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Resumo: A associação da política de cotas à assistência estudantil é um fenômeno novo, 
que deve ser estudado em suas potencialidades e dificuldades. Nosso artigo objetiva basear 
a discussão, partindo de nossa experiência profissional e dos nossos estudos neste campo. 
Neste sentido, apresentamos breve resumo sobre a crise contemporânea do modo de 
produção capitalista e os reflexos na educação. Destacamos o crescimento do acesso dos 
mais pobres às instituições educacionais públicas e de qualidade, em um contexto de 
aligeiramento da formação. Ao final, apresentamos o contexto da UERJ, instituição 
precursora das cotas, praticante de uma experiência de Assistência Estudantil em 
construção. 
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Abstract: The association of quota policy to student aid is new fact that need to be study in 
all potentialities and challenges. From our professional experience and our studies about 
student aid, in that way this article will show you discussions about it and abstract brief about 
contemporary crisis of the capitalist mode of production and its influence in education. We 
detach too the increasing access of more poor people in valuable public education 
institutions, in a moment of dismantle of education. 
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1. Objetivo 

Objetivamos apresentar a Política de Assistência Estudantil associada às Cotas, indicando 

suas muitas potencialidades, mesmo no atual contexto regressivo. Daremos destaque ao 

estado do Rio de Janeiro, pioneiro nas ações afirmativas no ensino superior estadual.  

2. Introdução 

Nesta escrita queremos ressaltar a importância do direito à educação em todos os seus 

níveis, inclusive o superior, como experiência fundamental para um projeto de país em 

busca de soberania e de dignidade humana. O que nos move são as reflexões suscitadas 

em nossas experiências como estudantes em uma universidade pioneira nas cotas e como 

assistente social e docente que atuou na construção de um programa de assistência 

estudantil no Ensino Básico. Estas vivências nos motivam a pensar nas potencialidades da 

associação entre estas duas ações: assistência estudantil e a política afirmativa de cotas, 

sem desconsiderar o contexto de adversidades políticas, econômicas e sociais que nos 

desafiam cotidianamente e que impactam na materialização da citada vinculação. 

Dialogamos com as bases do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Também destacamos a Lei de Cotas do estado do Rio de Janeiro – Lei nº 12.711/2012 – 

como ação afirmativa que tem como um de seus desdobramentos e desafios operacionais 

legais e políticos, a construção de uma Política de Assistência Estudantil. Desta forma, 

estaremos discorrendo sobre ampliação do acesso às instituições educacionais públicas de 

qualidade, sempre muito disputadas e historicamente ocupadas pelas camadas brancas, 

médias e urbanas, em um contexto de defesa de projetos contrarreformistas4. Nestes 

marcos falar e defender acesso, permanência com qualidade e reafirmar compromissos com 

a educação pública, se faz essencial. 

Em termos de metodologia, nesta reflexão nos fundamentamos em uma perspectiva de 

educação crítica, laica e humanista e realizamos diálogo com autores que se situam nesta 

mesma sintonia, tais como Boschetti (2016), em sua análise sobre a Educação Superior 

contemporânea; Frigotto (1993) e Algebaile (2009) em suas críticas a um projeto de 

educação nacional aligeirado e frágil, que foi ampliado em termos de acesso, mas que vem 

perdendo em qualidade formativa e de infraestrutura. Além disso, apresentamos dados 

produzidos pela própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), além de 

apresentarmos breve perfil do estudante univeristário elaborado pelo FONAPRACE (Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis).  

 

                                                 
4 Lembramo-nos da PEC 55, das Reformas da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio, somente 
para citarmos algumas.  
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3. Precisamos conhecer o contexto nacional e seus impactos sobre a educação 

Como parte do processo metodológico da construção deste artigo sinalizamos que nosso 

objeto se integra a uma totalidade complexa, em movimento, tensionada entre interesses 

públicos e privados, do capital e dos trabalhadores. Neste percurso, inicialmente, faremos 

breve destaque sobre o capitalismo contemporâneo que está em intensa crise, em especial, 

nas periferias econômicas e seus reflexos na educação, considerando-a como uma 

produção social coletiva, mediada por aspectos econômicos, políticos e culturais. 

Dialogamos com Mandel (1985) que destaca que o capitalismo é um modo de produção em 

que as crises são elementos inerentes e cíclicos, ou seja, o capital detém uma capacidade 

orgânica de gerar crises e busca superá-las através, principalmente, da potencialização da 

exploração da força de trabalho. No século XX as crises de 1929 – marcada pelo 

imperialismo, pela quebra de empresas, pelo acirramento do desemprego e pela ascensão 

do fascismo – e aquela potencializada nos anos de 1970, que modifica o padrão de 

acumulação fordista-keynesiano, transformando-o no padrão flexível e financeirizado –  são 

exemplos deste processo. A personificação atual da crise está no desemprego em massa, 

na desproteção social, no endividamento das famílias, no crescimento do pauperismo, na 

redução de direitos públicos e sociais, além da piora das condições de vida e de trabalho. 

No campo do capital a crise se expressa em empresas endividadas e Estados, que para 

socorrê-las, endividam-se também5 pois estão à serviço da manutenção e ampliação das 

estruturas econômicas do capital (MÉSZÁROS, 2009). Os impactos deste quadro aparecem, 

como não poderia deixar de ser, nas políticas sociais, dentre as quais destacamos a de 

educação que se materializa através de bases legais, instituições e de práticas formadoras. 

Sem dúvida a educação é um campo de grande visibilidade social e tem impacto econômico 

como elemento de elevação da produtividade da força de trabalho, bem como por sua 

capacidade de se tornar um serviço vendável e de grande impacto subjetivo, visto que a 

ideia de que a educação permite ascensão social, apesar de ilusória, ainda é muito cara.   

Como podemos ver, a educação é contraditoriamente atravessada por interesses do capital 

e do trabalho, pelas formas de gestão da produção, pela capacidade de organização e de 

reivindicação da classe trabalhadora – que certamente resiste aos processos de 

fragilização, aligeiramento e mercantilização da formação. O Estado é um campo de 

tensionamento de tais relações, visto que este aparato, apesar de ser fiel aos interesses do 

capital, precisa responder aos embates entre projetos educacionais conservadores e 

emancipatórios, segundo as lutas travadas na sociedade. O capitalismo é um modo de 

                                                 
5 Ver exemplo como da isenção de impostos do Governo Federal à empresa Oi de comunição. 
Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-falencia-da-oi-e-a-entrega-do-
patrimonio-publico> Acesso em 20 de março de 2017.  
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produção que demanda letramento e escolarização da força produtiva. Desde a 

modernidade este vem solicitando a inclusão de faixas populacionais às bases do 

conhecimento socialmente produzido (ainda que precariamente), aos contratos que regem a 

sociedade, às normas, ao consumo. Neste sentido, na década de 1990, em momento de 

intensa crise capitalista e de ajuste neoliberal, haverá contraditoriamente, uma ampliação 

das matrículas na escola pública6. Entendemos que isso não é uma coincidência. Assim, a 

existência de um exército de trabalhadores reserva, letrado no nível básico, diminui o custo 

da mão de obra, podendo elevar a produtividade e naturalizar condições de trabalho 

degradantes. A crise capitalista, até o presente momento, tem sido administrada 

concomitantemente à elevação dos níveis educacionais da população brasileira, visto que 

esta é uma demanda dos organismos internacionais de financiamento: uma mão-de-obra 

mais escolarizada e educada, capaz de ampliar seus níveis de adesão ao trabalho 

(SHIROMA et alli, 2000). Algebaile (2009), nesta perspectiva, destacará que esta ampliação 

do acesso, desacompanhada da valorização da escola como instituição pública formadora e 

do trabalho docente como elemento fundamental do processo educacional, pode ser 

chamada de uma ampliação para menos, estando muito mais adequada aos interesses do 

capital, sem perder de vista, contraditoriamente, seus impactos positivos de ampliação dos 

níveis de escolarização para a classe trabalhadora. Além da ampliação dos níveis de 

escolaridade, encontraremos nos anos de 1990, com intensificação na primeira década do 

século XXI, a expansão de programas que tratam da permanência no ambiente de 

formação. Desta maneira, programas que aliam a transferência de renda e/ou recursos à 

permanência no sistema educacional, com ênfase na educação fundamental, são iniciados 

nos anos de 1990, em resposta a um contexto de lutas por atenção e proteção à infância e a 

juventude, de afirmação de direitos étnicos e, ao mesmo tempo, de ascensão de políticas 

neoliberais, focalizas na abordagem da pobreza (em especial, na absoluta). Estes 

programas são, portanto, iniciativas tensionadas por interesses contraditórios: ampliação do 

acesso à educação e manutenção do status quo a partir do controle da pobreza e das 

populações empobrecidas. No início do séclo XXI, nestes marcos que brevemente 

descrevemos, ascendem ações afirmativas de acesso à educação pública de qualidade, 

especialmente no nivel superior. Trata-se da experiência das cotas, ação recente no Brasil, 

inspirada nos processos de redemocratização da sociedade brasileira, bem como em 

projetos realizados nos EUA, em países da Europa Oriental e em Cuba, que buscavam a 

                                                 
6 Hoje podemos falar na universalização da oferta ao Ensino Fundamental, pois é de 98% o índice de 
matrículas na faixa de 6 a 14 anos (MEC, 2014), mas a permanência de longo prazo neste sistema 
permanece complexa, em um país em que crianças e adolescentes pobres trabalham, apesar dos 
Programas de Transferência de Renda. A educação infantil permanece fictícia, pois faltam três 
milhões de vagas, como admite o Governo Federal. O acesso ao Ensino Médio é precário, pois faltam 
equipamentos para todos os jovens em idade de cursá-lo, inclusive nos grandes centros urbanos 
como a região metropolitana do Rio de Janeiro.   
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ampliação de oportunidades educacionais, de trabalho, participação política e progressão na 

carreira para grupos historicamente segregados ou marginalizados por suas condições 

étnicas, de sexo, idade e pobreza, por exemplo (MOEHLECK, 2004).  

Uma vez que as cotas são iniciadas na educação superior brasielira, vale destacar alguns 

elementos deste nível educacional. Sobre estes é preciso ressaltar que sua materialização é 

tardia, inclusive se comparada aos demais países da América Latina. De fato, a efetivação 

da expansão universitária ocorrerá nos anos de 1970, estando relacionada à ditadura militar 

que a materializa através de instituições privadas nos grandes centros urbanos. Naquele 

momento havia a necessidade de formar mão-de-obra especializada para um Estado que 

crescia em atividades, instituições e para um mercado de trabalho urbano em expansão. 

Como exemplo da expansão, ressaltamos que em 1960 existiam 200 mil matrículas nesta 

modalidade e que em 1980 esse número chega 1,4 milhões localizados principalmente na 

rede privada (SAMPAIO, 2011). Nas últimas décadas, resumidamente, podemos afirmar que 

a educação superior terminou por se constituir em um modelo em que predominam as 

instituições privadas7, de pequeno porte, portanto, não universitárias, desresponsabilizadas 

legalmente das atividades de extensão e pesquisa, marcadas cada vez mais por uma 

recente e inadequada expansão da modalidade de Educação a Distância – EAD – 

(FRANCO, 2008). O resultado deste quadro é a precarização do ensino.  

Fazendo uma aproximação com nosso objeto destacaremos a UERJ, instituição de ensino 

público que comporta os níveis Superior e Básico. Em sua história recente a UERJ é 

protagonista na ampliação do acesso do aluno trabalhador ao Ensino Superior. Desde o final 

dos anos 1970 a instituição oferece cursos noturnos diversos – uma excepcionalidade 

naqueles anos – permitindo que alunos-trabalhadores ali ingressassem pela possibilidade 

de conciliação trabalho-estudo. Além disso, a localização da universidade em região servida 

de transportes variados, inclusive para bairros periféricos e para a região metropolitana do 

Rio de Janeiro, permite o acesso de público que reside mais distante. Soma-se a estes 

aspectos a Lei Estadual nº 5346/2008 – que levou o primeiro grupo de estudantes cotistas à 

UERJ em 2003, revelando novamente o protagonismo uerjiano8. Segundo a Lei acima citada 

podem ser cotistas todos aqueles que comprovem carência socioeconômica (primeiro 

critério de corte), sendo oriundos da rede pública, de minorias etnicas, deficientes ou filhos 

de profissionais da segurança pública mortos ou incapcitados por razão do serviço. Porém - 

                                                 
7 O INEP (2015) nos informa que houve uma expansão de 3,5% na rede privada e queda de 0,5% da 
rede pública em 2014. Do total de instituições 87,5% são privadas e ali predominam os centros 
universitários e as faculdades. Disponível em <http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior>. 
Acesso em 20 de abril de 2017. 
8 Os cotistas são selecionados tendo como primeiro critério, o aspecto socioeconômico. Em 2004 a 
renda per capita era de R$300,00 reais (AMADEI, 2008). Em 2017 a per capita mensal bruta é de 
R$1320,00 reais. (UERJ, 2016). 
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e aí materializamos  a outra parte do nosso objeto - não bastaria somente o acesso. A 

chegada destes alunos e as lutas empreendidas pela comunidade universitária, 

especialmente por eles, desde então, efetivam a organização de mecanismos capazes de 

auxiliar na sua permanência. Foram anos de oficinas de apoio acadêmico e atividades de 

aprendizagem instrumental, abertas a todos os estudantes, inclusive aos não cotistas, desde 

o primeiro ano da experiência das cotas. A importantíssima bolsa permanência destinada 

aos estudantes selecionados pelo sistema de reserva de vagas foi uma conquista posterior. 

Em prosseguimento, vale destacar que na ocasião em que os cotistas ingressam na 

universidade já possuem o direito à bolsa garantido a partir do primeiro mês acadêmico de 

aulas (experiência sui generis em termos de Brasil, segundo temos constatado em nossos 

estudos sobre assistência estudantil)9. E, mais recentemente, como resultado de novas 

lutas, a criação do Restaurante Universitário, do acesso ao material didático, assim como da 

possibilidade de acumular a bolsa das cotas às acadêmicas, tais como Iniciação Científica, 

Monitoria, Extensão.  

Nesta primeira década de experiência das cotas a universidade se mostra mais 

democrática, mais diversa, mais popular, demonstrando os muitos êxitos deste processo. O 

CAIAC/2015 (Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmica) da UERJ nos informa 

que de 2003 a 2015 uma média de 31% das vagas da universidade em questão são de 

cotistas. A universidade está mais negra e mais feminina. Na UERJ ex-cotistas estão na 

pós-graduação, são servidores técnico-administrativos e docentes, trabalhadores da 

iniciativa privada, segundo nossa experiência revela. Materializando o êxito da experiência, 

resultados numéricos analisados pela Comissão de Avaliação Qualitativa dos Dados Sobre 

Desempenho, publicado em 2011, pela Sub-Reitoria de Graduação (SR1), demonstram que, 

entre os anos de 2004 e 2008, um universo de 2.334 ex-cotistas, dentre os 4.280 egressos, 

concluíram a graduação. Deste aval de concluintes, 496 responderam ao questionário de 

pesquisa enviado por e-mail pela SR1. A análise das respostas devolvidas mostrou que, dos 

ex-cotistas concluintes, 388 (78%) afirmaram ser maiores de 30 anos, 341 (69%) eram do 

sexo feminino e os outros 155 (31%) do sexo masculino; 423 (85,1%) completaram o Ensino 

Médio em escola pública, 166 (33%) se autodeclararam negros, 03 indígenas e 04 eram 

portadores de deficiência física. 

No que se refere à formação continuada, 453 - mais de 90% - dos ex-cotistas graduados 

afirmaram ter interesse em dar continuidade aos estudos, sendo que 291 se preparavam 

para prestar concursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), 91 já frequentaram 

                                                 
9 De modo geral, segundo temos estudado, em outras instituições, o estudante se candidata à política 
de cotas, comprova sua condição para tanto e realiza o concurso para acesso à universidade. 
Iniciado o semestre letivo este aluno irá concorrer aos direitos relativos à assistência estudantil. Em 
outras palavras, ele pode ser cotista e não ter acesso à assistência estudantil. 
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especialização (lato sensu), 67 já concluíram a especialização e o mestrado e  apenas 42 

graduados manifestaram desinteresse em permanecer nos estudos. Nesta lógica, como nos 

diz Almeida (2008), estudantes cotistas apresentam desenvolvimento e aproveitamento 

acadêmico nos moldes dos não cotistas. Feitas estas ponderações iniciais sobre cotas e a 

política de assistência estudantil, vamos falar mais detidamente sobre permanência. 

3.1. Precisamos falar sobre a permanência do estudante na universidade 

Iniciamos apresentando o sentido do verbo permanecer. O termo diz respeito a conservar-

se, subsistir (CALDAS AULETE, 2017). Permancer nos remete à ideia de estabelecer uma 

continuidade, estar mais efetivamente e alcançar pertencimento. Remete-nos, ainda, ao 

conceito de persistência, o que nos parece bastante oportuno em se tratando de políticas 

sociais. Aliás, olhando para as mesmas, de fato, verificamos que o acesso a um 

determinado direito não nos remete ao usufruto ideal do mesmo. Assim, acessar um 

determinado tratamento de saúde, não significa efetivá-lo se não existirem condições para 

usufruir adequadamente do serviço (ir ao equipamento com a frequência necessária, fazer 

exames, receber orientações frequentes, medicamentos, etc). Da mesma forma, acessar 

uma vaga na Educação Superior, não significa usufruir deste direito. Em outras palavras, as 

cotas são um avanço significativo e importante na sociedade brasileira, mas é preciso que 

esta política esteja acompanhada de ações que permitam que o estudante efetivamente 

participe do cotidiano da instituição formadora, das aulas, atividades acadêmicas, que 

acesse os livros, que tenha frequência e participação nas atividades de lazer e cultura, que 

conviva com rotinas, que possa conhecer dinâmica institucional, por exemplo, e que isto 

ocorra de modo a enriquecer a sua experiência. Portanto, não basta o acesso de forma 

isolada, pois permanecer e pertencer estão associados, da mesma forma que as cotas e a 

assistência estudantil também estão. 

Entendemos que a expansão da escolarização de longas faixas populacionais, 

especialmente dos mais pobres é um fenômeno recente10, contraditório, mas de muitos 

impactos positivos11. Este acesso e permanência nas instituições educacionais públicas dos 

mais frágeis economicamente, é resultado contraditório da abordagem de populações 

pauperizadas pela via da política de educação: mais acesso, apesar da degradação da 

política educacional. Portanto, trata-se de fenômeno novo, em processo, que precisa ser 

                                                 
10 Cunha (op.cit) destaca que a economia brasileira tem prescindido, historicamente, da ampliação da 
educação da força-de-trabalho. Para este autor, a industrialização (e incluímos o contato com as 
novas tecnologias) tem sido feito fora da escola e sem a melhoria da qualidade educacional. 
11 Nos 192.676 estabelecimentos de educação básica do País estão matriculados 50.545.050 alunos, 
sendo 42.222.831 (83,5%) em escolas públicas e 8.322.219 (16,5%) em escolas da rede privada. As 
redes municipais são responsáveis por quase metade das matrículas (45,9%), o equivalente a 
23.224.479 alunos, seguida pela rede estadual (MEC, 2012). 
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acompanhado e problematizado, a partir do pressuposto de que a ampliação do acesso é 

uma conquista a ser aprofundada, mas não é garantia de qualidade educacional, em 

especial neste momento contrarreformista da conjuntura nacional e estadual.  

Neste sentido, é preciso resgatar afirmação realizada no início desta reflexão. A ampliação 

do acesso e da permanência acontecem em momento em que a degradação das insituições 

púbicas de ensino de qualidade se ampliam e isso não é uma coincidência. Da mesma 

forma que a escola pública foi sucateada a partir da ditadura militar, os ataques ao ensino 

de qualidade em instituições históricas, que tradicionalmente realizam concursos disputados 

por suas vagas, apresenta-se como uma regressão de direitos para os filhos da classe 

trabalhadora. Estas instituições formadoras renovadas pela diversidade, onde os pobres 

conseguem chegar e concluir seus cursos, não agrada ao status quo de cultura hegemônica 

classista e discriminatória. Neste sentido, defender as cotas e a assistência estudantil, é 

uma tarefa histórica para agora. 

Como exemplo deste processo podemos citar o sucatemaneto da já mencionada UERJ12  

que sofre com a precarização de suas condições de funcionamento, seja através da falta de 

manutenção de seus equipamentos, seja pelo atraso e parcelamento de salários dos 

servidores e de bolsas, da contratação e não pagamento de trabalhadores terceirizados, por 

empresas privadas em processos de licitação obscuros. A UERJ não está sozinha neste 

processo. O desfinanciamento da educação pública por vias diversas é inegável. Neste 

sentido, a “democracia” no século XXI é regressiva, precarizadora e ataca fortemente os 

serviços públicos, buscando ampliar nichos de mercado para o ensino privado. Essa 

contradição de fundo – mais acesso, menos qualidade – essa ampliação para menos, como 

destaca Algebaile (2009), ou essa democratização com degradação como nós falamos, 

precisa ser enfrentada teoricamente e no cotidiano das ações educativas. Assim, é preciso 

pensar a educação articulada a outras políticas sociais (renda, habitação, saúde, transporte, 

por exemplo) que devem dar suporte à permanência e ao aprendizado nas instituições 

formadoras.  

Para que não pairem dúvidas sobre a importância da associação das cotas à assistência 

estudantil, como resultados, ressaltamos recente pesquisa do Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) que em análise de 2014, 

publicada em 2016, revela o perfil dos estudantes universitários das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES). Este estudo aponta que as universidades federais possuem 47,5% 

de alunos autodeclarados negros, o que significa um triplicar deste grupo, desde pesquisas 

de mesmo tipo realizadas nos anos 1990. Sobre o aspecto renda, foi verificado que 66,1% 

                                                 
12 Que não está desvinculado do ataque às universidades estaduais, como a UEL. 
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dos estudantes federais possuem per capita familiares de até 1,5 salários mínimos, 

nacionalmente. No entanto, nas regiões norte e nordeste esta mesma renda, em média, é 

inferior a R$717,00. Lembremos que 1,5 salários mínimos é o valor estipulado na PNAES 

para estabelecer seu público alvo, o que nos leva a concluir que, a julgar pelo alto índice de 

famílias com per capita neste valor (acima citados), dois a cada três estudantes 

universitários federais possuem perfil para a assistência estudantil. 

Na contramão deste processo,  ocorre a redução orçamentária das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES). O repasse de verbas anunciado pelo governo ilegítimo para cobrir 

despesas relacionadas à assistência estudantil contará com 350 milhões a menos dos 

recursos em relação ao ano de 2016 (Estadão, 2016). Devemos nos perguntar como esta 

queda no financiamento impactará na assistência estudantil. Acreditamos, frente ao quadro 

brevemente traçado, que as classes subalternas vivenciarão mais desafios no que se refere 

ao acesso e permanência nas universidades públicas de qualidade. A outra reflexão que 

devemos fazer diante do contexto apresentado é se a UERJ – pioneira e singular em muitos 

âmbitos, no que concerne ao aluno trabalhador – tem sido um balão de ensaio da 

experiência de redução do seu financiamento, com graves impactos para os seus 

estudantes, especialmente os cotistas, que precisam interromper ou adiar sua contrução de 

pertencimento à universidade, devido a este contexto adverso. 

4. Considerações finais 

Diante do que vimos discutindo até aqui, a associação entre as Cotas e a Assistência 

Estudantil tem sofrido percalços, frente ao governo do estado do Rio de Janeiro, que tem 

forjado armadilhas para a educação pública, materializadas no sucateamento de suas 

instituições educacionais, particularmente a universidade estadual. A população que acessa 

a UERJ não se restringe apenas aos alunos e servidores que estão diretamente ligados a 

mesma. São também os usuários do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e 

Policlínica Piquet Carneiro, estudantes do CAP UERJ, do Instituto de Aplicação, da UNATI, 

históricos prestadores de serviços à população.  

As alternativas que os poderosos eleitos e não eleitos nos dão frente a este quadro, se 

expressam no corte e no atraso de salários, não pagamento de bolsas dos alunos, aumento 

da contribuição previdenciária, inclusive para aposentados e o fortalecimento de parcerias 

com instituições privadas. O retrato dessa ofensiva é figurado pela queda do número de 

estudantes que prestam vestibular. Dados do Vestibular UERJ (2014) apontam que, no ano 

de 2013, havia 60.388 candidatos inscritos; já em 2016 o número passou para 36.930, o que 

representa uma queda de mais de 60% dos requerentes. Além disso, o Jornal do Brasil em 
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março deste ano (2017) destaca que no ano de 2016, a evasão dos discentes cresceu 

aproximadamente 36%, se comparada ao ano anterior. 

Por fim, é preciso ressaltar que o nosso interesse em apresentar tais questões não é 

desprestigiar ou desqualificar a universidade; queremos, com isso, denunciar, provocar 

reflexões e subsidiar lutas pela manutenção de uma instituição pulsante e pensante, que 

compartilha o conhecimento socialmente produzido para além de seus muros, conforme 

aponta Chauí, em entrevista ao Jornal Brasil de Fato (2017). 

Destacamos que a UERJ ocupa o 12º e 7º lugar no ranking das melhores universidades da 

América Latina e do Brasil, respectivamente, o que é ainda mais significativo para uma 

instituição pioneira no sistema de cotas. De acordo com o último levantamento, realizado 

pela Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmica (CAIAC), em 2015, naquele ano 

ingressaram 1.615 alunos na universidade, por meio do sistema de cotas. Deles, 664 deram 

entrada pelo critério racial, 915 oriundos da rede pública e 36 por deficiência ou por serem 

filhos de militares incapacitados ou mortos em combates. A UERJ defende e se abre à 

diversidade. Este mesmo levantamento comprovou que entre os anos de 2003 (início da 

implantação do programa de cotas na universidade) a 2015, o número de alunos que 

ingressaram pelo sistema de cotas somaram um total de 21.356. Por essa via, concluímos 

que a universidade a qual estamos descrevendo neste artigo, é sem dúvida uma pioneira na 

associação entre a assistência estudantil com as cotas, afirmando-se como representante e 

formadora de discentes trabalhadores e filhos da classe trabalhadora. Ademais, é um 

espaço de militância, de luta por direitos e de pensamento crítico, conforme expressa a faixa 

estendida pelos estudantes em uma das paredes da Universidade: “A UERJ Vale a Pena!”. 
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