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RESUMO: O presente artigo apresenta parte dos resultados da 

pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso em 
Serviço Social, que teve como foco a expansão dos cursos 
presenciais de Serviço Social ofertados pelas instituições 
privadas de ensino superior presentes na cidade de Salvador. 
Buscou-se, portanto, analisar os impactos de tal expansão para 
o campo da formação profissional, identificando as principais 
dificuldades enfrentadas pelos estudantes para se manterem 
nos cursos. A metodologia utilizada no processo investigativo 
contemplou a aplicação de questionário semiestruturado com 
estudantes dos referidos cursos. Os resultados da pesquisa 
revelaram, em linhas gerais, que a maioria dos estudantes 
participantes enfrenta dificuldades durante o processo de 
formação profissional.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A partir das duas últimas décadas do século XX, a educação superior brasileira foi alvo 

de significativas mudanças que contribuíram para o acelerado surgimento de Instituições de 

Ensino Superior, especialmente concentradas no âmbito da iniciativa privada, contribuindo 

com a expansão de diversos cursos, dentre os quais, o de Serviço Social. Esse processo 

expansivo demarca a mercantilização do ensino superior no País, tendo em vista o 

considerável incentivo dado pelo Estado ao setor privado de ensino, reflexo da forte entrada 

do neoliberalismo no cenário brasileiro. 

Alguns marcos históricos, a exemplo da Constituição Federal promulgada em 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aprovada em 1996, foram decisivos para 

impulsionar o processo de expansão da educação de nível superior no País, especialmente 

no âmbito privado. A Carta Constitucional de 1988 evidencia o direito à educação e o dever 

do Estado em prover esse direito, ao passo que a LDB de 1996 vai instituir regras de 

funcionamento da política de educação no País, dando abertura para a possibilidade de 

privatização da educação, assim como para a criação de cursos na modalidade de Ensino à 

Distância (EaD). 

Esse último fator, associado a algumas iniciativas governamentais, como a criação do 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o Programa de Financiamento Estudantil 

(FIES) e o Programa de Apoio a Planos de Restruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), possuem papel importante no processo de expansão do ensino superior 

no Brasil.  

Diante desse contexto, destaca-se um crescimento significativo do número de cursos 

de graduação no País, especialmente os de Serviço Social. De acordo com os dados 

apresentados por Almeida (2013), existiam 88 (oitenta e oito) cursos de Serviço Social 

autorizados pelo Ministério da Educação no ano de 2000, aumentando para 694 (seiscentos 

de noventa e quatro) cursos no ano de 2012. Atualmente, conforme dados do sistema e-

MEC (2017), esse número ampliou para 829 (oitocentos e vinte e nove) cursos no País. 

O estado da Bahia acompanhou o processo de expansão do cenário nacional num 

ritmo assustador, tendo em vista que é possível contar atualmente com 59 (cinquenta e 
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nove) cursos distribuídos pelos municípios, dentre os quais, 36 (trinta e seis) estão 

instalados na região metropolitana de Salvador (MEC, 2017). 

O crescimento alarmante do número de cursos vem preocupando teóricos e 

pesquisadores da área da educação no País, e sendo, consequentemente, foco de 

discussões por parte dos estudiosos de área e entidades representantes da categoria 

devido ao caráter mercantil atrelado ao processo e os desdobramentos causados no âmbito 

da formação profissional.  

Portanto, foi partindo do pressuposto de que o acelerado processo de expansão dos 

cursos de Serviço Social impacta no campo da formação profissional, que a pesquisa foi 

realizada. Assim, o desenvolvimento deste artigo procurou evidenciar parte dos dados 

coletados na pesquisa, que dizem respeito aos eixos que abordam sobre o perfil dos 

estudantes participantes e as dificuldades enfrentadas pelos mesmos para se manterem nos 

cursos.  

O procedimento metodológico utilizado no processo investigativo contemplou a 

aplicação de questionário semiestruturado com trinta estudantes dos cursos de Serviço 

Social ofertados em duas instituições privadas de ensino, que foram selecionadas como 

amostragem dentro do universo dos 15 (quinze) cursos presentes no município. 

Para fundamentar este trabalho, buscou-se desenvolver uma breve contextualização 

da política de educação superior na realidade brasileira e o processo de expansão e 

mercantilização desse nível de ensino no País, a partir das duas últimas décadas do século 

XX. Portanto, foram utilizadas fontes bibliográficas (artigos, teses, dissertações) e 

documentais (leis, decretos, resoluções) acerca da temática estudada. 

 

2 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A EXPANSÃO DOS CURSOS 

DE SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO NEOLIBERAL  

 

Discutir sobre a educação superior na realidade brasileira é levar em consideração 

que o acesso a esse nível de ensino foi, durante muitos anos, um privilégio das elites sociais 

do País, sendo, portanto, “um poderoso instrumento da ideologia hegemônica, [...] de 
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‘domesticação’ dos indivíduos ao status quo” (PEREIRA, 2007, p. 47). Entretanto, no 

contexto da década de 1980, em que ocorriam diversas mobilizações e reivindicações que 

visavam o fim do período ditatorial e a redemocratização do País, foi aprovada a 

Constituição Federal de 1988, que veio a estabelece “direitos à população e 

responsabilidades ao Estado” (GONÇALVES, 2013, p. 81). 

Na referida Constituição, a educação passar a ser concebida como: 

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988, p. 42). 

Esse documento ainda vai assegurar, no seu artigo 209, que “O ensino é livre à 

iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I – cumprimento das normas gerais de 

educação; II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público”. (BRASIL, 1988, p. 

122) 

Logo, a política de educação superior brasileira vai passar por significativas mudanças 

a partir desse marco regulatório, assumindo vertentes do projeto neoliberal, cujas 

orientações se pautam a partir da reformulação do papel do Estado e do mercado na 

dinâmica social. A partir de então, o Estado passa a aplicar investimentos no mercado, com 

o intuito de assegurar a expansão dessa esfera, transferindo, consequentemente, a sua 

responsabilização na prestação de serviços essenciais (educação, saúde, dentre outros) 

para o setor privado, transformando em mercadoria a educação que foi reconhecida na 

Constituição Federal de 1988 como um “direito de todos” assegurando o dever do Estado 

em prover esse direito (BRASIL, 1988, p. 42). 

O ajustamento da política de educação ao neoliberalismo vai propiciar um 

considerável processo de expansão do acesso ao ensino superior, que ocorre através de 

dois mecanismos: “[...] a “explosão” do setor privado e a privatização interna das instituições 

de ensino superior (IES) públicas” (LIMA; PEREIRA, 2009, p. 34).    

De acordo com Netto (2000, p. 27), o processo de expansão do ensino superior atinge 

vultuosos níveis a partir da gestão presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 

atingindo tanto os cursos de graduação, como os de pós-graduação. Por meio dos 
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resultados apontados pelo Censo de Educação Superior, Almeida (2006, p. 55) vai 

mencionar que: 

Fazendo uma análise dos dados referentes ao período 1992-2002, percebe-se que o 
número de Instituições públicas de ensino superior diminuiu de 227 unidades 
existentes em 1992 para 195 em 2002, diminuição ocorrida, sobretudo nas 
instituições estaduais e municipais, enquanto que no setor privado, considerando o 
mesmo período, este número aumentou de 666 para 1.442 unidades. Observa-se 
ainda, que o crescimento das IES privadas se deu de forma mais acentuada na 
segunda gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, no período de 
1998 a 2002. Somente nesse intervalo de tempo, foram criadas 678 novas 
instituições de caráter privado, praticamente dobrando o número de IES particulares 
existentes no início deste período. Com isso, fica nítida a opção do governo FHC em 
incentivar a privatização desse nível de ensino, desobrigando o Estado para com a 
educação superior.    

Os dados demonstram o quanto o processo de expansão do ensino superior ocorre 

estimulado pela lógica mercadológica, afirmando a adequação da política de educação às 

exigências de reprodução do capital, cuja direção se dá por meio das recomendações de 

alguns acordos de assistência técnica estrangeira, a exemplo dos MEC-USAID2. 

Dentre os diversos organismos internacionais que exerceram influência na política de 

educação superior brasileira, o Banco Mundial é um dos que mais se destaca no conjunto. 

Para o referido organismo, 

[...] seria um desperdício o investimento em educação superior por parte de um 
Estado em que as condições sociais são compostas de pessoas predominantemente 
de baixa renda e a educação básica ainda não é universal. Da mesma forma, o 
investimento no ensino superior por parte do Estado deveria ser apenas para 
aqueles capacitados e que não podem acessá-lo por meio de recursos financeiros 
próprios. Oferecer a educação superior de maneira universal seria prestigiar aqueles 
que não precisam, subsidiando um nível de educação, dispendioso ao Estado, que 
não apresenta taxas de retorno tão satisfatórias quanto os investimentos na 
educação básica destes países. (FERREIRA, 2011, p. 45).                

Fica claro, portanto, a intenção de adaptar a educação dos países periféricos à lógica 

de acumulação do grande capital. As orientações dadas para atender a essa necessidade, 

são confirmadas em diversos documentos elaborados pelos próprios organismos, que 

propunham a redefinição do papel do Estado no que diz respeito à condução da política de 

                                                
2 No que concerne à educação superior, Gonçalves (2013, p. 70) vai apontar que esses acordos “[...] 
foram medidas desenvolvidas a partir [...] da busca por consultores nos Estados Unidos para 
traçarem as diretrizes desse nível de ensino na realidade brasileira”. Assinados inicialmente no ano 
de 1965, eles objetivavam, portanto, “[...] promover a reforma da educação superior brasileira, a partir 
da assessoria técnica norte-americana. Para tanto, argumentavam a necessidade de adaptação das 
políticas de educação superior aos pressupostos da “modernidade”.” (GONÇALVES, 2013, p. 70).   
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educação, a diversificação das instituições de nível superior, a possibilidade de criação de 

variadas formas de financiamento, dentre outras questões (FERREIRA, 2011). 

 Seguindo essas orientações, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, vai significar o marco inicial e o importante definidor de bases da 

adequação da política de educação brasileira aos ideais neoliberais. Essa lei vai instituir 

regras para o andamento da política de educação nacional, favorecendo a expansão por via 

da iniciativa privada, conforme estabelecido em seu artigo 7: 

O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - 
cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o 
previsto no art. 213 da Constituição Federal. (BRASIL, 1996, p. 03) 

Além disso, fica assegurado em seu artigo 45 que “a educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996, p. 15). Assim, fica estabelecida a 

diversificação das modalidades de ensino, que se organizarão, de acordo com o Decreto n. 

2.306/1997 que regulamenta a LDB/1996, a partir das seguintes formas: universidades, 

centros universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos e escolas superiores 

isoladas. 

Nos termos de Ferreira (2011, p. 54), essa lei representou “[...] um complexo 

desmonte das conquistas constitucionais para a educação superior no país, criando o 

suporte para viabilizar a reforma educacional em vista”. Entende-se, portanto, que as 

propostas trazidas nessa legislação propõem uma inversão na lógica educacional, que 

“deixa de ser um direito e passa a ser uma mercadoria, um serviço a ser oferecido pelo 

capital nacional e internacional” (ALMEIDA, 2009, p. 40).   

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n. 10.172 de 9 de janeiro de 

2001, foi mais um marco legal que exerceu significativa influência no processo de expansão 

da educação superior no cenário brasileiro. O referido plano apontou as seguintes 

recomendações: 

Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% 
da faixa etária de 18 a 24 anos; estabelecer uma política de expansão que diminua 
as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do País; e 
estabelecer um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-o, 
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inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, 
regulares ou de educação continuada. (BRASIL, 2001, p. 10). 

Portanto, as recomendações indicadas pelo PNE visavam a ampliação do sistema de 

ensino superior, principalmente por via da privatização desse serviço, sendo um mecanismo 

propulsor para a criação de programas que normatizavam novas formas de privatização do 

ensino. No âmbito dos programas, destaca-se o Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES)3, criado em 2001, e outros no decorrer do governo de Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2011), como o Programa Universidade Para Todos (PROUNI)4 e os 

cursos de ensino à distância, em 2005, e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI)5, no ano de 2007.      

Quando Lula assumiu a presidência, acreditava-se na possibilidade de haver um 

rompimento com a política neoliberal adotada na gestão presidencial de FHC. Entretanto, o 

que se verifica é um seguimento dessa política no âmbito do sistema educacional, 

modificando-se apenas o discurso governamental utilizado, que passa a ser o da 

necessidade de democratização do acesso à educação. De acordo com Lima e Pereira 

(2009, p. 38), as ações realizadas durante esse governo podem ser associadas a quatro 

nucleações:  

1) O fortalecimento do empresariamento da educação superior; 2) a implementação 
das parcerias público-privadas/PPP na educação superior; 3) a operacionalização 
dos contratos de gestão, eixos condutores da contra-reforma do Estado brasileiro, 
de Bresser-Cardoso a Paulo Bernardo-Lula e; 4) a garantia da coesão social em 
torno das reformas estruturais realizadas pelo governo federal em absoluta 
consonância com as políticas dos organismos internacionais do capital.   

Sendo assim, há um fortalecimento da lógica privatista do ensino, como também do 

processo de diversificação institucional, cujo respaldo se dará através de um conjunto de 

                                                
3 Instituído pela Lei n. 10.260 de Julho de 2001, o FIES constitui um Programa de financiamento das 
mensalidades dos cursos de graduação, para os estudantes que se encontram regularmente 
matriculados na rede privada de ensino superior, cujos cursos devem ter conceito positivo na 
avaliação do Ministério da Educação. (SISFIES, 2017) 
4 Criado inicialmente através da Medida Provisória n. 213/2004, e posteriormente instituído pela Lei n. 
11.096/2005, o PROUNI dispõe sobre a “[...] concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de 
estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de 
cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino 
superior, com ou sem fins lucrativos” (BRASIL, 2005, p. 01). 

5 Instituído pelo Decreto n. 6.096 de 24 de abril de 2007, o REUNI é considerado um programa que 
objetiva a ampliação do acesso e a permanência nos cursos de graduação das instituições federais 
de ensino. 
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aparatos legais criados durante esse governo. Assim, a partir dos anos 2000, assiste-se a 

um aprofundamento do processo de expansão do ensino superior no País, pautando-se, 

nesse momento, no discurso da necessidade de democratização do acesso a esse nível de 

ensino.  

Essa perspectiva de expansão do ensino é confirmada pela pesquisa realizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) que vai 

apontar no período referente ao primeiro mandato de Lula (2003), um total de 1.859 (um mil 

oitocentos e cinquenta e nove) instituições de ensino, sendo 207 (duzentas e sete) públicas 

e 1.652 (um mil seiscentos e cinquenta e duas) privadas. No último ano dessa gestão 

(2010), esse número cresceu para 2.378 (dois mil trezentos e setenta e oito) instituições, 

distribuídas em 278 (duzentos e setenta e oito) públicas e 2.100 (dois mil e cem) privadas. 

Apesar do tímido crescimento no âmbito público de ensino, os resultados 

apresentados evidenciam o crescimento alarmante do ensino superior privado, expressando 

a adequação da educação às metas ditadas pelos organismos internacionais de regulação. 

Quando Dilma Vana Rousseff (2012-2016) assume a presidência, fica evidente uma 

continuidade das estratégias utilizadas no governo que a antecede, no tocante à 

privatização e mercantilização da educação superior, tendo em vista que se tem a 

manutenção de investimento em alguns programas de financiamento, a exemplo do 

PROUNI. 

 

2.1 A expansão dos cursos de Serviço Social no Brasil 

 

Assim como as diversas profissões, o Serviço Social acompanhou a tendência 

nacional da lógica expansionista do ensino de nível superior. Essa profissão, nos termos de 

Lima e Pereira (2009, p. 41), “[...] assistiu, a partir dos anos 1990, a um explosivo processo 

de expansão de seus cursos de graduação, majoritariamente privados e inseridos em 

instituições não-universitárias [...]”.  
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Apesar do processo de aumento da oferta dos cursos de Serviço Social se iniciar nos 

anos 1990, é a partir dos anos 2000 que se registrará um considerável crescimento no 

quantitativo desses cursos, conforme é possível visualizar na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Quantitativo dos cursos de Serviço Social no Brasil6 

 

Ano 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Cursos 

 

88 

 

97 

 

109 

 

131 

 

152 

 

178 

 

207 

 

205 

 

275 

 

294 

 

409 

 

418 

 

694 

 

- 

 

- 

 

- 

 

798 

 

829 

Fonte: Elaboração de SANTOS (2017) a partir dos dados de Almeida (2013); sistema e-MEC (2017). 

 

A intensificação do processo de expansão do ensino superior e o consequente e 

assustador crescimento dos cursos de Serviço Social podem ser analisados como uma 

estratégia utilizada para o fortalecimento do capital, justificando-se a partir de dois eixos 

estruturantes: 

(i) a primeira, de fortalecimento do empresariamento da educação superior, que 
direciona o interesse do empresariado na abertura por cursos na área de Humanas 
e Ciências Sociais Aplicadas, devido aos baixos custos e alta lucratividade; (ii) a 
necessidade de manutenção de um consenso social em torno das reformas 
estruturais realizadas pelo governo federal em absoluta consonância com as 
políticas internacionais dos organismos do capital. (LIMA; PEREIRA, 2009, p. 41). 

Entende-se, pois, que o significativo aumento do número de cursos de graduação em 

Serviço Social constituiu um reflexo do estímulo dado ao setor privado de ensino e da 

possibilidade de pouco investimento para a criação e manutenção desses cursos com 

retornos bastante lucrativos.  

Retomando os dados apresentados na tabela anterior, do total de 829 (oitocentos e 

vinte e nove) cursos presentes no Brasil e registrados no sistema e-MEC (2017), 460 

(quatrocentos e sessenta) são na modalidade de ensino presencial. De acordo com a 

mesma fonte de dados, a região Nordeste do País conta com 273 (duzentos e setenta e 

três) cursos, dos quais 145 (cento e quarenta e cinco) são presenciais. 

                                                
6 Os dados dos anos de 2013, 2014 e 2015 não foram identificados e os resultados referentes ao ano 
de 2017 correspondem aos dois primeiros meses do ano.  
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No caso do estado da Bahia, esse crescimento vem ocorrendo num ritmo 

preocupante, apresentando um quantitativo de 59 (cinquenta e nove) cursos distribuídos 

pelos municípios, dos quais apenas dois são públicos e o restante insere-se na lógica 

privada. A maior concentração desses cursos encontra-se na cidade de Salvador, que 

possui atualmente 36 (trinta e seis) cursos, estando vinte na modalidade à distância e 16 

(dezesseis) na modalidade presencial, cuja categoria administrativa apresenta 15 (quinze) 

ofertados por instituições privadas e apenas um por instituição pública de ensino (MEC, 

2017). 

Os resultados apresentados que comprovam uma maciça criação de cursos, 

especialmente em instituições de cunho privado e reforçam o processo de mercantilização 

do ensino, acarreta, segundo Iamamoto (2007, p. 440), num processo de massificação da 

formação profissional, contribuindo para a criação de um “exército assistencial de reserva”. 

Para além dessa perspectiva, a expansão dos cursos e seu acesso causam outras 

implicações que dizem respeito à formação acadêmica e o trabalho profissional. 

De acordo com Pereira (2010), a formação profissional é afetada devido a alguns 

problemas que impactam na vida acadêmica dos estudantes e compreende o aligeiramento 

da formação, a precarização do trabalho docente, a dificuldade de andamento dos estágios 

e Trabalhos de Conclusão de Curso, assim como da materialização do que recomenda as 

diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social. Nesse sentido, haverá incidência 

tanto na qualidade da formação quanto nas condições dos estudantes de permanência e 

conclusão da graduação. 

 

3 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ESTUDANTES PARA A PERMANÊNCIA 

NOS CURSOS 

 

A pesquisa contou com a participação de trinta estudantes, matriculados entre o quinto 

e oitavo semestre dos cursos privados de Serviço Social ofertados na modalidade presencial 

em instituições presentes na cidade de Salvador.  

No que se refere ao gênero dos discentes participantes, 25 (vinte e cinco) eram 

mulheres e cinco homens, reafirmando a tendência apontada por Iamamoto (2003) que 
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traça o perfil social e histórico do profissional de Serviço Social como sendo constituído por 

uma categoria predominantemente feminina.  

Nesse grupo, apenas 26,7% apresentou faixa etária até 25 (vinte e cinco) anos de 

idade, enquanto que 73,3% encontrava-se concentrado entre os 26 (vinte e seis) e quarenta 

anos de idade, evidenciando que o acesso ocorre majoritariamente por uma população 

adulta.  

Sobre o quesito raça/cor, houve uma prevalência de estudantes que se 

autodeclararam pretos, compondo 60% do grupo participante. O segundo resultado mais 

sinalizado foi dos que se autodenominaram pardos (36,7%) e apenas 3,3% afirmou ser 

branco. 

Quanto ao quesito trabalho, 50% confirmou não estar inseridos no mercado de 

trabalho enquanto que os outros 50% afirmou estar exercendo alguma atividade laboral. Já 

com relação à renda média mensal familiar, 50% declarou ser entre um e dois salários 

mínimos, equivalente a R$937,00 (novecentos e trinta e sete) e R$1.874,00 (um mil 

oitocentos e setenta e quatro), respectivamente. Os que ganham entre dois e três salários 

compreendem 36,7% dos participantes. A renda dos demais variou entre três e quatro 

salários (10%) e entre quatro e cinco salários (3,3%).  

A maioria dos estudantes (56,7%) confirmou se beneficiar de bolsa auxílio tanto do 

PROUNI, através de bolsas parciais ou integrais, como do FIES. Quando questionados 

sobre a existência e recebimento de algum tipo de bolsa auxílio de assistência estudantil 

concedida pela instituição de ensino, foi possível contabilizar apenas três beneficiários. 

Foram apresentadas inúmeras dificuldades enfrentadas pelos estudantes participantes 

da pesquisa, no decorrer da graduação, constatando-se maior relação com as questões 

ligadas ao processo de aprendizagem, ao deslocamento até a instituição de ensino, a 

infraestrutura e superlotação das salas, o horário das aulas, o acesso à bibliografia, o valor 

da xerox e a quantidade limitada de bolsas de pesquisa. Essas e as demais dificuldades 

apontadas podem ser observadas na tabela que segue: 

Tabela 2 – Dificuldades apresentadas pelos estudantes nos cursos de Serviço Social 

 

DIFICULDADES QUANTITATIVO PERCENTUAL % 



12 
 

De aprendizado 10 33,3 

De deslocamento até a instituição 18 60,0 

Do horário das aulas 09 30,0 

Acesso à bibliografia 07 23,3 

Número limitado de bolsas de pesquisa 09 30,0 

Infraestrutura das salas 14 46,7 

Acesso à biblioteca 01 3,3 

Ambiente de estudo 03 10,0 

Superlotação das salas 09 30,0 

Valor da xerox 15 50,0 

Salas de vídeo conferência 06 20,0 

Laboratórios (informática) 09 30,0 

Outras 03 10,0 

Fonte: SANTOS (2017). 

 

De maneira geral, as situações de dificuldades apresentadas pelos estudantes 

apontam que a garantia do acesso, por meio da criação e ampliação de programas de 

financiamento que possibilitam a “gratuidade” parcial ou integral das mensalidades, como é 

o caso do PROUNI, não é suficiente para garantir a permanência desses discentes nos 

cursos, tendo em vista que inúmeras exigências, tanto de cunho pessoal e financeiro, 

quando de condições estruturais dos cursos, serão postas no decorrer da formação.     

Além disso, as objeções enfrentadas pelos estudantes podem ocasionar no 

trancamento de algumas disciplinas, ou até mesmo da matrícula do curso, tendo em vista 

que os dados coletados evidenciaram dez discentes que realizaram o trancamento do curso 

em determinado momento da formação, justificando dificuldades financeiras, problemas de 

saúde, choque com o horário de trabalho e incompatibilidade do horário das aulas. 

Portanto, adentrar em uma instituição privada de ensino gera alguns custos para o 

estudante, que podem colocar em risco a sua continuidade no curso, afetando, sobretudo, o 

seu desempenho, principalmente se levando em consideração que a maioria deles terá que 

conciliar trabalho e estudos. Assim, o que poderia representar a ocupação dos espaços de 

produção de conhecimento, subverte-se na manutenção da lógica de reprodução do capital.         
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, fica nítido que o processo de expansão do ensino superior no 

Brasil e a consequente ampliação do acesso têm ocorrido de forma assustadora, sendo 

respaldado por aparatos legais que legitimam os interesses do capital, possibilitando a 

redução da ação do Estado na oferta do ensino superior público e gratuito, transferindo essa 

função para o mercado por meio da aplicação de recursos públicos neste setor.  

Nesse sentido, entende-se que o crescimento alarmante do ensino superior no cenário 

brasileiro, especialmente dos cursos de Serviço Social, tem transformado a educação que 

constitucionalmente deveria ser assegurada como um direito social de todo cidadão, em 

uma mercadoria, ao passo que é apoiada pelo Estado através de ações que contribuem 

com a manutenção do capital, favorecendo a predominância e consolidação do setor privado 

de ensino. 

A pesquisa revelou que o vertiginoso processo de expansão em curso cria 

desdobramentos no decorrer da trajetória acadêmica dos estudantes, que perpassam por 

dificuldades vinculadas às condições de cunho financeiro e estrutural das instituições de 

ensino, que podem incidir diretamente no processo de aprendizagem, na qualidade da 

formação e na permanência no curso, já que um significativo número de estudantes apontou 

o trancamento de disciplinas ou mesmo da matrícula em algum momento da formação. 

Destarte, compreende-se que as discussões concebidas neste trabalho não se 

esgotam as abordagens apresentadas, sendo importante o aprofundamento do debate em 

questão, visando a defesa de uma formação de qualidade que esteja sustentada em um 

projeto emancipado. 
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