínimo 80% por 

semestre, não trancamento do curso ou até mesmo do semestre e fazer o recadastramento 

semestralmente, nos meses de janeiro e julho, onde é renovada a assinatura do Termo de 

Compromisso (anexo) mediante a revisão do perfil do beneficiário.  Outra contrapartida do 

beneficiário incluída a partir do edital de 2015 é a da obrigatoriedade de participação em uma 

palestra promovida pelo Programa, acerca dos direitos e deveres dos estudantes selecionados. 

A partir deste, também foi inserido novas situações que culminam no desligamento, caso o 

beneficiário faça uma reopção de curso ou uma transferência de instituição.   

Nessa trilha argumentativa, um dado relevante é a questão da reprovação de 

disciplinas, que gera um desconto no valor do benefício, podendo chegar a 100% tendo em 

                                                 
45

 A partir do edital de seleção de 2014 especificou-se que para além do tempo de cada curso, o benefício pode 

ser prorrogado por mais um período de 6 (seis) meses. Caso o beneficiário esteja cursando apenas a disciplina de 

TCC, não poderá continuar no Programa. Nos editais de 2015 e 2016, pode ser prorrogado por mais 2 períodos 

consecutivos.  Os demais editais não apresentam a informação, portanto, os alunos de 2010 a 2013 permanecem 

no Programa até a conclusão do curso, conforme cumpram com as condicionalidades. 
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vista que o desconto é cumulativo e o beneficiário pode chegar a não receber mais o recurso, 

atingindo o desligamento do Programa.   Nessa direção, segue a tabela nº 05 que evidencia o 

número anual de reprovações em disciplinas. 

 

Tabela Nº 05  

Total anual de reprovação em disciplinas dos beneficiários do PBU ( 2010 a 2016) 

RELATÓRIO ANUAL           REPROVAÇÃO EM 

DISCIPLINAS (Nº) 

REPROVAÇÃO EM 

DISCIPLINAS 2010/2016 ( % ) 

2010 17 3% 

2011 38 7% 

2012 114 21% 

2013 64 12% 

2014 162 30% 

2015 107 20% 

2016 35 7% 

TOTAL 537 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU do período entre 2010 a  2016. 

 

A maior concentração de reprovação em disciplinas encontra-se no Relatório do ano 

de 2014, correspondente ao número de 162, com um percentual de 30% de reprovações 

referentes ao total de 537 disciplinas reprovadas no período entre 2010 e 2016. Em 

decorrência da análise dos editais do PBU, identificou-se que entre os anos de 2010 e 2013, o 

desconto determinado é de 20% por disciplina reprovada.  No ano de 2014, é de 20% na 

reprovação de 1 a 2 disciplinas, de 15% na reprovação de 3 a 4 disciplinas e a partir de 5 

disciplinas reprovadas é de 10%.  No ano de 2015 é de 5% por disciplina reprovada. E no ano 

de 2016 retornou ao desconto inicial de 20% por disciplina reprovada
46

.  

Segundo Silva, Yazbek e Di Giovani (2012), as condicionalidades geram polêmicas, 

sendo muitas vezes interpretada como a negação de um direito fundamental, quando se refere 

a um direito anterior como a vida, a subsitência. Por outro lado, pode afirmar outros direitos 

sociais como o acesso a educação, saúde etc. Tecem as possibilidades, no que se refere a 

apreender o significado real do Programa para os beneficiários, quando se tem uma renda 

insignificante ou até mesmo uma renda fixa inexistente, derivada do desemprego estrutural, 

em detrimento dos limites que se concentra no direito versus condicionalidades. 

                                                 
46

 A título de informação nos anos de 2017 e 2018 permanece o desconto de 20% por disciplina reprovada. 
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 Nos Relatórios de 2010 a 2015 não foi possível identificar os dados referentes ao 

número de beneficiários que foram desligados durante o ano dos registros, contudo, no 

Relatório de 201  continha um levantamento dos chamados “alunos vigentes”, ou seja, os 

beneficiários (ativos) de cada ano que ainda permanecem no Programa, onde se pode inferir o 

número de egressos. Os motivos do desligamento são diversos, descumprimento das 

condicionalidades, conclusão do curso, ou até mesmo por “iniciativa” do beneficiário quando 

passa a receber outro benefício. Assim, a tabela nº 06 demonstra como os beneficiários estão 

distribuídos anualmente.  

Tabela Nº 06 

Total anual de beneficiários ativos e egressos do PBU  

RELATÓRIO 

ANUAL              

ESTUDANTES SELECIONADOS 

ANUALMENTE (Nº) 

BENEFICIÁRIOS 

ATIVOS EM 2016 (Nº)   

EGRESSOS 

ATÉ 2016 (Nº) 

 

2010 50 - 50 

 

2011 100 - 100 

 

2012 100 09 91 

 

2013 100 28 72 

 

2014 150 71 79 

 

2015 150 

 

105 45 

2016 150 150 - 

 

TOTAL 800 363 437 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Anual de Atividades do PBU do ano de 2016. 

  

 Conforme tabela nº 06 verificou-se que não há mais beneficiários ativos dos anos de 

inserção 2010 e 2011, restando ainda um total de 363 beneficiários ativos, equivalente a 

inserção desde 2012 até 2016. Assim, pode-se inferir que foram desligados 437 dos 800 

beneficiados durante o período analisado, ou seja, 2010 a 2016. Esse dado revela que o 

Programa em certa medida tem contribuído para a permanência do estudante na universidade, 

tendo em vista que alunos de 2012, por exemplo, ainda permanecia no Programa em 2016. 

Destaca-se, portanto que os demais programas municipais limitam-se ao acesso, mas o de 

João Pessoa tem a perspectiva da permanência por oferecer condições financeiras de 

manutenção dos custos da graduação, para além da manutenção de mensalidades no caso das 

faculdades particulares.  

 Salienta-se que no recadastramento semestral dos beneficiários, caso seja encontrado 

“irregularidades” e ocorra o desligamento, este poderá ser substituído por um estudante que se 
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encontra na “lista de espera”, ou seja, uma relação de estudantes que tem o perfil determinado 

pelo edital, mas não conseguiram se inserir no programa devido o limite de vagas anual. Essa 

“lista”, não é divulgada, mas é revisitada pela Comissão de Seleção sempre que necessário.  

Todavia, nos Relatórios analisados, não foi possível identificar o número de alunos 

substituídos, ou seja, que entraram no Programa pós-seleção. Infere-se que para além dos 800 

estudantes universitários que preencheram as vagas ofertadas, o Programa atendeu um 

número bem maior dentro do recorte temporal.   

 

4.2 Caracterização do perfil sócioeconômico e educacional dos beneficiários do 

Programa Bolsa Universitária (PBU/JP) 

Na perspectiva de conhecer as condições sociais, econômicas e educacionais dos 

beneficiários do Programa, caracterizou-se o perfil.  Os dados advêm dos Relatórios Anuais 

de Atividades do Programa referente ao período de 2010 a 2016, dos editais anuais e do banco 

de dados digital com base nas variáveis do próprio Relatório. 

As políticas de “inclusão” (PIS) provam o reconhecimento das desigualdades sociais. 

Por isso está organizada de acordo com critérios de extensão, profundidade, população alvo, 

resultados, entre outros, somado a estigmatização do indivíduo, onde ele tem que provar que é 

o mais necessitado, dissociando a pobreza do contexto geral da sociedade.  Ainda é orientado 

a fazer parte do controle administrativo, no sentido de denunciar as “fraudes” ou fazê-lo dizer 

a “verdade” sobre sua situação socioeconômica, sob pena de não inserção ou desligamento do 

Programa, revelando um caráter de judicialização das políticas.   

Quanto ao gênero dos beneficiários do Programa, a predominância recai sobre o 

público feminino, como demonstra a tabela nº 07. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2013) aponta o número maior de mulheres nas 

universidades, em nível nacional.  Assim, foi possível observar que dos 800 beneficiários do 

Programa, ou seja, 72% correspondendo o número de 583 são mulheres, com destaque para o 

ano de 2015 onde apresentou um maior número de vagas preenchidas pelo gênero feminino, 

124 das 150 ofertadas, dado correlacionado a tabela 01 referente ao número de vagas 

ofertadas em cada ano. 
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Tabela Nº 07    

Gênero dos beneficiários do PBU (2010 e 2016) 

RELATÓRIO 

ANUAL              

MULHERES  

(Nº) 

HOMENS  

(Nº) 

MULHERES  

(%) 

HOMENS  

(%) 

2010 30  20  4% 3% 

2011 69  31 9% 4% 

2012 67  33  8% 4% 

2013 72 28  9% 3% 

2014 112 38  14% 5% 

2015 124 26  15% 3% 

2016 109 41  13% 6% 

TOTAL PARCIAL 583 217 72% 28% 

TOTAL     800             100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

Assim, no tocante a variável gênero, Jezine (2015) constatou em sua pesquisa que o 

maor número de candidatos aprovados na UFPB no período de 2008 a 2010 foram mulheres, 

dado constatado também por Nakamura (2014) no período de 2004 a 2013.  

Nascimento (2015) afirma que a maioria dos beneficiários do PBF são do sexo 

feminino, uma vez que a prioridade é dada as mães, inclusive o nome no cartão do benefício 

consta o da mulher, não do marido caso possua, tendo em vista o aumento do número de 

famílias chefiadas por mulheres.  Fato que não é diferente do PBU, pois os editais de seleção, 

a partir de 2014 também apontam a prioridade de “mães solteiras” no caso de desempate de 

candidatos.   

Antunes (2011) também chama a atenção para o aumento da inserção de mulheres 

sendo absorvidas pelo capital, o que ele chama de “Feminilização do trabalho”, exigindo da 

mulher qualificação profissional. Certamente este fato pode está interligado ao aumento de 

mulheres nas universidades. Diante da “subproletarização” e do desemprego estrutural em 

escala mundial, Antunes, (2011, p. 47) aponta que há um “enorme contingente de mulheres 

[...] em especial no trabalho temporário”. Corroborando Hobsbawan (1995, p. 307) afirma “as 

mulheres também entraram, e em número impressionante crescente, na educação superior, 

que era agora a mais óbvia porta de acesso às profissões liberais”. O mesmo destaca a 

docilidade e o barateamento dessa força de trabalho. O seu envolvimento acadêmico 
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promoveu o fortalecimento dos movimentos feministas, o direito ao voto em 1960 dentre 

outros ganhos que foram cruciais na Revolução Cultural
47

.  

No que se refere a faixa etária predominante dos beneficiários do PBU, a tabela nº 08 

demonstra que a maioria dos Relatórios, 57% revelaram a predominância da faixa etária entre 

21 e 24 anos entre os anos de 2013 e 2016.  

 

Tabela Nº 08  

Faixa etária predominante dos beneficiários do PBU (2010 e 2016) 

FAIXA ETÁRIA PREDOMINANTE 

DOS BENEFICIÁRIOS  

RELATÓRIO 

ANUAL 

RELATÓRIO ANUAL             

( % ) 

De 25 a 29 anos 2010, 2011 e 2012 43% 

De 21 a 24 anos 2013, 2014, 2015 e 2016 57% 

TOTAL 07  100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2014) houve 

uma maior inserção ao ensino superior entre os jovens de 18 a 24 anos.  “A prevenção da 

pobreza parece exigir ampliação da inserção da população jovem no sistema educacional, mas 

também demanda políticas sérias e articuladas de geração de emprego e de redistribuição de 

renda” (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANNI, 2012, p. 214).  Em nível local, Nakamura (2014) 

constatou no período de 2004 a 2013 que o maior número de ingressantes na UFPB eram da 

faixa etária de 15 a 20 anos, originados de escolas públicas.  

Quanto ao número de vagas anuais ofertadas pelo PBU, conforme a situação do 

beneficiário inscrito no CadÚnico esclarece que o beneficiário do PBU que também é 

beneficiário do PBF, recebe um valor de 1/6 do salário mínimo vigente, aquele que é apenas 

inscrito no CadÚnico, recebe 1/3 do salário mínimo vigente.  Para melhor visualização, foi 

elaborada a tabela Nº 09 que demonstra como estão distribuídas as vagas anuais para cada 

segmento. A renda do estudante é verificada pela percapta no valor de R$170,00 seguindo a 

orientação do PBF e do CadÚnico, no valor de até 03 salários mínimos (familiar).   Salienta-

se que há editais que já determinam a quantidade de vagas para cada público, ou seja, quanto 

à variável renda, quem é apenas inscrito no CadÚnico e para quem é beneficiário do PBF. 

Outros editais que não discriminam, a Comissão de Seleção classifica de acordo com os 

critérios previstos. 

                                                 
47

 “A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do indivíduo 

sobre a sociedade, ou melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais” 

(HOBSBAWAN,1995, p. 328).  
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Por meio do PBU o indivíduo dispõe de condições financeiras no auxílio dos custos de 

sua graduação, revelando a importância do Programa nesse sentido.  Por outro lado, Mota       

(2008, 2012) assinala que o cidadão de direito passa a se constituir um “cidadão-beneficiário”, 

“cidadão-pobre” de que necessita comprovar sua pobreza, tendo que atender as 

condicionalidades para evitar o desligamento do Programa, revelando o caráter meritocrático 

dessas ações. 

Tabela Nº 09  

Número de vagas anuais ofertadas pelo PBU conforme situação do beneficiário inscrito no 

CadÚnico (2010 e 2016) 

RELATÓRIO 

ANUAL 

VAGAS 

OFERTADAS 

POR ANO  

(Nº) 

BENEFICIÁRIOS 

RECEBENDO 1/3 

(Nº) 

(%) BENEFICIÁRIOS 

RECEBENDO 1/6  

(Nº) 

 

(%) 

2010 50 

 

 25  

 

3% 25  3% 

2011 100 

 

14  2% 86  11% 

2012 100 

 

36  5% 64  8% 

2013 100 

 

55  7% 45  5% 

2014 150 

 

53  6% 97  12% 

2015 150 

 

34  

 

5% 116  

 

14% 

2016 150 

 

48  6% 102  

 

13% 

TOTAL 800 265 34% 535 66% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

Assim, a tabela nº 09 revela que dos 800 beneficiários atendidos durante o período de 

2010 a 2016, 535, ou seja, 66% dos atendidos eram também beneficiários do PBF, 

confirmando a condição de extrema pobreza, na qual, o indivíduo precisa agregar outros 

benefícios para assegurar condições de acesso e permanência a serviços básicos. Com 

destaque para o ano de 2015 onde apresentou um maior número de beneficiários do PBF, 

totalizando 116 das 150 vagas dos beneficiários que recebem 1/6 do salário mínimo. Nessa 

direção, Raichelis (2011, p. 155, grifos da autora) afirma   

 

Os beneficiários da Assistência Social continuam sendo tratados a partir de 

suas carências, submetidos a procedimentos burocráticos e de controle, que 

mais uma vez reforçam a distância entre pobres e cidadãos. [...] Os 

“assistidos” dos programas e serviços assistenciais são os pobres, geralmente 

assim definidos a partir de indicadores de renda e emprego que, sendo 

importantes para descrever, catalogar e classificar níveis de pobreza são 

incapazes de captar as suas múltiplas expressões, uma vez que a pobreza não 
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se reduz à privação material, transborda para todas as esferas da vida social. 

A pobreza, mais do que uma medida monetária, é relação social que define 

lugares sociais, sociabilidades, identidades.  

 

 

O que se observa é que a Política de Assistência Social limita-se a atender os mais 

pobres, sendo algo não só em nível local, desse ou de outro programa, mas por ser um traço 

histórico dessa política. Assim, o programa é destinado a estudantes notadamente pobres, cuja 

condição socioeconômica possa ser comprovada documentalmente, além de outros meios de 

aferição, como entrevistas e visitas domiciliares. Todavia, a LOAS avançou na regularização 

da Assistência, marcando a transição do dever moral para o dever legal, por outro lado, 

introduziu uma linha de pobreza escandalosamente restritiva – o direito à 

assistência só é garantido a quem vive em condições de miserabilidade, 

‘medida’ como uma renda mesal per capta de ¼ do salário mínimo. Além da 

submissão a critérios tão excludentes, o acesso a tal direito depende de 

controle burocráticos e administrativo: o demandante deve comprovar que 

tanto ele quanto sua família se enquadram nos critérios, isto é, deve 

demonstrar os sinais de miserabilidade (BOSCHETTI, 2008, p. 270). 

 

Faleiros (2007) fala de uma ideologia de colaboração, no intuito de harmonizar as 

relações entre ricos e pobres, baseada na parceria, na estratificação social, na ideia de que há 

indivíduos mais necessitados que outros, ocultando a real verdade sobre a contradição de 

classe e tornando os problemas sociais como um problema do indivíduo. Assim, o capital 

potencializa esse sujeito enquanto consumidor, com o intuito de evitar a superprodução. Para 

tanto, o Estado intervém na área socioeconômica por meio de “acordo coletivo e políticas 

governamentais de renda” (BEHRING, 2015, p. 135). Dessa forma, Silva, (2012) aponta duas 

direções da proteção social atual, a mercantilização das políticas sociais e de outro, a 

focalização da proteção na extrema pobreza, sendo “face de uma mesma moeda” de processos 

interrelacionados.  

Conforme tabela Nº 10, quanto o local de moradia do beneficiário houve uma maior 

incidência do bairro de Mangabeira, talvez por ser o maior da cidade de João Pessoa e 

subdivido em oito partes, do I ao VIII. Podemos observar que em 86% dos Relatórios, entre 

os anos de 2010 e 2015 apontaram predominantemente como moradia o bairro de 

Mangabeira, sendo que em 14% dos Relatórios referente ao ano de 2016, o referido bairro 

igualou-se com o de Valentina.  
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Tabela Nº 10  

 Bairro predominante dos beneficiários do PBU (2010 e 2016) 

BAIRRO PREDOMINANTE RELATÓRIO ANUAL            RELATÓRIO ANUAL  (%) 

MANGABEIRA 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 86 % 

MANGABEIRA E VALENTINA 2016 14 % 

TOTAL  07 100 % 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

Para verificação dos dados prestados pelo beneficiário, são realizadas visitas 

domiciliares, sobretudo diante de “denúncias” ou inconsistência de dados identificada na 

análise documental pela Comissão de Seleção. Um dado importante mediante a observação da 

pesquisadora enquanto atuou no Programa, é que muitos estudantes residem em outras 

cidades circunvizinhas como Bayeux/PB e Santa Rita/PB, embora tenham declarado residirem 

em João Pessoa, conforme determina os editais. Quando essa situação é encontrada, ocorre o 

desligamento. Dado que revela a demanda por mais programas como esse para atender as 

necessidades cotidianas do universitário. 

No que concerne a predominância dos cursos superiores dos beneficiários, a tabela Nº 

11 demonstra o destaque para o curso de pedagogia, correspondendo a 72% dos Relatórios 

nos anos de 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015.   

 

Tabela Nº 11 

Curso Superior
48

 predominante dos beneficiários do PBU (2010 e 2016) 

CURSO SUPERIOR PREDOMINANTE RELATÓRIO ANUAL             RELATÓRIO ANUAL             

(%) 

PEDAGOGIA 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 72% 

SERVIÇO SOCIAL 2012 14% 

DIREITO 2016 14% 

TOTAL 07 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

 

A concentração na área de Ciências Humanas constatada na tabela N° 11, pode ser 

explicada pelo fato de oferecer maior número de vagas, não exigir tempo integral, 

possibilitando trabalhar em outro horário, por oferecer cursos noturnos e mais vagas de 

emprego no caso da pedagogia.  Dados do INEP (2013) também apontam que a maioria da 

oferta de cursos, em nível nacional, encontra-se na área de educação (7.900) e 

humanidades/artes (1.454). O referido órgão também aponta que pedagogia se sobressae por 

ser um curso de custo reduzido. Embora o curso de Direito – que sobressaiu no ano de 2016- 

seja considerado de prestígio social, identificou-se que a maioria dos estudantes beneficiados 

                                                 
48

 Demais cursos dos beneficiários do PBU: Enfermagem, fisioterapia, nutrição, letras, psicologia, dentre outros. 
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utiliza-se do FIES e PROUNI. Mancebo (2013) também destaca o aumento do curso de 

Serviço Social, sobretudo nas faculdades privadas. 

Em relação ao atendimento à pessoa com deficiência, a Assistência Social, aponta 

como um dos seus objetivos em seu Art. 203 “IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras [sic] de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária” (BRASIL, 

Presidência da República, 1988). Consolidado no art. 2° da LOAS. Segundo o Censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 45,6 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% dos brasileiros, número esse que após 08 

anos desse levantamento, certamente deve ter aumentado.  Diante disto, o PBU reconhece a 

importância em ofertar vagas específicas para pessoa com deficiência como demonstra a 

tabela nº 12. Salienta-se que dentro das vagas gerais, no ano de 2013 foi selecionada uma 

pessoa com deficiência, de acordo com o Relatório do referido ano. 

 

Tabela Nº 12  

Total anual de pessoas com deficiência beneficiadas pelo PBU (2015 e 2016) 

 

RELATÓRIO 

ANUAL 

VAGAS 

OFERTADAS 

(Nº) 

 

 

(%) 

VAGAS 

PREENCHIDAS 

(Nº) 

 

(%) 

VAGAS NÃO 

PREENCHIDAS 

 (Nº) 

 

(%) 

2015 07 41% 04 24% 03 17% 

2016 10  59% 02 12% 08 47% 

TOTAL 17 100% 06 36% 11 64% 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU dos anos 2015 e 2016.   

 

 

Conforme se constata na tabela n º 12, apenas a partir de 2015 os editais de seleção do 

Programa ofertaram 07 vagas para as pessoas com deficiências, das 150 vagas gerais 

ofertadas em 2015, aumentando no ano seguinte, sendo 10 vagas das 150 vagas ofertadas em 

2016.  Motivo pelo qual só foram analisados os relatórios de 2015 e 2016, que demonstraram 

um total de 06 (seis) pessoas com deficiência beneficiadas pelo Programa, ou seja, apenas 

36% das vagas ofertadas.  O que impressiona nesse dado é que embora tenha aumentado o 

número de vagas no ano de 2016, só foram preenchidas 02. Portanto, um total de 11 

estudantes desse segmento não foram classificados, equivalente a 64% das 17 vagas ofertadas, 

entre os anos de 2015 e 2016. 

Legislações pertinentes à pessoa com deficiência vêm sendo expandida desde a CF/88, 

como decretos e portarias, no sentido de garantir direitos, sobretudo direitos humanos, não é à 
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toa que as ações voltadas a esse público são organizadas pelo Ministério dos Direitos 

Humanos. Destaca-se o Plano Viver sem Limites (2011), que tem como uma de suas  

diretrizes (Art. 3) e um dos seus eixos de atuação (Art. 4) respectivamente “IV - ampliação do 

acesso das pessoas com deficiência às políticas de assistência social e de combate à extrema 

pobreza [...] I - acesso à educação; [...] III - inclusão social (BRASIL. Presidência da 

República, 2011, p. 1). A PNAES (2010) também indica no seu Art. 3º § 1º X, a  importância 

do acesso e permanência da pessoa com deficiência ao ensino superior. Na realidade local, 

identificou-se que  dos 06 estudantes com deficiência, 04 deles estudam na UFPB e 02 deles 

no IFPB, provavelmente fruto do REUNI e PNAES.  

Um dos documentos comprobatórios acerca da deficiência do estudante, no período de 

seleção é a apresentação do laudo médico. Portanto, a tabela nº 13 evidencia o tipo de 

deficiência dos beneficiários, sendo de maior percentual a deficiência física, totalizando 04 

estudantes desse segmento, equivalente a aproximadamente 66% dos atendidos entre os anos 

de 2015 e 2016.   

Tabela Nº 13 

Tipo de deficiência dos beneficiários do PBU (2015 e 2016) 

TIPO DE DEFICIÊNCIA RELATÓRIO 

ANUAL 

BENEFICIÁRIOS 

(Nº) 

BENEFICIÁRIOS 

(%) 

 

FÍSICA 

2015 03  50% 

 

2016 

 

01 

16,5% 

TOTAL PARCIAL - 04 66,5% 

 

VISUAL 

 

2015 

 

01 

16,5% 

 

2016 

 

01 

16,5% 

TOTAL PARCIAL - 02 33, 5% 

TOTAL 02 06 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, dos anos de 2015 e 2016.  

 

De acordo com o Art. 5
o 

do Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2004, p. 2, grifos 

nossos), conceitua os tipos de deficiência, onde se destacam as abordadas neste trabalho.
 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; [...] c) deficiência visual: cegueira, na qual a 
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acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 

no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

 

No ano de 2005 foi instituído pelo governo federal o Programa Incluir
49

 - 

Acessibilidade na Educação Superior que visa atender a pessoa com deficiência, através de 

Núcleos de Acessibilidade nas Ifes no intuito de diminuir as barreiras em todas as dimensões 

da vida acadêmica desse segmento.  

Evidente que as desigualdades estão presentes em todas as dimensões da vida social, 

dentre elas, a educativa, fruto de um país extremamente desigual que carrega o peso de longos 

anos de uma sociedade injusta, daí a importância das políticas de ação afirmativa e de cotas 

no atendimento as demandas de segmentos historicamente marginalizados como pobres, 

negros, indígenas e pessoas com deficiências. Nessa direção, foi sancionada a Lei de nº 

12.711/2012 que garante cotas sociais para acesso a educação. Esse debate é extremamente 

antagônico e complexo, tendo em vista que alguns autores consideram as cotas (sejam elas 

socioeconômicas, raciais ou educacionais) e as políticas de ação afirmativa como medidas 

compensatórias e focalizadas, e outros reconhecem nessas ações a possibilidade de inclusão 

social na perspectiva da redução da desigualdade social, como discutido no capítulo 3. 

 

4.3 Pontos e contrapontos acerca do Programa Bolsa Universitária para a permanência 

estudantil na Educação Superior 

 

 

Os dados a seguir expressam elementos importantes como a relação público e privado,  

no processo de expansão do ensino superior, sobretudo com o aumento das faculdades 

privadas, por meio do PROUNI, FIES e tantos outros Programas Sociais nas três esferas de 

governo, como foi discutido no capítulo 3 deste trabalho. 

 

A complementaridade e a interdependência das dimensões público-privada 

no provimento da “proteção social“ para a força de trabalho representam 

uma manifestação diversa daquilo que no Brasil tem florescido sob o 

emblema “parcerias público-privadas”, eufemismo para ocultar a 

socialização dos recursos públicos produzidos pelos trabalhadores e 

                                                 
49

  Para maiores informações, consultar http://portal.mec.gov.br/programa-incluir (Acesso em: 09 abr. 2018). 

http://portal.mec.gov.br/programa-incluir
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expropriados pelo capital para a satisfação dos seus interesses expansionistas 

de lucro (GRANEMANN, 2007, p. 64). 

 

 

A tabela Nº 14 revela o perfil educacional do beneficiário, em que o maior número de 

beneficiários são oriundos de universidades públicas, sobretudo da UFPB
50

, a qual aparece em 

todos os Relatórios Anuais de Atividades do PBU e sobressaindo em termos de número de 

beneficiários, num total de 538, que equivale a 67% das 800 vagas entre os anos de 2010 e 

2016.  Fato que se pode inferir que o maior número de pessoas em situação de pobreza, está 

inserido nas três universidades públicas de João Pessoa, a saber: Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal da Paraíba 

(IFPB).   

Além das universidades públicas, os beneficiários do PBU estão distribuídos em mais 

21 faculdades privadas, a saber: Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), Universidade 

Veiga de Almeida (UVA), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Faculdade de Ciências 

Médicas da Paraíba (CIÊNCIAS MÉDICAS), Faculdade Santa Emília de Rodat (FASER), 

Universidade Anhanguera (UNIDERP), Instituto Teológico Pedagógico da Paraíba 

(INTEPPB), Faculdades de enfermagem e de Medicina Nova Esperança 

(FACENE/FAMENE), Faculdade Maurício de Nassau (NASSAU), Instituto Paraibano de 

Ensino Renovado (INPER), Universidade de Santo Amaro (UNISA), Faculdade Estácio da 

Paraíba (UNIUOL), Associação Paraibana de Ensino Renovado (ASPER), Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), Instituto de Educação Superior da Paraíba (IESP), 

Faculdade Estácio da Paraíba (IDEZ), Universidade Paulista (UNIP), Faculdade Paraibana 

(FAP), Universidade Cruzeiro do Sul Virtual (CRUZEIRO DO SUL), Faculdade Brasileira de 

Ensino Pesquisa e Extensão (FABEX) e Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula 

(FESVIP). Destacamos dentre as faculdades privadas a FPB que teve o maior número de 

beneficiários, com um total de 45 atendidos, correspondendo a 6% do total de vagas.  

Quanto à relação público e privado, a pesquisa demonstrou que as universidades 

públicas totalizaram um número maior de atendidos pelo PBU, 593, enquanto as privadas 

totalizaram um número de 207 beneficiários, dos 800 beneficiários do PBU, no período 

compreendido entre 2010 e 2016
51

. 

 

                                                 
50

 Criada em 02/12/1955 com sede em João Pessoa. Em 2006 foi criado o Campus IV e novos cursos por meio 

do Expandir. Com o REUNI, novos cursos e consequentemente mais vagas foram ofertadas. 
51

 A tabela nº 14 encontra-se no apêndice com riqueza de detalhes quanto o número de estudantes beneficários, 

por ano em cada IES.  
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Tabela Nº 14  

Instituição de Ensino Superior (IES) dos beneficiários do PBU (Período 2010 a 2016) 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

    

  Uma reflexão importante é a falta de cobertura da PNAES para as faculdades privadas, 

revelando que há dois tipos de IES, as que viabilizam Assistência Estudantil e as que não 

viabilizam, ainda que as públicas viabilizem de forma focalizada na pobreza. Importante 

destacar que “a função social da universidade transcede a preparação somente para o mercado 

de trabalho” (ALBUQUERQUE, 2017, p. 28). 

 

IES DO BENEFICIÁRIO 

TOTAL PARCIAL DE 

BENEFICIÁRIOS (Nº) 

TOTAL PARCIAL DE 

BENEFICIÁRIOS (%) 

UFPB 538 

 

67% 

IFPB 37 5% 

UEPB 18 2% 

FPB 45 6% 

UVA 33 4% 

UNOPAR 11 1,5% 

CIÊNCIAS MÉDICAS 03 0,5% 

FASER 08 1% 

FESVIP 03 0,5% 

UNIDERP  01  0,2% 

INTEPPB 02 0,3% 

FACENE/FAMENE 04 0,5% 

UNINASSAU 39 5% 

INPER 05 0,6% 

UNISA 01 0,2% 

UNIUOL 01 0,2% 

ASPER 05 0,6% 

UNIPÊ 17 2% 

IESP 07 1% 

IDEZ 01 0,2% 

UNIP 10 8% 

FAP 02 0,2% 

CRUZEIRO DO SUL 01 0,2% 

FABEX 08 1% 

TOTAL  800 100% 



 

135 

 

Em relação ao maior número de alunos nas universidades públicas pode ser explicado 

pela implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI/2007), possibilitando maior acesso aos estudantes do 

segmento empobrecido e inserção de servidores efetivos. Jezine (2015, p. 10) afirma que “há 

uma participação cada vez maior de estudantes oriundos de classes sociais menos favorecidas, 

econômica e socialmente, na instituição, o que demanda um outro olhar para as políticas de 

inclusão social em sua aplicabilidade no cotidiano universitário”. Embora seja perceptível a 

importância desse Programa, há desafios que precisam ser superados, como problemas com 

superlotação das salas de aulas, ausência de suporte estratégico para implementação do 

Programa, pois a ampliação de vagas não acompanhou uma política de manutenção da 

universidade pública de forma eficiente.  

 

O REUNI possibilitou à instituição a contratação de novos servidores 

(docentes e funcionários), a criação de novos cursos e centros, a ampliação e 

construção de espaços e a renovação de equipamentos, dando a UFPB uma 

nova paisagem, tanto física como de pessoal, [...], todavia, o crescimento 

constatado precisa de reordenamento em suas dimensões pedagógicas, 

administrativas e estruturais (JEZINE, 2015, p.118). 

 

A autora ainda confirma que a maior concentração de matrículas na Paraíba ainda é na 

universidade pública, com base em dados do INEP no período de 1996 a 2012 (Ibidem, p. 63).  

A adesão ao REUNI pela UFPB, permitiu a criação de 31 novos cursos de graduação 

presenciais (NAKAMURA, 2014).  Além disto, outro determinante para o aumento do 

número de alunos nas universidades públicas se deu no governo Dilma, com a Lei das cotas 

sociais, de nº 12.711/2012, que determina as instituições de ensino superior federais a reservar 

50% das vagas para candidatos oriundos da rede pública, de famílias com renda igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita, conforme aponta os Art. 

1º e 4º desta lei.  Resguardadas as polêmicas que permeiam a discussão acerca das cotas, entre 

o direito e o mérito, entre capacidade e herança cultural, Albuquerque (2017) aponta duas 

posições acerca das políticas de cotas, oposição por meio do discurso do mérito e a de apoio 

quando remete a necessidade de “pagar” a dívida social.  

A luta pela gratuidade que não é muito diferente da luta de hoje, não é de continuidade 

de um privilégio para poucos, mas a “democratização das oportunidades educacionais e da 

cultura [...] uma política educacional voltada para todo o povo brasileiro” (FERNANDES, 

1975, p. 149).  Sendo assim, o autor conclui com uma afirmação muito atual: “É preciso 
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investir mais no setor público, no ensino, na pesquisa e na aplicação” (Ibidem, p. 147). Para 

além de uma necessidade social apontada por Fernandes (1975), a universidade tem se 

configurado atualmente uma necessidade econômica e muito lucratica para o capital. 

    Mesmo sendo gratuito o ensino público, muitos alunos de baixa renda não conseguem 

manter seus estudos, revelando a necessidade de políticas de permanência. Embora o governo 

federal oferte o PNAES, foi identificado neste trabalho, que as ações da assistência estudantil 

por parte dessa esfera ainda é insuficiente, tendo em vista que os universitários precisam 

recorrer a outras “bolsas” como é o caso da demanda que o PBU/JP tem recebido, revelando 

dessa forma sua relevância.  

    Portanto, inferir-se que de fato o Programa cumpre uma função sócio-econômica, no 

atendimento de algumas necessidades básicas do estudante de baixa renda. “Por outro lado, há 

de se considerar que a causa fundamental da pobreza no Brasil é a desigualdade na 

distribuição da renda e da riqueza socialmente produzida mais do que a incapacidade de 

geração de renda” (SILVA, 2012, p. 214).  Enquanto mudanças estruturais não são realizadas, 

Programas como o PBU/JP fazem a diferença no cotidiano acadêmico do universitário 

beneficiado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No domínio científico, Netto (2011, p. 2 ) afirma que “toda conclusão é sempre 

provisória”. Portanto, chega-se ao fim deste estudo na certeza de que novas incertezas surgem 

e, assim, se abrem para novas perspectivas investigativas. Contudo, no que se refere ao 

objetivo geral aqui proposto – analisar o Programa Bolsa Universitária da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa/PB (PBU/JP) e sua perspectiva para permanência estudantil na 

Educação Superior – a investigação documental e bibliográfica conseguiu dar conta, não só 

pelos relatórios analisados, mas, também, pelos diálogos e interpretações construídas a partir 

das contribuições de vários (as) autores (as) das áreas da Educação Superior, Assistência 

Social, Assistência Estudantil e Transferência de Renda. 

Ao situar o Programa Bolsa Universitária de João Pessoa (PBU/JP) no contexto das 

políticas de expansão em curso, tanto da Educação Superior quanto da Política de Assistência 

Social, buscou-se desnudar as verdadeiras relações tecidas entre a Transferência de Renda e a 

as ações de acesso e permanência da Educação Superior em nível local, mas sem desconectar 

da conjuntura internacional. Portanto, o percurso analítico da pesquisa pretendeu oferecer um 

trabalho sem reducionismo e simplificações, mas inserindo o objeto numa discussão macro 

estrutural, em que a questão norteadora abrangeu a relação e a dinâmica da acumulação 

capitalista e seus influxos nas políticas sociais públicas em questão. Para tanto, buscou-se 

descrever e analisar o cenário histórico do objeto correlacionando a totalidade social.  

O estudo exploratório aponta para um debate contemporâneo em que analisar um 

processo recente torna-se um grande desafio, além de analisar um programa que nunca foi 

avaliado constitui uma tarefa difícil, mas também instigante para a pesquisadora.  Sob a 

análise marxista, permitiu analisar pontos contraditórios do movimento desse fenômeno, a fim 

de contextualizar criticamente e, assim, melhor compreender o objeto de estudo.  

Ficou claro que o aprofundamento das expressões da “questão social”, dentre elas, as 

desigualdades sociais e a pobreza, fez com o que o governo criasse programas sociais que 

atendessem às necessidades mínimas da população extremamente pobre.  É nesse cenário 

(anos 1990) de restrição de gastos sociais, que emerge o debate sobre a Política de 

Transferência de Renda e que se consolida como parte integrante do Sistema de Proteção 

Social brasileiro no governo neodesenvolvimentista, a partir de 2003. Outro movimento nesse 

período foi a expansão da Educação Superior, sobretudo com investimentos no setor 

educacional privado, embora destaca-se que no governo Lula, concomitantemente houve 
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investimentos nas universidades públicas com a implementação do REUNI e da PNAES. 

 Desse modo, tanto a Educação quanto a Assistência Social, assim como outras 

políticas sociais públicas, são espaços contraditórios, de correlação de forças, que expressam a 

luta das classes por direitos e ao mesmo tempo sofre a ingerência do capitalismo na 

perspectiva de manutenção da ordem. Certamente há uma disputa de poder e projetos 

societários dentro do próprio Estado, em que a expansão dos PTR e dos Programas de acesso 

e permanência no nível superior, assumem posições políticas e ideológicas, sendo alvos de 

críticas e defesas de sua implementação.  

No que concerne a Assistência Social enquanto uma política pública refere-se “a 

processos que têm permanência, continuidade, abrangência, financiamento, caráter orgânico, 

avaliação e controle de resultados” (RAICHELIS, 2011, p.172). A Assistência Social como 

um direito social constitui-se um avanço legal que iniciou com a CF/88. Obviamente, ela e 

qualquer outra política social pública apresentam um caráter contraditório, que atende a 

interesses de ambas as classes sociais, tendo sua importância sociohistórica e política-

econômica. “As políticas sociais e direitos sociais, políticos e trabalhistas representam 

também conquistas dos trabalhadores e setores subalternos, que podem diminuir, mas jamais 

eliminar as desigualdades” (MONTAÑO, 2012, p. 285).  

No que se refere a Transferência de Renda importa assinalar que proporciona certo 

grau de cidadania e autonomia às famílias beneficiadas, mas por outro lado estrategicamente 

foi instituída em diversas partes do mundo no enfrentamento da crise do capitalismo, a fim de 

garantir o subconsumo dos segmentos populares. É convergente entre os autores estudados 

que a Transferência de Renda apesar de ser uma ação focalizada e paliativa, que distribui um 

recurso limitado e pífio, torna-se uma política necessária diante das condições existenciais de 

barbárie social, onde o direito mais elementar ainda é ameaçado em pleno século XXI, como é 

o caso do direito à alimentação. Contudo, não se deve perder a perspectiva da luta pela 

universalização e qualidades dos serviços sociais prestados a todos os cidadãos, independente 

de condição socioeconômica e de condicionalidades. Em que pese as polêmicas referente as 

contrapartidas,  cumpre destacar também seu aspecto positivo, diante de ações interligadas e 

intersetoriais por meio das Políticas de Assistência Social, de Saúde e de Educação, no 

enfrentamento da multiplicidade das expressões da “questão social”. 

Em relação a Educação Superior, houve uma expansão a partir dos anos 1990, de um 

lado contribuindo no aumento de indivíduos formalmente qualificados, mas que 

contraditoriamente podem tornar-se formalmente desempregados ou precariamente 
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contratados, porque nem sempre o mercado oferece (boas) oportunidades para inserção no 

mundo do trabalho mediante o diploma.  Cumpre destacar que antes de 2003, as vagas nas 

universidades eram ocupadas por classes sociais mais favorecidas, após esse período 

constatou-se que houve uma ampliação do acesso e permanência das camadas populares. Um 

avanço significativo na reforma universitária do governo Lula, foi a implementação do 

REUNI que permitiu cotas de 50% para esse público e o PNAES que dá condições de 

permanência. Evidente que, como todo Programa Social, tem suas fragilidades, visto ser 

necessário investimento na infraestrutura das universidades públicas, no sentido de fortalecer 

espaços e lutas coletivas como restaurantes e residências universitárias, os quais não 

acompanharam o aumento do número de ingresso de estudantes. Sem falar nos critérios de 

acesso a assistência estudantil, que, de certa forma divide a classe trabalhadora, entre pobres e 

miseráveis, diante da focalização no atendimento.  Paralelamente ocorre o aprofundamento da 

mercantilização da Educação, que vai transformando-se de direito a um “serviço”, sob a 

orientação dos organismos internacionais. Ao que parece, os Programas de acesso e 

permanência de financiamento estudantil reembolsável ou não, como é o caso do FIES e 

PROUNI respectivamente, mais do que a ampliação de vagas e o acesso ao ensino superior de 

estudantes de baixa renda, fortalece o setor educacional privado e o endividamento do 

indivíduo.   

Contudo, basta analisar um passado recente em que não existiam esses Programas e o 

quão era difícil inserir-se e manterem-se numa universidade, diante das profundas 

disparidades socioeconômicas do Brasil que provam a relevância dos Programas em questão, 

resguardados os contrapontos já destacados. Obviamente a desigualdade ainda persiste tendo 

em vista o legado histórico brasileiro, sobretudo em “tempos de Temer” em que as políticas 

sociais têm sido fortemente atacadas.  

Em relação ao comparativo do Programa Bolsa Universitária da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa - PBU/JP com outros Programas implementados no Brasil, que ofertam 

“bolsas universitárias”, identificou-se 09 Programas dessa natureza, os quais resguardados 

suas particularidades apresentam similitudes e variações. A tendência geral deles assenta-se 

numa cobertura assistencial restrita pelo baixo corte de renda como critério de elegibilidade e 

contrapartidas expressas. O grande diferencial do PBU/JP em relação aos demais Programas 

semelhantes, é que realiza uma transferência monetária direta ao estudante, podendo também 

ser beneficiado aquele oriundo de universidade pública fortalecendo, portanto, a Educação 

pública. Os demais Programas limitam-se a atender somente os de faculdades privadas e 



 

140 

 

transformam a isenção dos impostos em bolsas de estudo, sendo valores imaginários que 

compõe o capital fictício. Embora os alunos não paguem diretamente mensalidades, 

contribuem para o investimento no capital financeiro.  A condição de acesso é comum entre 

os Programas, como, corte de renda, local e tempo de residência e contrapartidas explícitas 

que condiciona a permanência da “bolsa”. 

Tecida as contradições presente nas políticas e programas sociais, por fazerem parte de 

uma realidade contraditória imposta pelo sistema capitalista, ao avaliar o PBU/JP nesse 

cenário, entende sua contribuição na perspectiva da permanência estudantil daqueles que não 

tem condições de arcar com os custos educacionais, na garantia do direito de continuar seus 

estudos, atingindo níveis de ensino mais elevado, ou seja, muitos alunos para além do acesso 

convivem com o desafio da permanência. Daí a importância desse Programa no que se refere 

a garantir condições no quesito financeiro – ainda que se reconheça o baixo valor ofertado - 

mesmo diante de outros determinantes de ordem pessoal, institucional que impedem a 

permanência, como por exemplo, a não identificação com o curso, a dificuldade na relação 

professor e aluno, entre outros fatores que culminam na evasão. Não obstante se entenda que 

provavelmente o principal está relacionado à condição socioeconômica.   

Dessa maneira, o PBU/JP tem a perspectiva de reduzir os efeitos históricos de uma 

desigualdade crônica do Brasil, da qual os universitários de segmento empobrecido têm 

demonstrado por meio de dificuldades concretas. Certamente o Programa não é responsável 

por si só pela permanência, mas dentro de seus limites mediatiza, na medida em que assegura 

uma renda para custos do curso superior, algo que tem impacto não só na vida do indivíduo, 

mas também em sua família. Portanto, pelo fato da Educação Superior brasileira ainda ser 

condicionada por questões sociais econômicas e étnicas, como também no cenário de parcos 

recursos para as políticas sociais públicas, torna-se necessárias ações afirmativas por meio das 

políticas de inclusão. Ainda que se entenda a necessidade de reformas estruturais, que rompa 

com ações compensatórias e focalizadas. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa proporcionaram conhecer o funcionamento de 

um Programa de Transferência de Renda - PTR em nível local, como também contextualizar a 

relação existente entre as Políticas de Assistência Social e de Educação Superior. 

Identificando que as ações desenvolvidas são de caráter transitório, revelando a face 

contraditória do Estado, diante da CF/88 no que se refere a relação entre o universal e o 

seletivo, entre o público  e o privado, como indica Behring (2011).     
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A permanência e a assistência estudantil foram elementos que perpassaram essa 

discussão, tendo em vista que o foco analítico do estudo foi a transferência de renda, visto ser 

a política onde estava inserido o Programa analisado. Salienta-se que a permanência é uma 

categoria analítica em construção, podendo ser melhor aprofundada em estudos posteriores. 

Por fim, a pesquisa aqui realizada revela que os programas de transferência de renda, 

particularmente os de “bolsas universitárias”, ainda que escassos, são de extrema relevância 

para a permanência estudantil no nível superior. Entende-se que a luta não é para acabar com 

esses programas, mas ampliar, aprimorar, no sentido de aumentar o número de vagas, critérios 

para além do corte social de renda, como também aumentar o valor do recurso financeiro. A 

verdade é que há estudantes que escolhem dias para assistir aula, devido ausência de 

passagem, escolhem entre comer ou xerocar um texto, elementos que denotam as diversas 

expressões da “questão social”. 

Diante do exposto, o estudo investigativo conseguiu responder a questão norteadora: 

Qual a função social do Programa de transferência de renda Bolsa Universitária e sua 

perspectiva para permanência estudantil em nível superior? Atendendo o pressuposto de que o 

Programa tem contribuído no desenvolvimento da formação acadêmica de estudantes 

universitários em situação de pobreza, cumprindo, portanto com uma função social política e 

econômica, resguardadas as limitações já discutidas.  

 Contudo, para além de ações focalistas, conclui-se que a defesa pela ampliação do 

acesso e permanência estudantil de forma universal, deve-se dar a partir de investimento não 

só no ensino superior, mas desde a formação escolar básica, a fim de que se garantam direitos 

básicos e a melhoria e ampliação de serviços sociais, ultrapassando ações de transferência de 

renda, com vistas a uma sociedade mais justa e igualitária. 
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APÊNDICE 1:  

Modelo do Roteiro de questões centrais para a pesquisa: TRANSFERÊNCIA DE RENDA E 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: uma análise do Programa Bolsa Universitária da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa/PB 

 

1) Nº de inscritos no processo seletivo anual: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

2) Nº de vagas anuais ofertadas e preenchidas: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

3) Nº de não classificados no processo seletivo anual: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

4) Nº de beneficiários por instituição e ano:  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

5) Nº de vagas distribuídas para 1/3 e 1/6 do salário mínimo. 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1/3        

1/6        

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 
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6) Valores dos empenhos semestrais: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

7) Total anual de reprovações em disciplinas: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

 

8) Critérios de elegibilidade para inserção no Programa: 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9) Benefícios adicionais, além da renda: 

___________________________________________________________________________ 

10)  Origem do financiamento do Programa: 

___________________________________________________________________________ 

11) Tempo de permanência no Programa: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

13) Gênero dos beneficiários por ano: 

   

Ano/Gênero 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Masc.        

Fem.         

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 
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14) Faixa etária predominante dos beneficiários por ano: 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS_______________________________________________________________________ 

15) Bairro predominante dos beneficiários por ano: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

16) Curso predominante dos beneficiários por ano: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

17) Valor do benefício anual: 

 

  Ano  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1/3        

1/6        

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

18) Nº de egressos por ano: 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

19) Sistemas de “cotas”. Vagas reservadas para pessoas com deficiências: 

  Ano/vagas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vagas  

ofertadas 

       

Vagas         
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preenchidas 

Tipo de 

deficiência 

       

 

OBS.  ______________________________________________________________________ 

20) Recursos humanos do Programa: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 

 

21) Informações adicionais fornecidas pelo Coordenador do Programa e Presidente da 

Comissão: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22) Observações da pesquisadora:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2    Quadro 1 

Instituição de Ensino Superior (IES) dos beneficiários do PBU anualmente 

 

IES DO 

BENEFICIÁRIO 

 

RELATÓRIO 

ANUAL 

  

BENEFICIÁRIOS 

(Nº) 

TOTAL PARCIAL DE 

BENEFICIÁRIOS  

(Nº) 

 

 

UFPB 

2010 2011   46 75    

 

538 

2012  2013 82  68 

2014  2015 110 78 

2016 79 

 

IFPB 

2010  2011 01  12  

37 2013  2014 03 05 

2015  2016 10 06 

 

UEPB 

2010  2011 01  02  

 

18 

2012 2013 01 05 

2014 2015 03 03 

2016 03 

 

FPB 

2010  2012  01 01  

45 2013 2014 01 11 

2015  2016 20  11 

 

UVA 

2010  2011  01  06  

 

33 

2012 2013 04 10 

2014 2015 06 05 

2016 01 

 

UNOPAR 

2011  2012 01 02  

11 2013  2015 03 02 

2016 03 

CIÊNCIAS 

MÉDICAS 

2011  2014 01 01  

03 2015 01 

 

FASER 

2011 2013 01 02  

08 2014  2015 01 02 

2016 02 

 

FESVIP 

2011 2013 01  01  

03 2014 01 

UNIDERP  2011 01  01 

INTEPPB 2012 02 02 

 

FACENE/FAMENE 

2012 2015 02  01  

04 2016 01 

 2012 2013  01 03  
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Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU, referente ao período de 2010 a 2016. 

Detalhamento da Tabela nº 14. 

 
Gráfico 01 – Relação público x privado em relação ao total dos beneficiários do PBU inseridos nas 

IES 

 

 
 

 

 

593 

207 

Público

Privado

UNINASSAU 2014  2015 09 07 39 

2016 19 

 

INPER 

2012 2013 01 01  

05 2014 2015 01 01 

2016 01 

UNISA 2012 01 01 

UNIUOL 2012 01 01 

 

ASPER 

2012 2013 01  01  

05 2015  2016 01 02 

 

UNIPÊ 

2012 2014 01 01  

17 2015 2016 07 08 

IESP 2013 2016 01  06 07 

IDEZ 2013 01 01 

 

UNIP 

2014  2015 01 06  

10 2016 03 

FAP 2015  2016 01 01 02 

CRUZEIRO DO 

SUL 

2015 01 01 

FABEX 2015 2016 05 03 08 

TOTAL  07 800 800 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais de Atividades do PBU no Período de 

2010 a 2016. Gráfico utilizado na apresentação da defesa da dissertação. 
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ANEXO 1 

LEI Nº 11.608, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008. 

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJUNI, AOS 

ESTUDANTES BENEFICIADOS COM BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito do Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, faço saber que o Poder 

Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de João Pessoa, o Programa Municipal Bolsa 

Universitária - PMJUni e tem por finalidade a concessão de benefício financeiro ao estudante 

regularmente matriculado em instituição de nível superior, pública ou privada, para efeito de 

auxílio nas despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitário. 

 

CAPÍTULO II  DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Art. 2º Para efeito de inscrição no Programa Municipal de Bolsa Universitária - PMJUni, os 

requerentes deverão comprovar, sob pena de indeferimento de plano, os seguintes requisitos: 

 

I - Declaração de Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, comprovando estar 

regularmente matriculado em curso universitário. 

 

II - Certificar não ser portador de Diploma de Curso Superior. 

 

III - Declaração de que se encontra na condição de integrante de família inscrita no Cadastro 

Único - CADUNICO, do Programa Bolsa Família do Governo Federal, em condições de 

extrema pobreza e pobreza, conforme critérios estabelecidos no referido programa do 

Governo Federal. 

 

CAPÍTULO III   DAS VAGAS E DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 3º O número de vagas referente ao Programa Municipal Bolsa Universitária será 

definido, anualmente, de acordo com levantamentos efetuados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social - SEDES. 

 

Parágrafo Único - O Edital de Processo Seletivo Simplificado deverá ser publicado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, anualmente, definido o número de vagas, 

critérios e requisitos complementares para a realização da seleção, desde que não contrariem 

os requisitos estabelecidos na presente lei. 

 

CAPÍTULO IV  DA QUANTIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO 

 

Art. 4º Para efeito de concessão do benefício do Programa Municipal Bolsa Universitária no 

Município de João Pessoa serão obedecidos os seguintes limites: 
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I - 1/3 (um terço) do salário - mínimo vigente, por aluno regularmente selecionado, desde que 

a família se encontre cadastrada no CADUNICO do Programa Bolsa Família e que não esteja 

recebendo o benefício do referido programa do Governo Federal. 

 

II - 1/6 (um sexto) do salário - mínimo vigente, por beneficiário regularmente contemplado, 

desde que a família se encontre cadastrada no CADUNICO do Programa Bolsa Família e que 

esteja recebendo o benefício do referido programa do Governo Federal. 

 

CAPÍTULO V  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º Na hipótese da contemplação do benefício ocorrer em mais de um beneficiário da 

mesma família, a concessão será atribuída a ambos, em partes iguais. 

 

Parágrafo Único - Acima de dois beneficiários na mesma família, o benefício será 

proporcional para cada um dos contemplados. 

 

Art. 6º O aluno beneficiário deverá apresentar, semestralmente, histórico que comprove sua 

situação escolar, e caso não seja aprovado em todas as disciplinas obrigatórias no semestre 

correspondente será descontado até 20% (vinte por cento) do seu benefício, por disciplina, até 

o limite de 100% (cem por cento). 

 

Art. 7º Os beneficiários do Programa Municipal Bolsa Universitária não poderão estar 

usufruindo de qualquer outro benefício ou incentivo ao ensino superior, a qualquer título. 

 

Art. 88.8888º O Chefe do Executivo Municipal editará, anualmente, decreto instituindo as 

comissões de avaliações e os critérios e metas, inclusive pontuação mínima, para efeito de 

concessão do Prêmio do PROGRAMA ESCOLA NOTA 10. 

 

Art. 9º Fica autorizada abertura de crédito especial no valor de R$ 110.254,63 (cento e dez 

mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), para efeito de despesas 

iniciais com a execução da presente lei. 

 

Parágrafo Único - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente ou seguinte, ficando o Poder Executivo 

autorizado abrir para o exercício corrente ou seguinte, créditos suplementares, mediante a 

utilização de recursos próprios do tesouro municipal do tesouro municipal, observadas as 

normas contidas na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964. 

 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, em 23 de 

dezembro de 2008. 

 

RICARDO VIEIRA COUTINHO 

Prefeito  
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