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RESUMO 
 
Sob o viés da perspectiva do materialismo histórico dialético, 
este artigo objetiva analisar o contexto da Política Educacional 
de Ensino Superior brasileira, como recorte para o período de 
1990 até os dias atuais. Desta forma, analisamos de modo 
concreto o movimento do real, problematizando a 
(contra)reforma do Ensino diante da ofensiva neoliberal, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso e durante a era do 
Partido dos Trabalhadores. Por fim, na tentativa de 
materialização desta análise, relatamos a nossa experiência, 
enquanto discentes envolvidas no Projeto de Monitoria da 
Universidade Federal da Paraíba.    
 
Palavras-chaves: Política educacional. Neoliberalismo. 
(contra)reforma do Estado.  

 
ABSTRACT 
 
Under the bias of the dialectical historical materialism 
perspective, this article analyzes the context of Educational 
Policy Brazilian Higher Education, as cutout for the period 1990 
to the present day . Thus , we analyze concretely the actual 
movement , questioning the counter- reform of education in the 
face of neoliberal offensive , the government of Fernando 
Henrique Cardoso and during the era of the Workers Party . 
Finally , in an attempt to materialization of this analysis , we 
report our experience , while students involved in the Monitoring 
Project of Federal University of Paraíba.  
 
Keywords: Educational policy. Neoliberalism. Against state 
reform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é fruto das observações e indagações acumuladas durante a primeira 

fase do Projeto de Monitoria da disciplina Política Social II, ofertada no curso de Serviço 

Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O programa de monitoria4 da UFPB tem 

como objetivos o estímulo ao discente à carreira docente; o auxílio na relação professor-

aluno, objetivando potencializar a compreensão do conteúdo por parte do estudante; a 

minoração de repetência e evasão e, por fim, a contribuição para melhoria na qualidade do 

ensino. 

As múltiplas questões que nos sobressaltaram durante tal experiência de 

monitoria, nos conduziram à análise das principais transformações em curso no âmbito do 

ensino superior brasileiro e dos desafios postos à formação acadêmico-profissional. Dentre 

nossos questionamentos, destacam-se: como realizar a monitoria dentro dos objetivos 

acima referidos, dada a tendência de redução da formação à dimensão do ensino? É 

possível garantir a qualidade da formação, frente à problemáticas de sobrecarga de trabalho 

dos profissionais, da insuficiência de equipamentos e salas de estudo? Como promover a 

permanência do estudante, especialmente do estudante trabalhador, sem viabilizar a 

assistência estudantil necessária?  

Nosso intuito neste texto é problematizar a política educacional de ensino 

superior no Brasil, a partir das reformas mais recentes nesse nível de formação, 

especialmente a partir da implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) do governo Lula. A exposição de nossa 

análise está didaticamente sistematizada no resgate acerca das políticas educacionais para 

o ensino superior, a partir do movimento sócio-histórico de ofensiva neoliberal e 

(contra)reforma do Estado brasileiro. Seguida da discussão acerca do REUNI e de seus 

impactos na formação profissional, na experiência particular da realização da monitoria, no 

curso de Serviço Social da UFPB. 

Partimos do pressuposto que a educação constitui-se enquanto complexo social 

determinado e determinante, contraditoriamente, pelo/no conjunto amplo das relações 

sociais. No caso da educação brasileira, no cenário contemporâneo (pós-1970), 

entendemos que esta é redefinida a partir das estratégias de restauração do capital e de 

recomposição hegemônica do projeto societário das classes dominantes, as quais, em 
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linhas gerais, se apropriam de forma mais profunda e complexa da educação como meio, 

direto e indireto, de potencialização de lucros e de difusão dos padrões culturais-

civilizatórios hegemônicos.  

Em âmbito nacional, pela tentativa dessas classes em sucumbir o projeto 

educacional gestado na conjuntura dos anos 1980, projeto este de cariz democratizante, 

vinculado aos interesses das classes trabalhadoras no país. As estratégias 

(contra)reformistas, embora tenham suas raízes históricas fincadas já no período da 

autocracia burguesa, se intensificam e delineiam configurações particulares à educação, a 

partir da incidência do neoliberalismo no país, especialmente na gestão e nos planos 

econômicos do governo Collor e na gestão de FHC, em particular nos planos de ajuste 

fiscal. Por último, a (contra)reforma do Estado brasileiro tem seus vínculos determinantes 

nos fenômenos mais amplos da dinâmica mundial do capital, a exemplo da reestruturação 

produtiva, do “esgotamento” do fordismo e do Estado de Bem-estar social dos países 

centrais. 

 

2. A (CONTRA)REFORMA NEOLIBERAL E O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Nossa análise apreende as mudanças no âmbito da educação no processo de 

(contra)reforma do Estado brasileiro, posto em curso no Brasil, a partir de 1990, década em 

que as forças políticas de diferentes segmentos das classes dominantes no país, forçam um 

“novo” reordenamento, no sentido de fortalecer um projeto de classe aliado aos interesses 

do capital internacional.  

Contraditória, e concomitantemente, à adesão das classes dominantes ao 

projeto neoliberal, no Brasil é promulgada a Constituição Federal de 1988, que apresenta 

importantes avanços no tocante aos direitos civis, políticos e sociais. Em relação a estes 

últimos enfatizamos, por exemplo, a ampliação das políticas de previdência social, saúde e 

assistência social, estruturando a seguridade social5. 

Embora constituam um conjunto de ações desarticuladas, porém planejadas 

(MINTO, 2006), as mudanças no âmbito educacional estão sustentadas, primordialmente, 

no “Plano Diretor da Reforma Aparelho do Estado/1995” (PEDRAE), encampado 

especialmente por Bresser Pereira, na época (da gestão de FHC) à frente do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. Tal projeto, responsabiliza o aparelho 

do Estado pela crise vivenciada no país nos anos 1980-1990, advogando a redefinição das 
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funções do Estado “de forma que ele não apenas garant[isse] a propriedade e os contratos, 

mas também exerc[esse] seu papel complementar ao mercado na coordenação da 

economia e na busca da redução das desigualdades sociais” (BRASIL, 1995).  

Vale ressaltar que o PEDRAE e as medidas materializadas a partir do mesmo, 

no Brasil, seguem em sintonia com o movimento mais abrangente de crise de capital nos 

anos 1970, em nível mundial, no qual foi de interesse das forças capitalistas justificar a crise 

como centrada no Estado, tirando o foco em torno das raízes determinantes e dos 

fenômenos particulares desencadeadores da mesma.  

Dada as limitações desse texto, que nos dificultam a exposição de uma análise 

ampla e das mediações necessárias, nos remeteremos à indicação dos principais impactos 

da materialização do PDRAE no Brasil, são: a) privatizações, estimulando a produção de 

bens e serviços via mercado; b) descentralização das atividades (a exemplo da educação, 

saúde, cultura e pesquisa científica)  para o setor público não-estatal, conhecido como 

“publicização”, tendo por base uma administração gerencial, baseada na lógica de 

“resultados” e “competição administrada” (BRASIL, 1995); c) flexibilização das relações de 

trabalho e, d) desresponsabilização do Estado no provimento dos direitos sociais e a 

transferência destes para o mercado. No tocante a este último, Mota (2006) aponta como 

tendência a formação de um novo perfil de cidadão, o “cidadão consumidor”, cujo acesso 

aos chamados “serviços sociais” é esvaziado da dimensão política em que se inscrevem os 

direitos sociais. A “cultura” em torno do “cidadão consumidor” cria determinada dualidade 

entre os que podem e os que não podem pagar pelos serviços6, reforçando a focalização, a 

seletividade e a precarização dos serviços prestado aos usuários. 

No contexto de (contra)reforma do Estado brasileiro, tendo como expressão 

máxima o desmonte da Seguridade Social e a mercantilização dos direitos sociais, se insere 

a educação, a qual, segundo Minto (2006, p.221), na dinâmica das reformas em curso 

“explicita uma outra tendência inadiável ao capital: a de apropriar-se, de forma crescente, do 

„núcleo privilegiado‟ no qual são produzidas as mercadorias de sua reprodução ampliada, a 

ciência e a tecnologia”.  

A educação se torna estratégica para a valorização do capital, assim como a 

apropriação da ciência e tecnologia produzidas, em sua ampla maioria, nos centros de 

excelência e nas universidades públicas. Daí decorre a necessidade de implementação das 

parcerias público-privadas, da ingerência do setor privado nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas, etc. Ao Estado cabe apenas a ação reguladora e fiscalizadora, 

contribuindo para o desmonte do ensino superior público, através do corte de verbas e 

implementação de reformas estruturais, a exemplo do REUNI – que trataremos adiante. 
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Para o autor supracitado, mudanças (contra)reformistas do ensino superior 

tiveram impulso significativo nas gestões dos governos de FHC, e, apesar da complexidade 

destas, a nível de compreensão, podem ser divididas em dois grandes grupos: 1) aquelas 

operadas pelo MARE e 2) as protagonizadas pelo MEC. As empreendidas pelo MARE 

residem no fato de que “a educação foi colocada no âmbito das atividades „não-exclusivas 

de Estado‟, aquelas que, pressupostamente, podem ser transferidas e melhor executadas 

(do ponto de vista econômico) pelo setor „público não-estatal” (p.233). O recurso a uma 

maior agilidade, menor burocracia e clientelismo e uma administração gerencial, calcada na 

eficiência e nos interesses de mercado se expressam na educação através da redefinição 

das esferas públicas e privadas, onde o papel do Estado é reduzido e este não mais presta 

serviços, mas atua apenas na sua regulação e promoção. Segundo Chauí (apud MINTO, 

2006, p. 234), “produz-se um „encolhimento do espaço público dos direitos‟, num processo 

que implica a descaracterização da noção de direito e da afirmação da educação enquanto 

um serviço privilegiado”.  

  No âmbito do MEC, o autor afirma que a LDB é o principal documento que 

materializa as reformas em curso nos anos 1990, com destaque para os seguintes aspectos: 

i) autonomia, ii) avaliação, iii) financiamento e iv) modelo de ensino. Em relação ao primeiro 

aspecto, a autonomia universitária, esta passa a ser reduzida à dimensão da autonomia 

financeira, com o agravante de que a responsabilidade de parte da aquisição de recursos 

financeiros é transferida para as IES klevidente, por exemplo, na realização das parcerias 

público-privadas e no estímulo para que tais IES se tornem, do ponto de vista financeiro, 

plenamente autossustentáveis.  

No que diz respeito a avaliação do ensino superior, atualmente norteada pelo 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) – substutivo do antigo Provão   

implementado durante o governo FHC – a proposta é que se avalie as instituições a partir de 

três frentes: avaliação institucional, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Após, 

várias edições de avaliação das IES (públicas e privadas), observa-se que o SINAES tem 

dado maior ênfase ao desempenho dos estudantes7, dando menor importância às condições 

essenciais no processo formativo, tais como: infraestrutura, organização político-pedagógica 

e didática do curso, bibliotecas, relação aluno/professor/técnico, assistência estudantil. 

Também não leva em consideração, no mesmo nível de relevância e articulação a extensão, 

a pesquisa e o ensino, limitando-se a este último (ENESSO, 2013). Em síntese, 

constatamos que o SINAES não está direcionado para a melhoria da educação superior no 
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 O mercado educacional, a partir da avaliação realizada nacionalmente com base no SINAES, vem 

promovendo o ranqueamento das IES e estimulando à competição entre estas, no sentido de fazê-las 
expandir e garantir maior volume de geração de capital. 



 

 

                  

país, mas, ao contrário, para criação de mecanismos8 voltados à expansão do ensino 

superior privado, em geral, sem compromisso com a qualidade da formação acadêmico-

profissional.  

Quanto ao financiamento da educação superior, as práticas de privatização e a 

transferência de recursos públicos ao setor privado se expressam de várias formas: no 

contingenciamento do financiamento estatal à educação superior pública; na afirmação que 

o tripé que sustenta a universidade está caro e obsoleto e por isso devem ser introduzidas 

novas metodologias de ensino; as fontes indiretas de recursos públicos ao setor privado 

através das isenções fiscais; a precarização das relações de trabalho; a busca por fontes 

adicionais de recursos; cobrança de taxas e serviços administrativos; transferência de 

recursos públicos para a produção da ciência e tecnologia no âmbito do setor privado; fontes 

diretas de financiamento público ao setor privado.  

O último aspecto indicado anteriormente, trata-se da tentativa em “desmontar” o 

modelo de organização da universidade fundado na indissociabilidade da tríade ensino-

pesquisa-extensão. Tal modelo vem sendo apresentado, sobretudo pelo empresariado no 

âmbito da educação – com forte inflexão no âmbito estatal – como um modelo “ineficiente, 

muito custoso, e inadequado, não só ao perfil da demanda por ensino no Brasil, como, do 

ponto de vista estritamente econômico, para a adequação das finanças nacionais à 

economia globalizada” (MINTO, 2008, p.243). Uma das características da “reforma” 

universitária em curso, especialmente a partir dos anos 2000, é ampliar o acesso ao ensino 

superior, excluindo a pesquisa e a extensão, limitando-se ao âmbito do ensino, a partir da 

adesão às formas alternativas de aprendizagem, como a educação à distância.  

 

2.1. O ENSINO SUPERIOR NO GOVERNO LULA E OS DESAFIOS À FORMAÇÃO 

ACADÊMICOS PROFISSIONAIS 

 

Os anos 2000, demarcam o início das gestões do Partido dos Trabalhadores 

(PT)9 no Brasil, com a vitória, em 2002, do sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). Foi à 

primeira vez, na história brasileira, que um partido intitulado de esquerda, conseguiu eleger 
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 Aqui merece destaque o O ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - um dos 

índices de verificação do SINAES -  o qual é obrigatório e de caráter punitivo para aqueles que não 
comparecerem no dia da prova, condicionando a formação do estudante à realização de tal exame. 
Chama a atenção, o caráter premiativo em que o ENADE vem sendo incorporado pelas IES privadas, 
em especial, na medida em que o estímulo ao bom desempenho está relacionado à possibilidade do 
estudante ser recompensado com presentes (a exemplo de produtos tecnológicos), descontos na 
matrícula/mensalidade  e/ou aquisição de bolsas de estudo. 
9
 O Partido dos Trabalhadores foi criado em Fevereiro de 1980, em meio a efervescência política do 

fim do período ditatorial brasileiro.  Fazia parte do “novo sindicalismo” e tinha como objetivo elevar a 
classe trabalhadora à condição de classe dirigente (LIMA, 2007).  



 

 

                  

o seu candidato à presidência. O Brasil caminhava a passos lentos para a real efetivação do 

que havia sido promulgado pela Constituição em 1988, fazia pouco mais de dez anos que o 

país passara pelo processo de reabertura democrática, e pela busca de ruptura com o 

projeto sociopolítico da autocracia burguesa. A vitória de um partido de esquerda reavivou 

as esperanças da classe trabalhadora, que acreditava na construção/efetivação de um 

governo democrático.  

O discurso do representante maior do PT, o então presidente Lula, era de 

ampliação dos direitos sociais, principalmente, dos direitos que beneficiavam a classe 

trabalhadora, enaltecendo a construção de uma classe dirigente, comandada pelo 

operariado brasileiro. Contudo, o que pode ser analisado na materialização das ações de 

seu governo, foi à continuidade das práticas entrelaçadas ao ranço mais conservador dos 

partidos ditos de direita.  

Dadas as particularidades deste governo, o que houve foi a revitalização da 

agenda neoliberal, reforçando os princípios da descentralização, da privatização e da 

terceirização, obstaculizando a efetivação das conquistas alcançadas no período de 

efervescência política (1980) do país. Ao contrário, constitui marca de suas gestões, as 

políticas “compensatórias”, focalistas e não universais, direcionadas às camadas 

pauperizadas da população brasileira (MOTA, 2009). 

No que tange à política educacional de ensino superior, o governo propôs uma 

“reforma”, no intuito de ampliar as vagas e melhorar as condições de ensino, entretanto, a 

“reforma” apontada pelo governo do PT, não passava de uma reatualização camuflada da 

(contra)reforma que já se encontrava em curso desde o período ditatorial. Assim, 

concordamos com Lima (2007, p. 128), quando esta afirma que os princípios da reforma têm 

suas raízes históricas fincadas durante o regime militar brasileiro. Noutros termos: “(...) os 

princípios norteadores da reforma estavam pautados na modernização conservadora da 

educação superior, na preservação do monopólio do conhecimento e na adequação das 

universidades brasileiras às alterações no mundo do capital”. 

O “carro-chefe” da “reforma” do ensino superior público no governo Lula, e que 

permanece no governo Dilma, trata-se do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI. Vale ressaltar que outros programas foram 

implementados nas gestões do PT, a exemplo do Programa Universidades para Todos 

(ProUni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o estímulo à expansão do FIES e dos 

cursos de graduação à distância, contudo nos deteremos ao REUNI. 

Este programa foi efetivado através do Decreto n° 6.096 de 24 de Abril de 2007, 

cujas diretrizes são: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 
de ingresso, especialmente no período noturno; 



 

 

                  

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e 
sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante 
o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos 
e programas de educação superior;  
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 
atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 
elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 
profissionalização precoce e especializadas; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 
educação básica (BRASIL, 2007).  

 

A implantação do REUNI se deu numa direção oposta aos anseios em torno de 

um projeto de reforma universitária progressista. Ao contrário, tratou-se de um processo 

sem diálogo com os diferentes setores das IES federais, ou seja, a adesão ao REUNI foi 

(im)posta como única possibilidade de (suposta) melhoria dessas IES – para quase a 

totalidade das IES, não aderir ao REUNI, dada a natureza da “reforma”, significaria colocar 

em xeque a própria subsistência destas. 

Em poucos anos de materialização, o REUNI já evidencia seu efeito perverso 

para as universidades públicas federais, uma vez que este não tem garantido, tal como 

previsto no programa, as condições estruturais, administrativas e de recursos humanos 

necessárias para atender as demandas das universidades, inclusive aquelas advindas do 

próprio REUNI. Observa-se salas de aulas superlotadas; o número de estudantes por 

professor excede o previsto na proposta do REUNI de 1/18; assistência estudantil reduzida, 

frente à expansão da demanda; investimentos em atividades de pesquisa e extensão 

insuficientes; flexibilização das relações contratuais de trabalho e aprofundamento 

precarização das condições de trabalho; redefinição de currículos e, em consequência, da 

formação acadêmico-profissional. 

Na UFPB, por exemplo, a implantação do REUNI ocorreu em 2008, em sintonia 

com as metas gerais do Programa em questão. Em poucos anos da implementação, o 

número de matrículas se expandiu de 27.409, em 2008, para, 45.067, em 2013. Também é 

expressivo a variação da relação aluno/professor de 13,2, antes da adesão ao REUNI, para 

18,94, em 2013. Em relação ao quadro de docentes, este foi ampliado de 1.899 docentes 

para 2.380, nos anos em questão10. Quanto aos técnicos, houve um crescimento no quadro 

de profissionais, porém a forma como os Relatórios de Gestão foram sistematizados 

dificultou-nos um comparativo preciso.  

Apesar dos investimentos realizados, a infraestrutura não corresponde às 

necessidades objetivas da universidade; os indicativos da relação professor/aluno, destoam 

da realidade, a exemplo do curso de Serviço Social, que tem 900 estudantes matriculados e 
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 Dados extraídos dos Relatórios de Gestão da UFPB, referente aos anos 2008, 2011 e 2013. 



 

 

                  

apenas 35 docentes;  a quantidade de estudantes, em todos os níveis de formação quase 

dobrou, porém não houve na mesma proporção investimentos em equipamentos, 

laboratórios, bibliotecas, pesquisa, extensão, assistência estudantil; tão pouco o contingente 

que integra os recursos humanos correspondem às múltiplas demandas existentes (LOPES, 

2014). 

É importante dizer que, embora tenhamos apresentado apenas uma síntese dos 

dados de nossas análises11 acerca da “reforma” universitária em curso, e da implantação do 

REUNI na UFPB, os resultados observados até o momento, nos permite afirmar que o 

cenário em que se inscreve a referida universidade, desdobram fortes entraves ao processo 

de formação acadêmico-profissional: aligeiramento e fragmentação do processo formativo; 

desvalorização da dimensão política em tal processo; deslocamento do desenvolvimento de 

pesquisa e da produção de conhecimento para o nível de pós-graduação; precarização do 

trabalho docente e técnico; a redução do financiamento de atividades tais como pesquisa,  

extensão, monitoria, bem como de espaços de socialização do conhecimento e de 

articulação da universidade com a sociedade; a responsabilização sobre os indivíduos 

acerca dos desafios existentes no processo de formação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O governo do presidente Lula perdurou por dois mandatos, dando sequência, 

mesmo com particularidades, às estratégias de (contra)reforma impulsionadas nas gestões 

do governo de FHC. A política do governo petista continuou sendo seguida à risca pela 

presidenta Dilma, com o aprofundamento na política de cunho neoliberal, a qual intensificou 

o processo de terceirização, privatização e de precarização das políticas sociais, bem como 

das relações trabalhistas e sociais.  

 Na política de educação superior não foi diferente, a presidenta Dilma continuou 

operacionalizando os programas já existentes, dando maior abertura às IES privadas e 

incentivando a substituição do ensino superior pelo ensino técnico. O seu segundo mandato 

(2015), inicia-se com um anúncio de corte de 30% no orçamento disponibilizado as 

Universidades Federais em todo país, comprometendo significativamente as condições 

materiais necessárias ao processo de formação acadêmico-profissional, principalmente se 

considerarmos a realidade de regiões, como o nordeste do país, onde o acesso à 

escolarização é historicamente excludente. 
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 Tais análises referem-se às nossas discussões na disciplina de Política Social II, a partir da 
experiência de monitoria, bem como à pesquisa de conclusão de curso de Lopes (2014). 



 

 

                  

Pesquisa realizada em 2010, pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDIFES), traçou o perfil sócio econômico dos estudantes 

das Universidades Federais em todo país. Em relação a região acima indicada, a pesquisa 

revela que 35,43% dos estudantes são trabalhadores, o que rebate, diretamente, na 

disposição e, concomitantemente, no aprendizado destes, que, geralmente, conciliam mais 

de um turno de trabalho com as atividades acadêmicas. Segundo a pesquisa, tais 

estudantes são predominantemente das “classes” C, D e E, e cursam a graduação no turno 

noturno. 

Se consideramos que não há assistência estudantil para maior parte destes 

estudantes, as condições objetivas de permanência no curso estão comprometidas desde 

seu ingresso na universidade. Outro aspecto a ser considerado diz respeito à 

impossibilidade de abandonar o trabalho para dedicar-se aos estudos, obstaculizando a 

inserção dos mesmos em outras atividades formativas, tais como a pesquisa e a extensão, 

limitando-os às atividades de ensino. 

Em se tratando de “problemas crônicos” de repetência as inquietações são 

intensas. Ora, temos observado que cada vez mais tem sido difícil a aprovação do 

estudante quando se busca manter um padrão elevado de ensino. Não devemos reduzir a 

aprovação/reprovação ao esforço ou não do estudante, mesmo entendendo que o esforço 

individual deve ser considerado como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem. Porém, é fundamental garantir que o processo de formação transcenda à 

dimensão do ensino, e que estudantes, docentes e técnicos tenham condições objetivas e 

subjetivas de desenvolverem suas atribuições e competências profissionais em tal processo. 

Observamos que a evasão ainda é ampla – e em momento algum acreditamos 

esta ser reflexo das atividades da monitoria, nem mesmo da docência em si. A evasão faz 

parte de um complexo processo, que envolve condições não só de acesso, mas 

principalmente de permanência, a ausência de uma política de assistência estudantil efetiva, 

que garanta as reais condições de o estudante permanecer na universidade. Há também a 

questão da dupla, as vezes tripla jornada: os estudantes necessitam de tempo livre para 

dedicarem-se aos estudos, porém ficam limitados frente às demandas advindas do trabalho 

e da família. Neste sentido, responsabilizar o programa de monitoria pela minoração da 

evasão escolar nos parece equívoco. E mais, um extremo reducionismo. Entendemos que o 

enfrentamento da evasão passa, dentre outros, pela ampliação do contingente de recursos 

humanos, pela melhoria da estrutura física e expansão da assistência estudantil, incluindo 

residência e restaurante universitário, bolsas de permanência, escolas, creches, assistência 

médica e transporte com segurança e qualidade.   



 

 

                  

Outro fator importante da qualidade do ensino. Como contribuir com a formação 

profissional em um contexto tão adverso? O compromisso com a formação de qualidade é 

parte integrante da nossa preocupação enquanto docente e monitoras; buscamos dinamizar 

as metodologias de ensino utilizadas, as estratégias de articulação teoria-prática, por 

exemplo, porém, a dificuldade reside em conseguir manter o padrão de uma formação 

crítica, sintonizada à proposta de formação generalista, preconizada nas Diretrizes 

Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 

diante de uma conjuntura mais ampla de desmonte das universidades públicas e de 

precarização da educação.  

No que tange ao programa de monitoria, suas limitações se revelam no cotidiano 

imediato da “sala de aula”. No entanto, apesar das contradições da (contra)reforma 

universitária, reafirmamos a importância do programa de monitoria, ainda que dentro de um 

contexto de desmonte do ensino superior, onde nos é possibilitado não só o contato direto 

com a prática docente, mas um espaço de reflexão crítica acerca das condições a que está 

submetida a educação superior no país hoje, e como podemos desenvolver estratégias para 

consolidar uma perspectiva crítica, comprometida com um projeto de universidade 

democrática, pública e de qualidade.  
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