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Resumo: A história da colonização brasileira baseada 
economicamente (dominação e exploração) em um regime 
escravista reflete até nos dias atuas para a população negra. 
Dessa forma, pretendemos trazer essa problemática no âmbito 
escolar, para o Serviço Social, uma vez que alunos/as 
ingressantes em universidades públicas pelas políticas de ações 
afirmativas e/ou oriundos de escolas públicas são acolhidos e 
atendidos por assistentes sociais, que contribuem 
significativamente com a permanência desses/as ingressantes no 
ambiente de ensino superior. Por fim, acreditamos ser a 
educação, conforme literatura da Constituição Federal, como um 
dos meios para se alcançar a cidadania e a reversão das 
desigualdades sociais.  
Palavras-chave: Exclusão – Educação – Racismo – Políticas De 
Ações Afirmativas – Serviço Social.  
 
Abstract: The history of Brazilian colonization economically based 
(domination and exploitation) in a slave regime reflected even in 
atuas days for the black population. Thus, we intend to bring this 
problem in schools, to social work, since students / beginners in 
the public universities by affirmative action policies and / or from 
public schools are welcomed and cared for by social workers, who 
contribute significantly to the permanence of these / the entrants in 
the higher education environment. Finally, we believe that 
education, according to published Federal Constitution, as a 
means to achieve citizenship and the reversal of social 
inequalities. 
Key-words: Exclusion - Education - Racism - Shares From 
Affirmative Policy - Social Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para Roberto Leher (2009: 235), na ótica dominante, a problemática da exclusão é 

considerada um novo capítulo da questão social desvinculada inteiramente da “velha” 

polarização capital versus trabalho. É como se no lugar da dicotomia entre exploradores e 

explorados, burgueses e trabalhadores, tivesse surgido uma nova oposição fundamental: 

incluídos versus excluídos.  

Segundo Leher (2009: 245), o apartheid educacional é expressão da luta de classes 

em um contexto de profunda assimetria entre as classes fundamentais. Com as derrotas dos 

trabalhadores, que somente agora conhecem momentos de possíveis inflexões, a escola 

pública perdeu muito de sua natureza universalista e exacerbou o particularismo da escola 

capitalista, que tem como principal fundamento a dissociação entre o pensar e o fazer, 

restringindo a escola dos filhos dos trabalhadores a esta última dimensão.  

No Brasil observa-se uma trajetória escolar difícil para a população negra, 

possuem menos de quatro anos de estudo funcional, acompanhado de um baixo rendimento, e 

índices de reprovação e evasão maiores do que os das crianças brancas. Para 

compreendermos esse fato, podemos pensar em alguns indicadores, como: a necessidade de 

ingresso no mercado de trabalho de modo precoce para complementar a renda familiar, ou 

ainda, a representação da escola, para muitas crianças, como um referencial de fracasso, já 

que não conseguem apreender conforme o sentimento de exclusão; uma exclusão simbólica, já 

que a criança tem acesso à matrícula e à sala de aula, mas não é aceita no contexto mais 

amplo. 

 Conforme aponta Henriques (2001, p. 26), na pesquisa sobre “Desigualdade 

racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 90”, constatou que “55% 

do diferencial salarial entre brancos e negros está associado à desigualdade 

educacional e outra parte da herança da discriminação educacional infligida às 

gerações dos pais dos estudantes”, conforme segue a escolaridade média de um 

jovem negro com 25 anos de idade gira em torno de 6,1 anos de estudo; um jovem 

branco da mesma idade tem cerca de 8,4 anos de estudo. O diferencial é de 2,3 anos. 

Apesar da escolaridade de brancos e negros crescer de forma contínua ao longo do 

século, a diferença de 2,3 anos de estudos entre jovens brancos e negros de 25 anos 

de idade é a mesma observada entre os pais desses jovens. E, de forma 

assustadoramente natural, 2,3 anos é a diferença entre os avós desses jovens. Além 

de elevado o padrão de discriminação racial expresso pelo diferencial na escolaridade 

entre brancos e negros, mantém-se perversamente estável entre as gerações.  
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Enquanto que para Silva (2007: 135) as desvantagens aparecem nos dados oficiais e 

não-oficiais que mostram que os negros têm menor expectativa de vida, menos acesso aos 

cuidados à saúde, menor rendimento, ainda que, com o mesmo número de anos de estudo, 

maior taxa de desemprego em todas as faixas etárias, aumentando as dificuldades quando se 

agrega a variável sexo, considerando-se a mulher negra. 

Somente após 500 anos de luta, começa-se a discutir a implantação das políticas de 

ação afirmativa no Brasil. Avaliando-se o alcance das ações até agora implementadas, vê-se 

que elas representam uma tímida resposta ao tão grave problema histórico de falta de 

oportunidades para a população negra brasileira. E, ainda assim, apontamos tais 

políticas “de cotas” como compensatórias, paliativas e fragmentadas.  

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 Exclusão e Educação   

Na França, entre 1992 e 1993, houve uma explosão do termo, exclusão, que definia 

todas as modalidades de misérias do mundo, e invadiu a mídia e o discurso político. A questão 

da exclusão torna-se então a questão social por excelência. Segundo Castel (1997), a 

ambiguidade do termo exclusão (o desempregado de longa duração, o jovem da periferia, o 

sem domicílio fixo, etc.) e, o uso impreciso desta palavra é sintomático, pois oculta e traduz, ao 

mesmo tempo, o estado atual da questão social. 

Para o autor a heterogeneidade de seus usos, designa um número imenso de 

situações diferentes, encobrindo a especificidade de cada uma, não sendo uma noção 

analítica, não permite conduzir investigações precisas sobre os conteúdos que pretende 

abranger. Falar em termos de exclusão significa rotular com uma qualificação negativa, que 

designa a falta, sem dizer no que ela consiste nem de onde provém. De tanto repetir a 

ausência, oculta-se a necessidade de se analisar no que consiste esta ausência: os traços 

constitutivos essenciais das situações de “exclusão” não se encontram nas situações em si 

mesmas. 

Segundo Castel (1997) às “armadilhas da exclusão”, revelam uma inconsistência 

teórica para definir todas as misérias do mundo, através da qualificação negativa em termos de 

ausência, empregada com uma heterogeneidade de usos, sem dizer, com rigor, no que 

consiste e de onde provém. Supõe a insuficiência da teoria de classes, diluindo a figura da 

classe trabalhadora na do excluído, que não é um sujeito de destino, ou protagonista de sua 

história.  
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Desconfiar desta noção, esses “estados” não tem sentido em si mesmo, são 

resultados de trajetórias diferentes. De fato, não se nasce excluído, não se esteve sempre 

excluído, a não ser que se trate de um caso muito particular.  

Para Castel (1997), focalizar a atenção sobre a exclusão apresenta o risco de 

funcionar como uma armadilha, tanto para reflexão como para ação. Tudo se passa como se o 

discurso sobre a exclusão tivesse representado um adendo associado a uma política que 

aceitava a hegemonia de leis econômicas e os ditames do capital financeiro. Não é fácil, 

conciliar, de um lado, as exigências da competitividade e da concorrência e, de outro, a 

manutenção de um mínimo de proteção e de garantias para que a conquista de uns não seja 

paga pela anulação de outros. As políticas ditas de inserção, implica na renúncia a intervir de 

modo preventivo para acabar com a vulnerabilidade de massa e manter a integração social. 

Castel não crítica às políticas de inserção, essas possuem seus méritos, embora 

sejam pensadas como estratégias limitadas no tempo, a fim de ajudar a passar o mau 

momento da crise, esperando a retomada de regulações melhor adaptadas ao novo cenário 

econômico. As ações de inserção são essencialmente operações de reposição para preparar 

dias melhores. É necessário intervir sobre o processo que produz estas situações. 

A luta contra a exclusão, corresponde, assim, a um tipo clássico de focalização da 

ação social: delimitar zonas de intervenção que podem dar lugar às atividades de reparação 

(Populações-alvo).  

Enquanto que para Dubet (2003), exclusão na educação não é apenas uma categoria 

do sistema de produção e dos processos globais, mas é também uma das dimensões da 

experiência escolar dos indivíduos, ou seja, quanto mais a escola intensifica seu raio de ação, 

mais ela exclui, apesar das políticas que visam atenuar esse fenômeno. A escola não é 

inocente e/ou neutra, pois reproduz as desigualdades sociais, produzindo assim as 

desigualdades escolares, além do quê, a seletividade escolar encaminha os alunos mais fracos 

para trajetórias menos qualificadas.  

Nesse sentido, concordamos com Bourdieu (1997), que até o final dos anos de 1950, 

os estabelecimentos, de ensino secundário viveram uma estabilidade muito grande, fundada na 

eliminação precoce e brutal dos meninos das famílias culturalmente desfavorecidas. A seleção, 

baseada na ordem social, era em geral aceita pelas crianças que a padeciam, e pelas famílias, 

já que parecia fundada unicamente sobre os dons e os méritos dos escolhidos: aqueles que a 

Escola não queria acabavam convencendo-se (graças à própria instituição) que não queriam a 

Escola, e que não eram feitos para as posições às quais a Escola dá (ou não) acesso.  

Para Bourdieu (1997), a diversificação das ramificações da rede de ensino, associada 

a procedimentos de orientação e seleção cada vez mais precoces, instaura práticas de 

exclusão brandas, ou melhor, imperceptíveis, no duplo sentido de contínuas, graduais, e sutis, 

insensíveis, tanto por parte de quem exerce, como daqueles que são as suas vítimas. 
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 Este é um dos efeitos mais poderosos e mais escondidos da instituição escolar, e da 

relação com as posições sociais que em teoria deve oferecer. “A escola está produzindo cada 

vez mais indivíduos que padecem de um mal-estar crônico instituído pela experiência, mais ou 

menos reprimida, do fracasso escolar absoluto ou relativo, e obrigados a sustentar frente a si 

mesmos e aos outros com um blefe permanente, uma imagem de si duramente arranhada ou 

mutilada (1997: 484)”. 

 Segundo Bourdieu (1997), a soma destes mecanismos à lógica da transmissão do 

capital cultural, as mais altas instituições escolares, e especialmente aquelas que levam às 

posições de poder econômico e político, permanecem exclusivas como sempre foram, e claro 

atrelado a esses mecanismos, o sistema de ensino aberto a todos, e ao mesmo tempo 

estritamente reservado a poucos (como exemplo; as creches públicas), consegue a façanha de 

reunir as aparências da “democratização” e a realidade da reprodução, que se realiza num 

grau superior de dissimulação, e por isso com um efeito maior ainda de legitimação social.  

 Contudo, essa conciliação dos contrários tem seu preço, como a violência que se 

manifesta continuamente nas escolas mais pobres, são manifestações visíveis dos efeitos 

permanentes das contradições entre instituição escolar e de uma violência totalmente nova que 

ela aplica aos que não se adaptam a ela. A Escola exclui, como sempre, mas ela exclui agora 

de forma continuada, a todos os níveis de curso, e mantém no próprio âmago aqueles que ela 

exclui, simplesmente marginalizando-os nas ramificações mais ou menos desvalorizadas 

(1997: 485). 

  [...] uma das contradições mais fundamentais do mundo social, no seu estado 
atual: contradição especialmente evidente no funcionamento de uma instituição 
escolar, que talvez nunca teve um papel tão importante. Para uma parte bastante 
grande da sociedade, esta contradição é aquela de uma ordem social que tende 
cada vez mais a dar tudo a todo mundo, especialmente em matéria de consumo 
de bens materiais ou simbólicos, ou até políticos, mas sob categorias fictícias da 
aparência, do simulacro e do falso, como se fosse o único jeito de reservar para 
poucos a posse real e legítima destes bens exclusivos (Bourdieu, 1997: 486). 

 

 Porém, para Castel (2008: 49), a escola republicana não exclui; ela acolhe sem 

distinção todos os alunos de faixa etária, e para o bem deles. Porém, se ela não exclui, ela 

expulsa os que ela não consegue integrar. E aqui, igualmente a triagem não é feita 

aleatoriamente.  

 A escola continua reivindicando seu funcionamento sob o príncipio republicano 
da igualdade de chances e da promoção pelo mérito, mas mostra-se incapaz de 
garantir a paridade dos grupos sociais e de poder efetivamente realizar este 
ideal. Não se trata exatamente de discriminação, já que a escola não exclui estes 
filhos de nela ingressar, e dela não expulsá-los por critérios explicitamente 
étnicos. É uma lógica social que em princípio, vale para todos os grupos sociais, 
e que desfavorece, igualmente outras categorias sociais, principalmente as de 
origem popular (Castel, 2008: 50-51).  

 

 Esta lógica é exterior à escola, mas ela a penetra profundamente e condiciona 

largamente o sucesso ou o fracasso dos alunos que ela assume; a escola aparentemente não 
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encontrou os meios de combater de modo eficaz esta lógica. Se, ao menos em regra geral, não 

existe discriminação étnica no seio do sistema escolar, o fator gênero, raça e etnia no 

entanto, atua como uma desvantagem decisiva no que diz respeito ao sucesso escolar.  

 Segundo Castel (2008: 52), aqui existe também, na situação criada para estas 

minorias, uma negação do direito, sobretudo se pensarmos que o direito à educação deveria se 

traduzir num direito à igualdade de chances para todos aqueles que o sistema escolar acolhe.  

 

 

2.2 Políticas de Ações Afirmativas: Breves considerações  

 A luta contra o preconceito e o racismo, nos dias atuais, está pautada nas políticas de 

ações afirmativas relacionadas com a garantia de maior igualdade de oportunidades de vida 

para a população negra e indígena, medidas essas que começam a fazer nosso país ajustar 

contas com seu passado escravista e seu presente discriminatório. 

As definições de ações afirmativas introduzem a ideia da necessidade de 

promover a representação de grupos inferiorizados na sociedade e conferir-lhes uma 

preferência a fim de assegurar seu acesso a determinados bens, econômicos ou não.  

      As ações afirmativas, segundo Gomes (2001: 6-7), consistem em políticas públicas e 

também privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física e socioeconômica. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes 

vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não 

somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo 

cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De cunho pedagógico e não raramente 

impregnadas de um caráter de exemplaridade, tem como meta, também, o engendramento de 

transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a 

necessidade da observância dos princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas 

esferas do convívio humano. 

 Enquanto que, para Guimarães (2008), as políticas de ações afirmativas, tem por 

objetivo promover o acesso à educação, ao emprego e aos serviços sociais em geral de 

membros de grupos estigmatizados e sujeitos a preconceitos e discriminações. Essas políticas 

buscam principalmente assegurar oportunidades de recrutamento e acesso, através de 

tratamento preferencial ou mesmo do estabelecimento de cotas para membros desses grupos.  

 No Brasil, as ações afirmativas são mais comuns no ensino universitário público e tem 

geralmente assumido a forma de reserva de vagas para a população negra, indígena e/ou 

para alunos/as oriundos/as da escola pública de segundo grau.  
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 Segundo Guimarães (2008: 125), os argumentos utilizados para defender as políticas 

de ações afirmativas no Brasil têm invariavelmente girado em torno das desigualdades 

raciais/étnicas e da persistência dos preconceitos e discriminações de que os/as negros/as e 

indígenas são vítimas ao longo da vida, além da importância da educação como fator 

explicativo para a desigualdade de renda em geral, e para o fato de que tal desigualdade se 

acentua justamente nos estratos de maior escolaridade, deixando aparente a discriminação 

como fator explicativo.  

 Foram justamente os negros os primeiros a denunciarem como discriminação o 

relativo fechamento das universidades públicas brasileiras aos filhos das famílias mais pobres, 

que, na concorrência pela melhor formação em escolas de 1 e 2 graus, eram vencidos pelos 

seus compatriotas das classes média e alta. As provas de exame vestibular para o ingresso na 

universidade pública passaram a ser realizadas, portanto, num contexto de grande 

desigualdade de formação, motivada principalmente pela renda familiar. Jovens de classe 

média e alta, que podiam cursar as melhores e mais caras escolas elementares e de 2 grau, 

praticamente abocanhavam todas as vagas disponíveis nos cursos das universidades públicas 

e gratuitas. A perversão do sistema tornava-se clara (Guimarães, 2008: 116). 

 Os jovens negros na busca pelo almejado diploma, tinham que recorrer à rede 

particular de ensino superior, obtendo o mesmo, porém desvalorizados no mercado de 

trabalho, o que acentuava ainda mais a discriminação racial de que eram vítimas.  

A concentração racial da renda, do prestígio social e do poder, as tendências 
muitas fracas para corrigir-lhes os efeitos negativos, as propensões ao 
etnocentrismo e a discriminação poderão facilitar a absorção progressiva do 
paralelismo entre “cor” e a “posição social” pelo regime de classes. [...] Se a 
formação e o desenvolvimento espontâneos das classes sociais fazem coincidir 
a desigualdade racial e a desigualdade inerente à ordem competitiva, a 
democracia racial estará fatalmente condenada. Ela continuará como hoje, um 
belo mito (Fernandes, 1968: 702-704). 
 

 Dessa forma, Guimarães (2008), apresenta três variáveis, pela qual a influência de 

origem social se manifesta: i) a possibilidade de dedicação exclusiva aos estudos: aqueles que 

não precisam trabalhar têm um desempenho melhor no vestibular. ii) e, relacionada esse, o 

turno em que cursou a escola secundária: aqueles que estudaram no período diurno tem mais 

sucesso. iii) a natureza do estabelecimento de 1 e 2 graus em que se estudou: aqueles que 

cursaram escolas estaduais e municipais têm menos possibilidade de sucesso. Essas variáveis 

evidenciam os problemas estruturais da sociedade brasileira, entre os quais se destacam a 

pobreza dos negros e a baixa qualidade da escola pública.  

Nesse sentido, democratizar o acesso e a permanência de jovens oriundos de 

camadas populares na Universidade é um caminho para se reverter o quadro 

antidemocrático, mas há de se considerar também que as questões de gênero, raça e 

etnia tornam ainda mais delicada a discussão em torno das desigualdades no ensino 

superior. O sistema de cotas que várias universidades brasileiras vêm adotando nos 
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últimos anos é uma tentativa de amenizar as desigualdades gritantes que permeiam o 

ensino superior brasileiro. No entanto, a adoção de ações afirmativas apenas no ensino 

superior não abrange a complexidade do assunto, se os ensinos fundamental e médio 

(públicos) não forem melhorados, o acesso à universidade ficará eternamente sob a 

sombra das diferenças sócio-econômicas atuais. (SILVA et al, 2006).  

A universidade brasileira está marcada por grandes desigualdades sociais e, 
dependendo da classe social do estudante, não apenas o acesso, mas também a 
permanência no nível superior de ensino apresenta obstáculos para se 
concretizar – acredita-se que o mais atingido por essa situação é o estudante de 
origem popular. As diferenças e as desigualdades estão dispostas em várias 
dimensões, pois, se revelam até mesmo dentro dos próprios cursos, 
simplesmente porque, a universidade muitas vezes não está preparada para 
atender as diferenças existentes entre eles (SILVA et al, 2006: p.27).  
 

 A criação de uma Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

pelo governo Lula e o consequente empoderamento das ONG´s e movimenots negros em 

Brasília acirraram a luta ideológica em torno da instituição de políticas raciais. A percepção de 

que os projetos de lei que instituem cotas para negros nas universidades federais (PL/73-99) e 

o Estatuto da Igualdade Racial (PL 6264-05) seriam aprovados por consenso entre os líderes 

partidários, alterando completamente a política social do governo e mudando a forma 

tradicional de seleção para as universidades públicas, formou-se uma ampla corrente contrária 

a tais políticas, ou seja, uma guerra ideológica em torno das cotas.  

 Segundo Guimarães (2008), constitui-se um foco de resistência às demandas do 

movimento negro em importantes setores da classe média alta e do establishment empresarial, 

político e intelectual do país. Este fato nos demonstra o quão complexas são as relações 

raciais em nosso país – uns dizendo que o combate às cotas é um meio velado de manter os 

privilégios dos brancos, e outros dizendo que a instituição das cotas é um modo de dividir o 

país em raças antagônicas. 

 Sendo assim, partilhamos das questões levantadas por Guimarães (2008: 124), esse 

dilema nos persegue desde a Abolição: como construir uma democracia – ou seja, uma 

sociedade de indivíduos portadores de direitos iguais e de oportunidades de vida também 

iguais – a partir do legado da escravidão negra e da desigualdade de raças? Qual o caminho 

mais correto a seguir? O da construção de homogeneidade cultural e racial, que mantém as 

desigualdades de classes, ou o da construção de igualdade de oportunidades e de direitos, que 

convive com as diferenças culturais e étnicas?  

 Os paralelos entre o contexto do abolicionismo e o da luta pelas ações afirmativas são 

por demais sugestivos para serem ignorados. Entre esses dois diferentes contextos, reproduz-

se a mesma desigualdade no que se refere à distribuição da economia, da política, do poder 

acadêmico e do midiático.  
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3. CONCLUSÃO  

 

A sociedade brasileira chega num momento (tardio) de discutir com o Estado a 

democratização do acesso ao ensino superior e, por consequência, a condição das mulheres, 

dos negros, dos indígenas e dos grupos populares na universidade.  

O Manifesto em Defesa da Justiça e Constitucionalidade das Cotas (2008), alega que, 

a luta pelas cotas para negros e indígenas nas universidades denuncia frontalmente a 

promessa nunca cumprida pelo Estado brasileiro, expressa na Constituição de 1889, que 

decretou uma igualdade formal entre os cidadãos, porém que muito pouco tem feito para 

diminuir o racismo, o genocídio e as desigualdades brutais sofridos até hoje pela comunidade 

negra e pelas nações indígenas.  

Com relação ao manifesto, a luta pelas cotas é uma explosão de criatividade, e seus 

resultados positivos para a produção de conhecimento e ampliação dos saberes científicos e 

artísticos estão apenas no começo. Junto com os novos estudantes negros e indígenas que 

hoje ingressam nas universidades surgem novos temas de pesquisa, demandas por novos 

currículos e também demandas por mais professores negros e indígenas. Afinal, não somente 

os saberes africanos, afro-brasileiros e indígenas foram excluídos das nossas universidades 

que sempre reproduziram os saberes europeus em uma relação claramente neo-colonial, mas 

o conjunto dos docentes e pesquisadores sempre tem sido majoritariamente branco.  

Porém, Guimarães (2008) sinaliza que, temos que exercer cautela e não fazer do 

multiculturalismo ou das cotas uma panacéia: não há por que esperar que a nova forma de 

organização (em bases étnicas, raciais ou culturais) seja necessariamente mais eficiente para 

impedir a reprodução das desigualdades sociais, uma vez que, as políticas públicas 

racializadas, ou multiculturais, não superam ou suprimem as desigualdades por si só, mas 

apenas as reproduzem num quadro mais claro e preciso. Ou seja, regulamentam o conflito 

distributivo em novas bases, sem pôr em risco a reprodução do sistema como um todo.  

Pensar as desigualdades sociais a partir dos reflexos que ela incide na educação é, 

sem dúvida, avançar no que diz respeito à busca de melhores condições de vida da população. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 prima pelo princípio democrático de igualdade de 

oportunidade entre os indivíduos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. Mas como falar em igualdade de oportunidade em 

um país cujas desigualdades são gritantes?  

Nesse cenário de desigualdades e discriminação, e para compensar as décadas de 

exclusão, emergem as políticas inclusivas compensatórias - o que chama-se de ações 

afirmativas - que visam então, corrigir as lacunas deixadas pelas insuficiências das políticas 
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universalistas. Além disso, compreendida a melhor escolaridade, elas atendem à dimensão de 

uma inserção profissional mais qualificada e com isso ancoram em uma base maior de 

inteligência o desenvolvimento científico e tecnológico do país.  

Contudo, o desafio de tornar mais justo o acesso ao ensino superior público deverá 

ser mais do que diversificar o acesso, como criar condições de permanência e evitar que, 

após vencer os obstáculos do acesso, eles não venham a desistir frente à difícil permanência.  

Por fim, de modo objetivo buscamos alguns autores da educação para 

apresentarmos essa problemática para o Serviço Social, e ressaltamos que assim 

como as políticas de ações afirmativas são recentes nas universidades públicas 

brasileiras, o trabalho de um/uma assistente social junto à essa população também o é. 

Dessa forma, não pretendemos por ora, esgotar essa questão, mas sim procurar 

compreender de que modo esse/a profissional poderá contribuir na permanência 

desse/a cotista na universidade, ou seja, quais estratégias de ações podem ser 

construídas na perspectiva de ampliação dos direitos sociais, como a concessão de 

benefícios e/ou bolsas de estudo, em um cenário neoliberal de privatizações, 

terceirizações e cortes de recursos destinados a políticas sociais.  
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