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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre as 
dificuldades financeiras e a vulnerabilidade que os bolsistas do 
Programa “Bolsa Universidade”, enfrentam para se manter 
dentro das diretrizes oferecidas pelo programa social até a 
conclusão do seu curso. A ideia de garantia de direitos, da 
concretização de uma cidadania fundada no acesso e garantia 
de bens materiais, sociais e morais, visto que, a educação está 
constantemente em evolução, e o aprendizado constante, 
requer do aluno, um processo contínuo de aprendizagem. O 
Serviço Social contribui de forma efetiva ao direito à educação, 
que está ligada a realidade social, política, econômica, e 
cultural, e que em muitas vezes, esse direito é ignorado por 
motivos adversos. A metodologia que embasou o presente 
artigo foi à pesquisa bibliográfica. Observou-se que os direitos 
conquistados ao longo dos anos e os benefícios adquiridos 
para uma melhor acessibilidade ao ensino superior surgiram 
com programas criados e implantados para assim, o cidadão 
exercer de forma plena a sua cidadania com dignidade. O 
Programa Bolsa Universidade é mais um instrumento que foi 
criado por meio de Políticas Públicas voltadas para atender a 
grande demanda de baixa renda, impossibilitada de custear 
seus estudos, e que o profissional de Serviço Social, buscará 
embasado em legislações referentes ao tema, estratégias para 
a inclusão dessa demanda crescente de alunos. 
 
Palavras-chave: Educação. Bolsa Universidade. Inclusão e 
Vulnerabilidade Social. 
 
ABSTRACT 
 
This articleaimed toreflect onthe financial 
difficultiesandvulnerability thatFellowsProgram“UniversityPurse" 
faceto keepwithin the guidelinesoffered by thesocial 
programuntil the completion oftheir course. The idea 
ofguaranteedrights, therealization ofcitizenshipfoundedon 
access andguaranteeof material, social and moral, since 
educationis constantlyevolvingandconstantly learning, the 
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studentrequiresacontinuous learning process. Social 
workcontributeseffectivelyto theright to education, which is 
linked tothe social, political, economic, and cultural, and that in 
manycases,this rightisignored foradversereasons. The 
methodologythat basedthis article,was theliterature search. It 
was observedthat therights wonover the yearsandthe benefits 
obtainedforeasier accessibilityto higher education, has come up 
withprogramscreated anddeployed 
toso,sofullcitizenexercisingtheir citizenshipwith dignity. 
TheUniversityScholarship Programisanother toolthat was 
createdthroughPublic Policiesgeared to meetthe high demand 
oflow income, unable tofinance theirstudies, and that 
theprofessionalsocial work, seek, based onlawson the 
subject,strategies forthe inclusion of thisgrowing demand 
forstudents. 
 
Keywords: Education. UniversityPurse. Inclusion andSocial 
Vulnerability. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como meta principal uma reflexão sobre as dificuldades 

financeiras que os bolsistas do Programa “Bolsa Universidade”, enfrentam para manter 

dentro das diretrizes oferecidas pelo programa social até a conclusão do seu curso. O 

percurso da construção histórica do Serviço Social e da Educação foi desenvolvido para 

identificar o processo em que os bolsistas se enquadram no perfil exigido para 

permanecerem no Programa Social “Bolsa Universidade”, onde terão o atendimento do 

profissional de Serviço Social para a demanda de pessoas com vulnerabilidade social e que 

necessitam custear seus estudos em uma instituição de ensino superior, e com isso, 

conquistar seu direito, enquanto sujeito inerente a uma sociedade justa. 

Os profissionais do Serviço Social contribuem na realização de diagnósticos 

sociais, indicando e orientando com alternativas que viabilizem melhorias e direitos para a 

sociedade. Sendo assim, o Serviço Social tem sua importância na mediação de possíveis 

conflitos de informações sobre o perfil exigido dos bolsistas, e que necessitam de verificar 

regularmente à veracidade dos mesmos, com visitas domiciliares, averiguando denuncias e 

fazendo orientações aos mesmos. 

Portanto, os Assistentes Sociais contribuem de forma efetiva na área da 

educação, com a melhoria das condições dos Direitos à Educação de qualidade, com 

intervenção no enfrentamento das expressões da questão social e em especial o Programa 

Bolsa Universidade, garantindo a inserção de bolsistas no processo e garantir sua formação 

superior. 

 

1. DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 
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1.1 Aspectos Gerais da Educação: Concepções Históricas 

 

A educação é uma prática de alta relevância nos tempos atuais, mas ainda há 

muito que rever em relação à inserção ao sistema de ensino em todos os níveis, inclusive ao 

ensino superior, pois os mecanismos legais no Brasil avançaram, mas as condições 

estruturais ainda deixam muito a desejar. 

Desde que os homens começaram a viver socialmente, a educação é inerente à 

sociedade humana. O ser humano se desenvolve por meio da educação. O homem se 

apropriou da natureza e a transformou conforme suas necessidades e para continuar 

existindo, o homem necessitou produzir sua própria existência. Só existe em sociedade, 

sendo esta, determinada pelo modo como é produzida a existência humana em seu 

conjunto. 

BRANDÃO conceitua educação como “uma fração da experiência 

endoculturativa, ou seja, aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de 

ensinar e aprender surge com a complexidade de evolução da sociedade, através de suas 

culturas”, atravessando as fases históricas da inclusão, que a principio não era para todos, 

como igualdade (2007, p. 09). 

Verifica-se que a educação faz parte da necessidade humana, por facilitar sua 

vida em sociedade, uma vez que o indivíduo vive condicionado a inovar cada vez mais, pela 

evolução da sociedade. Diante deste contexto, as inovações existentes necessitam de 

trabalhadores capacitados e preparados para exercer sua função com 

efetividade,socializando o aprender de suas raças e culturas, para os novos contextos 

sociais que possam surgir no cotidiano educacional. 

FREIRE ressalta que, “todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, 

tem que responder às marcas e os valores dessa sociedade, só assim é que pode funcionar 

como processo educativo”, onde leva o educando a viver em constante estado de 

aprendizagem desenvolvendo situações, valores, experiências de vida significantes, para 

que possa conseguir sua realização pessoal, acadêmica e profissional, rompendo com as 

barreiras e os obstáculos das desigualdades sociais (2002, p. 10). 

Embasada pela Constituição Brasileira de 1988, constata-se que a educação é 

um dos direitos básico de cidadania, assim é “Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e pelo 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério”. Por isso deve-se 

incluir e incentivar todos os cidadãos a usufruir desse direito com livre acesso, pois se trata 

de um contexto social que abrange toda sociedade, com seus hábitos e valores culturais, 
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onde o indivíduo se empodera de conhecimentos e amplia seu aprendizado, acrescentando 

propostas para melhoria e eficácia em seus direitos de cidadão.  

As políticas educacionais, organizacionais e curriculares são portadoras de 

intencionalidade, ideias, valores, atitudes e devem ser entendidas no quadro mais amplo 

das transformações econômicas, políticas, culturais e geográficas que caracterizam o 

mundo contemporâneo. As leis devem estar a serviço da democracia, da justiça, da 

solidariedade, dos interesses de grupos e culturas particulares. 

Em pleno século XXI, com todos os mecanismos, recursos legais, financeiros e 

tecnológicos, os governantes ainda se limitam na criação e aprovação de programas e 

políticas de inclusão superior à população pauperizada, que representa grande índice, 

principalmente em Manaus, por ser uma capital de grande aceitação populacional, a qual 

não suporta tamanho contingente que se aglomeram por toda sua extensão, 

desordenadamente em busca de melhor condição de sobrevivência, sobretudo a busca por 

educação de qualidade através do ensino superior. 

 Nesse contexto e os indivíduos oriundos das diversas localidades precisam de 

intervenções, tanto do poder público, como dá sociedade civil, para que possa ampliar seu 

direito de acesso a educação, adequando-se ao seu modo de vida e de sua cultura, 

produzindo e reproduzindo igualdade social entre os povose culturas existentes na cidade. 

Baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de 

dezembro de 1996. Art. 1º. § 2º. “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. Sendo essa cheia de entraves ao seu livre acesso em suas 

várias formas, tanto no conhecimento educacional, quanto em sua inserção e emancipação, 

no trabalho, como em sua prática social.  

Ressalta-se ainda que a educação seja o desenvolvimento integral no dia a dia e 

a condição essencial de socialização que o individuo precisa obter para se manter em 

sociedade, que assim possa se relacionar e fundamentar-se em suas ideias e buscas, 

elaborando pesquisas, construindo, ou reconstruindo interpretações de uma determinada 

sociedade. 

Segundo Pereira “[...] busca-se abordar a especificidade da educação como 

política social no modo de produção capitalista, que se desenvolveram no século XX como 

um direito social articulado as lutas de classes [...]” (2008, p. 17). 

Sabe-se que a educação em nosso país precisa ser democrática com sentido e 

atuação igualitária para todos, pois é direito e dever independente da sua classe social, 

conscientizar a sociedade para esse acesso o que exige esforços permanentes que 

garantam além do acesso e o sucesso também, para estudantes das classes 

desfavorecidas.  
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Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

1996, afirma que “a Política Nacional de Educação, articula os diferentes níveis e sistemas, 

exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais”. 

 

1.2 As Políticas Educacionais Brasileiras: As formas de inserção no Ensino Superior 

 

No Brasil existem várias formas de acesso à educação formal que vem sofrendo 

modificações ao longo do tempo. No que se refere ao ensino superior, à única forma de 

ingresso existente anteriormente era o vestibular, o que dificultava e limitava o ingresso 

acadêmico, uma vez que os números de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, 

também eram reduzidos.  

Porém, com o avanço do neoliberalismo no Brasil, bem como o fortalecimento 

das lutas sociais em busca da garantia da educação superior, verifica-se na atualidade uma 

ampliação desse ingresso, oportunizando a inserção da grande massa que necessita de 

oportunidade e acesso a política inclusiva educacional. 

Nesse sentido Pereira relata; “o século XX pode ser caracterizado como -, dos 

direitos sociais, de consolidação de uma cidadania de caráter social, com o desenvolvimento 

de direitos referentes às áreas da educação [...]” (2008, p. 33).  

Todo esse processo iniciou coma a reforma Educacional na década de 1920, 

vindo com o período de várias iniciativas, como as reformas educacionais, a criação da 

escola pública, gratuita e universal, independente de raça, cor, etnia ou orientação sexual. A 

partir desse momento começaram os movimentos em prol da educação, que perdura até os 

dias de hoje. 

PEREIRA (2008) pontua que, o pós-guerra trouxe nova ordem no sistema 

inclusivo do Estado que sob várias iniciativas, vem trazendo profundas alterações na 

reconstrução de uma sociedade mais cidadã e democrática, tendo a frente às reformas e as 

políticas educacionais, com os diversos programas implementados.  

De acordo com Azanha (2011), no ano de 1932 um grupo de educadores, 25 

homens e mulheres da elite intelectual brasileira, lançaram um manifesto ao povo e ao 

governo que ficou conhecido como o “Manifesto dos Pioneiros da Educação”. Propunham a 

reconstrução educacional, “de grande alcance e de vastas proporções [...] um plano com 

sentido unitário e de bases científicas [...]”.  

Decorrente dessa necessidade da citada formação profissional inicia-se o 

processo de formação dos professores para atuarem frente a essa nova realidade, o que 

para Freire (2002), é comprovado quando no ano de 1939, cria-se no Brasil o curso de 
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Pedagogia, com o intuito de aprofundar conhecimentos e mecanismos de direitos e deveres 

para os discentes, dando legitimidade e organização curricular aos docentes dos cursos de 

pedagogia. 

De acordo com os dados do Ministério da educação e cultura (MEC), em 1940 o 

Brasil possuía um índice de 56,1% de analfabetos e em 2000 esse índice reduziu para 

13,6%, evidenciando certo avanço na redução do número de analfabetos no país. Na era 

Vargas o país passou por diversas alterações nos vários setores existentes como, por 

exemplo, os sociais e econômicos, trazendo grandes progressos para todos, no sentido de 

avanços e melhorias. É criado também o Ministério da Educação e Saúde dando grande 

ênfase à educação no sentido de igualdade e cidadania para todos. 

Entre os anos de 1940 e 1950, o Brasil começou a se organizar 

democraticamente e formalmente a favor do ensino superior e sua expansão igualitária. 

Embora ainda houvesse muitas divergências entre os governantes desenvolveu-se um 

amadurecimento maior em prol da educação como cidadania. Esse avanço trouxe para a 

sociedade brasileira progressos na educação trazendo para nossa atualidade avanços 

diferentes formas de inclusão ao ensino superior, expandindo-se a socialização da 

educação, o que revolucionou o ensino e aprendizado acadêmico. 

A década de 1960 é marcada por um amplo movimento social, em busca da 

ampliação dos direitos sociais, inclusive de fortalecimento do movimento feminista que 

ampliou os direitos da mulher, como o acesso a educação e a maior acessibilidade ao 

mercado de trabalho, passando a adquirir melhor condição de vida em sociedade. 

Conforme explica Camargo (2009), um povo bem preparado aumenta a 

consciência para com os seus direitos e deveres sociais, fiscais, eleitorais e constitucionais, 

levando a exigência de um melhor padrão de desenvolvimento. Em outras palavras, para 

que o cidadão possa participar ativamente das políticas governamentais que afetam o 

município onde habita, deve ter à sua disposição os mínimos recursos culturais e 

educacionais (p. 10). 

Nos dias de hoje, a educação no Brasil é tema de grandes discussões, já que é 

consenso entre profissionais e estudiosos de diversas áreas que é na educação que 

residem soluções para diversos problemas sociais principalmente a desigualdade social que 

só aumenta com os novos autores e arranjos que se desenvolve pelo modelo capitalista que 

vem se perpetuando.  

Mas, a partir 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

nº 9.394, o tema levanta discussões principalmente quanto “à necessidade de que a 

educação deve acompanhar as transformações sociais, econômicas e políticas do país”, 

Para isso, as políticas públicas educacionais deveriam contemplar essa necessidade e 
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buscar resolver divergências que impedem a melhoria da qualidade do ensino no país 

(Rossa, 2010, p. 5). 

A partir da pós-ditadura no Brasil, Freire (2002), relata que a “educação ampliada 

trás para nossa atualidade brasileira contextos inovadores, na saúde, na habitação, no 

transporte, na alimentação”, surgindo espaços de inserções no mercado de trabalho e 

principalmente na educação. 

Para Pereira (2008), nesse mesmo período, a ditadura militar no Brasil ganha 

força, e como forma de buscar certa legitimidade com a sociedade, criou o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e também o Projeto Rondon, para alfabetizar jovens 

e adultos, ou seja, passavam a ensinar pessoas acima da idade escolar. 

 Segundo Rossa (2010), nas décadas de 1970 e 1980, as reformas instituídas pela 

ditadura mudaram a situação educacional e tornaram-se alvo de críticas por parte dos 

educadores, a discussão sobre as questões educacionais já haviam se distanciado de seu 

sentido pedagógico e assumido um caráter político.  

Verificou-se que a partir da reforma dos anos 90, as perspectivas a serem 

desenvolvidas na educação, são os vários desafios que os governantes precisam enfrentar 

para que possam organizar e reorganizar as políticas públicas de educação, para o aumento 

dos níveis de escolaridade e refletir sobre as condições de implementação dos vários cursos 

existentes, para que assim possa alcançar a necessidade que tem a população, articulando 

aos demais serviços da rede no sentido de contribuir para a cidadania de todos.  

 

2. A desigualdade Social na Educação Superior e as Dificuldades dos Bolsistas do 

Programa Bolsa Universidade 

 

De acordo com Pereira (2008), no contexto mundial, a Educação Superior 

acompanhou o movimento do capitalismo em seu estágio monopolista, de necessária 

mercantilização de todos os espaços da vida social. Portanto, no pós década de 1970, 

passou de direito social a mais uma mercadoria. Contudo, é preciso realizar o esforço e 

apreender como este processo se desenvolveu na particularidade brasileira, articulando-o à 

política educacional no Brasil.  

Dessa forma Araújo, (2012) destaca que “o Brasil tem histórico de ser um país 

de grandes desigualdades sociais. Existem pessoas que possuem um poder econômico 

maior, e mais facilidade de obter uma melhor educação, os oriundos de classes populares 

possuem menos chances de ter uma educação de qualidade” (p. 17).  

As classes mais baixas da população até a década de 70 estavam fora da 

escola, ou incluídas nos processos de formação para o trabalho. Após o golpe militar, a 
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economia brasileira passa por alterações e necessita de mão-de-obra mais qualificada, 

ocorrendo à expansão escolar. A expansão escolar é realizada de maneira precária, com 

baixos investimentos e péssima capacitação de profissionais na área educacional. As 

crianças das classes desfavorecidas passam a frequentar a escola e a maioria não 

consegue corresponder às exigências escolares, resultando em evasão e repetência. 

(Wilson, 2003).  

Assim, as mudanças da reforma educacional, foram de grande avanço para a 

classe popular, incluindo-os ao acesso a educação como cidadania, inovando sua forma de 

inserção o que ganhou força no ano de 1996, assim as instituições privadas de ensino 

superior floresceram e contribuíram, se expandindo até os dias atuais com suas várias 

formas injetadas com grande avanço para a população que estava desprovida de recursos 

financeiros para dar seguimento aos estudos complementares. 

Os meios de inserção ao Ensino Superior atualmente são: o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), que com a pontuação de no mínimo 450 o educando pode se 

inscrever no Programa Universidade para Todos (PROÚNI), que insere acadêmicos em 

Universidades particulares e no atual Sistema de Seleção Unificado (SISÚ), nas 

Universidades Federais ao qual o educando tem a “facilidade de escolher o curso e a 

instituição da qual querem fazer parte” com sua pontuação e no Processo Seletivo Continuo 

(PSC), onde o aluno no final de cada série faz uma prova acumulando pontos. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), ainda conta com outras formas de inserção que são: O Processo 

Seletivo Macro (PSM), que selecionava alunos “para seu ingresso nos cursos dos campos 

das Capitais”, o que hoje é extinto e substituído pelo Sistema de Seleção Unificada (SISÚ), 

o que ainda são insuficientes para tamanha demanda. 

O MEC define ainda que o Financiamento Educacional Superior (FIES), que 

financia o curso do acadêmico parcial ou total nas Instituições privadas, onde o mesmo tem 

que pagar após a conclusão de sua graduação, como também o ingresso pelo Programa 

Educa mais Brasil (EMB), que já ofertou mais de 150 mil bolsas de estudos, tanto para 

graduação, como para pós-graduação, e a Bolsa Programa Educações (PBE), que tem a 

mesma procedência de inclusão, e vem ofertando qualidade e qualificação em cursos 

tecnológicos, graduações, pós-graduação e cursos de línguas. 

“Destaca-se nesse contexto a Lei 1.357 pelo Decreto de nº 0222 em 08 de julho 

de 2009, que deu origem ao Programa Bolsa Universidade (PBU)”, criado em decorrência à 

grande demanda de alunos excluídos que concluem o ensino médio e querem dar 

continuidade aos seus estudos, inserindo-se em uma faculdade ou cursos seqüenciais. Mas 

é importante destacar que as diferentes formas de inserção no Ensino Superior criadas no 
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Brasil têm como prioridade os interesses neoliberais. 

Nos dias atuais, o número de ingressos nas universidades tem aumentado, 

mesmo assim, uma grande parte de alunos classe baixa não conseguem adentrar nas 

instituições de ensino superiores devido à alta seletividade do processo que de certa forma, 

inclui e excluindo parte da população que vive desprovida desse acesso de qualificação.  

De acordo com Oliveira (2006), as universidades têm recebido mais discentes 

pertencentes à classe mais alta do que alunos de menor poder financeiro, por esses não 

terem condições financeira de se prepararem melhor através dos diversos cursinhos 

preparatórios que hoje há em toda sociedade. 

Dessa forma o PBU criado em (2009), com o intuito de resgatar parte dessa 

classe pauperizada, faz seu primeiro processo seletivo em Manaus, tendo a primeira lista de 

estudantes contemplados em 08 Instituições credenciadas. Sendo estas: Centro 

Universitário Nilton Lins (NILTON LINS), Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Ensino 

Superior do Amazonas (CIESA), Faculdade Unicel/Literatus (LITERATUS), Escola Superior 

Batista do Amazonas (ESBAM), Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), 

Faculdade Martha Falcão, eInstituto de Ensino Superior Materdei (MATERDEI) e em 2011 

mais Instituições aderem o programa de inclusão social os quais são oCentro Universitário 

Luterano de Manaus (ULBRA),Faculdade Salesiana Dom Bosco (DOM BOSCO), Faculdade 

do Amazonas (IAES), Faculdade La Salle (SALLE), Instituto de Ensino Superior Fucapi 

(FUCAPI) e em 2012Faculdades Boas Novas (FBN)eFaculdade Maurício de Nassau (FMN). 

O referido programa assegura ao estudante beneficiado, a partir da assinatura 

do Termo de Adesão de Concessão de sua bolsa universidade, a custear as mensalidades, 

parcial ou integral ao qual lhe foi concedido até a conclusão de seu curso superior com a 

inclusão em projetos e programas com empresas parceiras da Prefeitura de Manaus, 

através da contra partida, condição obrigatória do programa. 

Observa-se que as políticas atuais para a educação superior adotadas no Brasil 

estão consolidadas na expansão acelerada por meio da diversificação da oferta, do aumento 

das matrículas nas instituições particulares e dos recursos nas IFES, consentindo a 

ampliação de vagas, principalmente nas faculdades federais. Além de promover a 

articulação dos currículos estruturados às exigências do mercado, e um controle mais 

severo do ensino superior, por meio do variado sistema de avaliação, controlando de modo 

eficaz a forma de gestão e as políticas governamentais implementadas. (Oliveira, 2005 apud 

Araújo, 2012, p. 28). 

Assim o PBU, inclui as pessoas de classe baixa ao ensino superior, 

transformando-se em expansão profissional, onde o educando deverá alcançar e consolidar 

práticas que promovam mudanças em sua vida, tanto acadêmica, através de suas inserções 
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nos espaços de estágios, como profissional em suas atuações, assim como também, a 

dignidade humana para uma melhor sobrevivência em sociedade na tentativa de diminuir a 

exclusão social que se expande na cidade de Manaus. 

Nesse contexto, o Governo Estadual através de Políticas Públicas ainda cria 

alguns entraves para o acesso a inclusão ao ensino superior, uma vez que se tem tanto a 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), como a Universidade Estadual do Amazonas – 

UEA, e mesmo assim, não é para todos com igualdade que ainda tem o sistema de cotas, 

sendo assim as vagas ofertadas não são o suficiente para a demanda atual de alunos. 

Segundo Araújo (2012, p. 30), a entrada de jovens oriundos de classe baixa no 

ensino superior no Brasil é recente. O número de alunos pertencentes à classe popular que 

consegue cumprir com as exigências do vestibular é bastante pequeno, devido estes fatores 

a inserção desses indivíduos nos estabelecimentos educacionais com pouco poder 

aquisitivo tem se dado de maneira lenta. No Brasil 78,1% das famílias recebem até dois 

salários mínimos e somente 5,7% adquirem rendimento superior a cinco salários. 

Porém, é somente a partir do século XX, que os direitos educacionais começam 

a ser consolidados e efetivados não só como política social, mas como direto social e de 

cidadania para todos, para isso é necessário que haja intervenções urgentes por todos os 

membros da sociedade, principalmente por parte do Estado, uma vez que esse é majoritário 

nas ações, para que os cidadãos da nossa sociedade futura não passem pelos transtornos 

que a nossa atualidade vive, em busca de inserção ao ensino superior com direito a uma 

educação emancipada e igualitária. 

Sabe-se que o acesso ao ensino superior em instituições privadas está se 

expandindo mais e mais, todas com o mesmo objetivo, em qualificar profissionais para o 

mercado de trabalho, porém, necessita-se de melhorias nos projetos políticos pedagógicos 

para que os mecanismos de inserções ao ensino superior possam ser efetivos e concretos 

para grande parte da população. 

 

3. A importância do Serviço Social no Programa Bolsa Universidade 

 

Segundo Araújo, “o surgimento do Serviço Social brasileiro remonta ao contexto 

histórico-social da década de 1930 fincado no cenário da sociedade capitalista, num 

momento particular desta sociedade, onde, o capital monopolista repõe, em patamar mais 

alto, o sistema totalizante de contradições que confere à ordem burguesa a sua base de 

exploração e alienação” (2012, p. 25).  

Nesse contexto de órgão transformador de ações e programas de inclusão e 

com o dever de avançar os conhecimentos em novas buscas para uma formação cidadã o 



 

11 

 

  

                  

“Programa Bolsa Universidade (PBU), beneficiou 37.480 bolsistas entre os anos de 2009 a 

2012”, sendo que 17.473 são os bolsistas contemplados somente em 2012, e 183 são as 

Pessoas Com Deficiências (PCDs), o que atualmente ainda representa uma pequena massa 

inclusiva, num programa como esse de grande repercussão na cidade de Manaus.  

Com a verificação de dados estatístico do PBU em 2012, percebeu-se que o 

mesmo está alienado ao modelo capitalista esquecendo-se de suas raízes de transformação 

a classe pauperizada, tendo um total de bolsistas com seus benefícios suspensos além do 

normal, para a origem do programa e por motivos que deveriam não haver que é a revisão 

de percentual com 751 bolsistas somente no ano de 2012, sendo que 913, ainda estavam 

com seus benefícios suspensos o que ocasiona um percentual de 97%, não tem condição 

financeira de se manter no programa por não poderem pagar a outra metade os 3%, 

restantes, são por motivos de saúde, trabalho ou terem conseguido outra forma de inclusão. 

Diante deste contexto, com expectativas inovadoras e transformadoras o Serviço 

Social do PBU, passa ser o maior mediador inclusivo para a diminuição do pedido de 

suspensão dos bolsistas por motivos financeiros entre outros, levando em conta, que o 

profissional deve sempre estar com uma boa percepção e visibilidade perante seu público, 

tanto externo como interno, tornando-se responsável para trabalhar e fazer parte do grupo 

de pessoas que possam interagir e socializar todas as informações dentro do referido órgão, 

respeitando assim as expectativas dos usuários. 

Contudo, os governantes são os responsáveis por promoverem melhoria na 

qualidade do ensino nas escolas, e que grande parte da população se expande nas 

demandas da exclusão social que crescem a cada ano, por isso às desigualdades sociais 

continuam se proliferando, trazendo para o ensino e aprendizagem imensas defasagens, 

tanto acadêmicas, como profissionais precarizando as classes com suas inquietações 

sócias vividas pela sociedade desprovidas de direitos. 

 

 

4. Considerações Finais 

 

De acordo com os autores citados no decorrer desse norteamento embasado 

pela Lei do PBU e pela LDB, observou-se que, cabe aos governantes fundamentarem-se a 

inclusão para perspectiva de enfrentamento ao contexto histórico da desigualdade social 

que se perpetua na cidade de Manaus nos dias autuais, fazendo da inclusão uma integração 

frente aos desafios que o profissional de Serviço Social tem para a população. 

O embasamento teórico desse trabalho deu origem à análise de todo o processo 

para a discussão dos direitos parciais que tem os bolsistas do Programa Bolsa 
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Universidade, criado em 08 de julho de 2009, tendo como finalidade beneficiar estudantes 

de baixa renda que estão sendo excluídos das Instituições de Ensino Superior – IES 

públicas, pela quantia de vagas ofertadas que são insuficientes e pelas Instituições privadas 

na cidade de Manaus, Onde se inserem, mas por não terem condições financeiras de 

custear suas mensalidades até o termino de sua graduação, são muitos são obrigados a 

abandonar seu curso. 

Diante do que foi exposto no presente trabalho, a indiferença e a falta de 

compromisso por parte dos responsáveis pela concretização e efetivação de critérios que 

levem o cidadão mesmo que de classes menos favorecidas, a sua inclusão ou até mesmo a 

manutenção no Programa Bolsa Universidade, para dar continuidade nos estudos, 

ampliando o acesso e oportunidades aos que até agora não conseguiram ser beneficiados 

por ela. Havendo necessidade de rever mudanças nas políticas públicas, de educação. 
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