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RESUMO 

O objeto da pesquisa foi a política educacional de ensino 
superior no Brasil e os rebatimentos para a formação 
profissional em Serviço Social na cidade de Salvador/Bahia. A 
Bahia é o estado da região nordeste do Brasil com maior 
número de cursos de graduação em Serviço Social e Salvador 
a capital com maior número de cursos. Com esse processo 
percebemos que o cenário tem impactado diretamente na 
consolidação do projeto profissional do Serviço Social, 
apresentando uma disputa da direção social defendida pela 
categoria, colocando em risco a hegemonia do atual projeto 
ético-político profissional do Serviço Social brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Serviço Social; 
Formação Profissional. 
 

ABSTRACT 

The object of the research was educational policies of higher 
education in Brazil and the refutations for a professional 
formation in Social Work in the city of Salvador/Bahia. Bahia is 
the northeastern state of Brazil with the highest number of 
undergraduate courses in Social Work and Salvador, is a 
capital with the highest number of courses. With this process, it 
was possible to perceive that the politics of higher education 
has directly impacted on the consolidation of the professional 
project of the Social Work, presenting a scenario of dispute of 
the social direction defended by the category, putting at risk the 
hegemony of the current professional ethical-political project of 
the Brazilian Social Work. 
KEYWORDS: Higher Education; Social Work; Professional 
Formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo foi apresentado como trabalho de conclusão de curso ao 

Colegiado de ensino de graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, 

tendo como objeto de pesquisa a política educacional de ensino superior no Brasil e os 

rebatimentos para a formação profissional em Serviço Social na cidade de Salvador/Bahia, 

com o recorte temporal até o governo Dilma em 2016. 

A necessidade de realizar essa pesquisa surgiu diante dos desafios impostos 

pela atual conjuntura de expansão do ensino superior no Brasil e a crescente abertura de 

cursos de graduação em Serviço Social, conforme cenário apresentado por Iamamoto 

(2014, p. 612) de que em 2011 as matriculas estavam concentradas “na modalidade EAD 

80.650 matrículas e na modalidade presencial 72.019 matrículas”, demonstrando que essa 

expansão se deu majoritariamente através de instituições privadas, na modalidade à 

distância, mas também com grande expressão na modalidade presencial. 

Na Bahia esse cenário se materializa através do aumento de instituições, 

considerando que até 2001 existia somente um curso de graduação em Serviço Social no 

estado da Bahia, na Universidade Católica do Salvador (UCSAL) existente há 50 anos, e 

atualmente, o estado conta com 502 Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o 

curso. Esses dados demonstram que a Bahia é o estado da região nordeste do Brasil com 

maior número de cursos de graduação em Serviço Social, seguido pelo estado de 

Pernambuco e do Ceará, com 33 e 29 instituições respectivamente. É importante destacar 

que somente a capital baiana tem o mesmo quantitativo de instituições que o estado do 

Ceará. (E-MEC/MEC). Esses dados demonstram a necessidade de analisar os impactos 

dessa expansão e a mudança provocada no perfil profissional e na formação profissional, já 

que a formação no ensino público e presencial atualmente está em desvantagem com 

relação ao ensino privado e à distância no estado.  

Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo analisar os impactos das 

políticas educacionais nas últimas décadas para a Formação Profissional nos cursos de 
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Serviço Social na cidade de Salvador/BA, contribuindo com o debate de formação 

profissional no contexto das políticas educacionais atuais. 

Com esse processo, foi possível perceber que a política de ensino superior tem 

impactado diretamente na consolidação do projeto profissional do Serviço Social, 

apresentando um cenário de disputa da direção social defendida pela categoria, colocando 

em risco a hegemonia do atual projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro. 

 

 

2. EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NO 

BRASIL 

 

 

No desenvolvimento do capital, forjado na exploração do trabalho com objetivo 

de produzir lucro, a produção de riqueza é inversamente proporcional à produção de 

pobreza e miséria. Segundo Netto e Braz (2012), o ciclo econômico do capital compõe-se 

por crises, depressões, retomadas e auge, até que uma nova crise seja instaurada 

reiniciando o ciclo. Ao longo da história da humanidade, diversos momentos de crise 

aconteceram, porém as constantes crises do capitalismo são reflexos do seu próprio 

movimento de acumulação, mesmo que cada crise tenha causas diferentes. 

O movimento de mundialização, centralização e concentração do capital são 

essenciais para o seu desenvolvimento, principalmente na fase contemporânea do 

imperialismo, impactando geograficamente (centro/periferia), mas também definindo a 

concentração de poder. Segundo Netto e Braz (2012, p. 237) o poder e controle passaram 

“a operar-se também através de instituições, agências e entidades de caráter supranacional 

– como o Fundo Monetário internacional, o Banco Mundial e organismos vinculados à 

Organização das Nações Unidas.” Através desses instrumentos que a interferência nos 

países periféricos e dependentes passa a ter maior consistência, definindo o papel do 

Estado, o movimento do mercado e dos bancos.  

No momento de crise do capital, para o Brasil o modelo desenvolvimentista dava 

sinais de esgotamento e iniciou-se o processo de reorganização do Estado. O Brasil que 

vivia um contexto singular, com uma divida externa alta e uma crise inflacionária 

incontrolável, demandou uma intensa articulação da burguesia nacional para consolidar o 

novo modo de acumulação capitalista. Os primeiros governos da redemocratização: José 



 

Sarney, Fernando Collor de Melo e Itamar Franco avançaram com o neoliberalismo no país, 

com grandes críticas à estrutura do Estado e desmantelo de setores públicos e políticas 

públicas, com impactos como grande desemprego e miséria. 

A reforma do Estado brasileiro aconteceu no governo Fernando Henrique (1995-

2003), como um enorme desmonte das reivindicações sociais. Portanto, considerada uma 

contra-reforma, conforme afirma Behring (2003, p.198) 

A “reforma” do Estado, tal como está sendo conduzida, é a versão brasileira de uma 
estratégia de inserção passiva e a qualquer custo na dinâmica internacional e 
representa um escolha político-econômica, não um caminho natural diante dos 
imperativos econômicos. [...] que, ao meu ver, não permite caracterizar o processo 
em curso como modernização conservadora, mas como uma contra-reforma, que 
mantem a condução conservadora e moderniza apenas pela ponta. 

Nesse momento, há um aumento da influência de organismos internacionais 

para formulação de políticas econômicas e sociais. A educação torna-se alvo prioritário de 

formulações dessas instituições objetivando reformas em toda a América Latina e países de 

capitalismo dependente, considerados em desenvolvimento.   

Segundo Ferreira (2011, p. 45), esses documentos “sugerem a divisão da 

educação superior em quatro funções: o ensino superior para as elites, o profissional, o 

técnico e o generalista”, além da ampliação da educação à distância, considerando que 

necessita de um investimento menor, e que ampliaria o acesso dos pobres. É possível 

perceber a partir da análise que a proposta de diversificação tem a intenção de aumentar o 

acesso e incluir a população pobre na educação superior, mas considerando também a 

maneira subordinada dessa inserção. Esse é o aspecto essencial que vai determinar o 

caráter da expansão do ensino superior nos últimos governos. Considerando que para cada 

tipo de Instituição de Ensino Superior (IES), existem regras e funções diferentes, porém o 

certificado que os alunos adquirem tem a mesma validade ao Ministério da Educação 

(MEC). 

Nesse cenário, temos os impactos para o desenvolvimento das profissões, como 

o Serviço Social, que foi amadurecendo sua concepção de projeto de sociedade, formação e 

atuação. A partir da década de 1960, novas demandas para atuação profissional 

impulsionaram o debate sobre a formação profissional em Serviço Social. Essas reflexões 

foram ampliadas nas décadas posteriores, principalmente com a inserção de assistentes 

sociais na pós-graduação e o amadurecimento teórico, com a aproximação da teoria social 

crítica marxista, que impulsionou uma renovação na categoria do Serviço Social. O 3º 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) em 1979 é considerado o marco desse 



 

processo de reconceituação profissional, de rompimento com as bases conservadoras 

fundantes da profissão.  

Para Netto (1999) esse processo estava aliado ao Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social em toda América Latina, como também a conjuntura de 

repressão da ditadura civil-militar no Brasil e a inserção de assistentes sociais nos 

movimentos de luta pela democracia. Diante disso a categoria profissional redefiniu suas 

concepções de formação profissional, tendo como o marco deste processo a aprovação do 

currículo mínimo para os cursos de Serviço Social em 1982, aliado à construção do código 

de ética de 1986, que demonstrava o avanço crítico da categoria no momento. O Código de 

Ética foi redefinido em 1993, definindo os princípios e valores da categoria, considerado um 

avanço juntamente com a aprovação da lei 8.662/93 que regulamenta a profissão do Serviço 

Social, com suas competências e atribuições. 

Esse processo significou a afirmação de uma nova direção social hegemônica, 

que se consolidou com a aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço 

Social, em 1996, depois de longos debates e reflexões da categoria, revisando o currículo 

mínimo de 1982. Essas diretrizes foram construídas no seio das entidades político-

organizativas da categoria, envolvendo assistentes sociais, estudantes de graduação e pós-

graduação, docentes, pesquisadores, entre outros sujeitos, por isso é conhecida como 

Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS).  

Nesse mesmo momento histórico o Ministério da Educação (MEC) organizou 

uma nova Lei 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que culminou na 

construção de diretrizes curriculares para os cursos. Em 1999 foi aprovado as  currículo 

mínimo do MEC para o curso de Serviço Social, reduzindo o documento construído e 

aprovado coletivamente pela categoria, com grandes alterações teórico-metodológicas, 

esvaziando o debate do projeto profissional. Atualmente os cursos de Serviço Social são 

avaliados através das diretrizes do MEC, por isso devem cumprir suas exigências, ainda 

assim, alguns cursos demarcam politicamente a vinculação com as Diretrizes Curriculares 

da ABEPSS, afirmando o compromisso com a consolidação do projeto ético-político do 

Serviço Social brasileiro. 

Os documentos construídos pela categoria representam a materialização do 

projeto ético-político profissional do Serviço Social que determinam o compromisso social da 

categoria com a classe trabalhadora, por sua análise da realidade social e compreensão 



 

enquanto profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalho social, condensados nas 

dimensões teórico-metodológica, ética-politica e técnico-operativa, indissociáveis para a 

formação e atuação profissional, compreendendo seus limites e possibilidades de 

realização. A hegemonia desse projeto ainda está em construção, enfrentando grandes 

desafios principalmente pela conjuntura do capitalismo, avanço das contra-reformas no 

Brasil e a direção social da educação superior que na ultima década ganhou novas 

configurações, impactando diretamente no projeto profissional. 

Em 2003, Lula assume o governo federal, abarcando diversas expectativas por 

se tratar de um partido construído com base popular: o Partido dos Trabalhadores (PT), com 

grande legitimidade dos trabalhadores do país e um programa construído com participação 

de diversos partidos e militantes de esquerda. Porém, desde a sua campanha, já dava 

indícios que não iria romper com a política adotada pelos presidentes anteriores, dando 

continuidade à política de terceira via, com uma proposta de conciliação de classes, de 

interesses antagônicos, através de um governo de coalisão. 

Um exemplo importante é a política de educação que logo nos primeiros anos de 

gestão do governo Lula, foi apresentada uma proposta de Reforma do Ensino Superior, em 

continuidade com a proposta de reformas iniciadas na década de 1990.  Segundo Lima 

(2005) a Reforma do Ensino Superior do governo Lula, também é considerada uma contra-

reforma diante do seu caráter de expansão, através de algumas características como: da 

diversificação das Instituições de Ensino Superior, Parcerias Público-Privado – PPP; da 

criação de um Sistema Nacional de Avaliação para o Ensino Superior  baseado nas 

avaliações dos governos anteriores; expansão do ensino à distância; da criação de uma 

política de cotas raciais e sociais; do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Essas 

últimas, conquistas fruto da atuação dos movimentos sociais.  

O cenário foi se complexificando no desenvolvimento da contra-reforma 

universitária, perpassando também os mandatos do governo Dilma (PT), principalmente com 

a aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) em 2013, que não mudou a 

direção e concepção dos planos anteriores, com suas metas articuladas com a política 

expansão do ensino superior em curso, porém com algumas medidas novas: tornando o 

Reuni uma política de Estado colocando suas metas como estruturantes do plano; a 

ampliação do Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (FIES) e Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) na graduação e pós-graduação stricto sensu, e a 



 

modalidade à distância que também deve ampliar-se com a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Conforme destaca Lima (2013, p.9) 

Estes dados evidenciam que o novo PNE realiza dois movimentos.  Aprofunda a 
certificação em larga escala operada pelo Reuni, como analisa LIMA (2008), bem 
como fortalece o empresariamento da educação (básica e superior) através das 
vagas “públicas” nas entidades privadas do sistema S e da ampliação da isenção 
fiscal aos empresários da Educação Superior pelo FIES (nos cursos privados de 
graduação de pós-graduação, ambos nas modalidades presencial e a distância). 

A disputa entre a classe trabalhadora e a burguesia acompanha o movimento de 

transformação do capital, ao passo que a defesa da democratização do acesso à educação 

para os movimentos sociais corresponde a uma concepção de universidade pública, 

gratuita, socialmente referenciada, para a burguesia essa possibilidade deve estar articulada 

à necessidade de acumulação do capital, servindo, segundo Lima (2005) como um 

mecanismo de “difusão da concepção de mundo burguesa”. Compreendendo essa lógica, é 

possível perceber as limitações no discurso de democratização do acesso à educação em 

curso no país, ao passo que não há disposição da classe dominante brasileira para garantir 

reformas estruturais, e no lugar existe uma tendência para implementar contra-reformas. Os 

últimos anos do governo Dilma expressam esse processo, diante da atual crise financeira 

que impactou o país mais fortemente no seu governo, as ações de retração e cortes de 

investimento nos setores públicos avançaram prioritariamente para as políticas sociais, 

impactando inclusive os programas criados através da Reforma Universitária.  

Para o projeto profissional do Serviço Social esse cenário impõe grandes 

desafios, por sua incompatibilidade com o projeto de educação implementado no país e pelo 

consequente avanço do (neo) conservadorismo na profissão, sendo que o maior desafio é 

consolidar esse projeto na formação e atuação profissional, cabendo uma intensa 

articulação da categoria para enfrentar a realidade contraditória para sua realização. 

 

 

2.1. O ensino superior e a formação profissional em Serviço Social na cidade de 

Salvador/BA 

 

 

No desenvolvimento da pesquisa foi utilizado dois instrumentos de pesquisa, 

sendo a revisão e análise bibliográfica de produções já existentes sobre as temáticas 

estudadas, além de documentos produzidos por movimentos sociais e pela própria 

categoria, bem como documentos da legislação nacional e sites específicos do Ministério da 



 

Educação. E a entrevista semi-estruturada, utilizando perguntas abertas e fechadas, que 

correspondiam à necessidade dos objetivos. Os sujeitos da pesquisa foram as 

coordenações dos cursos de Serviço Social.  Sendo escolhidas três instituições de ensino 

superior, mais especificamente, universidades, que correspondiam ao critério amostral: 

universidade pública, para analisar o REUNI, e universidade privada presencial para analisar 

o PROUNI e FIES, e universidade privada que oferta o curso na modalidade presencial e na 

modalidade à distância, para analisar o EAD. Para interpretar os dados coletados através 

das entrevistas e na revisão bibliográfica, foi utilizada uma análise de conteúdo com a 

definição de eixos de estudo para aprofundar os elementos apresentados através da 

realização da pesquisa. Neste texto apresentaremos elementos que perpassam a questão 

do trabalho docente, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sobre o 

projeto de formação e o mercado de trabalho, algumas especificidades do ensino à 

distância, sobre a articulação da categoria e as entidades politico-organizativas e por fim, 

sobre os desafios apresentados à consolidação do Projeto ético-politico profissional do 

Serviço Social brasileiro.  

Na pesquisa realizada, foi possível perceber grandes diferenças na estruturação 

dos cursos, percebendo que o processo de diversificação das instituições de ensino superior 

interfere diretamente na organização dos cursos desde a sua criação. Como também, a 

instituição pública apresentou melhores estruturas para o trabalho docente, com o vínculo 

de dedicação exclusiva e com um programa de qualificação definido que contribui para um 

quadro docente de alta qualificação. Esse cenário demonstra-se mais frágil nas outras 

instituições privadas, que priorizam a contratação em regime de “horistas” e profissionais 

especialistas. Essa questão parece influenciar diretamente na produção da pesquisa, onde a 

instituição pública demonstrou realizar mais atividades de pesquisa. 

Esse dado confirma as pesquisas de Lima e Pereira (2009, p. 46) que afirmam 

ser essa uma preferência das instituições privadas, “principalmente as não universitárias – 

devido ao barateamento da hora-aula do especialista e/ou mestre em relação ao professor 

doutor.” Demonstra-se portanto, que o processo de mercantilização das universidades 

impacta diretamente na relação de contratação docente e em consequência, fragiliza a 

relação de indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, tão necessária para a 

formação de assistentes sociais.  

Na instituição privada que oferta o curso nas modalidades presencial e à 

distancia, pôde-se perceber um discurso em defesa de uma chamada modernização do 



 

currículo e consequentemente, da direção ético-politica da formação profissional, pautada 

numa compreensão da necessidade de adaptação às necessidades atuais do mercado.  

Essa compreensão tem sido historicamente problematizada nas produções do Serviço 

Social, por compreender que as características da atual configuração do modo de produção 

capitalista, e consequentemente, do mercado de trabalho,  

[...] se apoia na exploração do trabalho vivo na produção. Isso não significa que o 
trabalho se aproprie de pouco, mas que o crescimento sempre se baseia na 
diferença entre o que o trabalho obtém e aquilo que cria. Por isso, o controle do 
trabalho, na produção e no mercado, é vital para a perpetuação do capitalismo. O 
capitalismo está fundado, em suma, numa relação de classe entre capital e trabalho. 
Como o controle do trabalho é essencial para o lucro capitalista, a dinâmica da luta 
de classes pelo controle do trabalho e pelo salário de mercado é fundamental para a 
trajetória do desenvolvimento capitalista.  (HARVEY, 2011, p. 166) 

Essa problematização possibilitou ao Serviço Social se reconhecer e demarcar 

sua posição na divisão sócio-técnica do trabalho, enquanto classe trabalhadora, inserida no 

contexto atual de reestruturação produtiva, com um intenso processo precarização do 

trabalho, flexibilização dos vínculos empregatícios, com ampliação da terceirização, entre 

outros elementos já abordados. Diante disso é possível problematizar: Será que o Serviço 

Social que deve se modernizar e adequar-se ao mercado de trabalho? Ou compreender a 

lógica de funcionamento, as características e demandas atuais, para contribuir com o 

processo de resistência ao cenário imposto à classe trabalhadora, de retração e perda do 

dos direitos trabalhistas já conquistados? 

Segundo o referencial teórico utilizado nesta pesquisa, podemos perceber que a 

direção social do projeto ético-politico do Serviço Social é contra hegemônico e critico à 

atual configuração do mundo do trabalho, portanto é necessário criticar a perspectiva de 

adequação da categoria ao mercado de trabalho. Portanto é necessário compreender o que 

significa essa defesa pela modernização da categoria, para entender as bases teóricas e 

ideológicas que as fundamenta. Esse movimento é fundamental para a categoria, 

principalmente para munir-se de elementos, possibilitando uma critica coerente com a 

direção social atual da profissão e confronta-la, com consequência, com os argumentos dos 

setores que defendem a referida modernização. Urge a necessidade de realizar ainda mais 

reflexões sobre a hegemonia do projeto-ético-político do Serviço Social brasileiro.   

Já com relação à especificidade do curso à distância, apresentou-se pela 

coordenação que a curso tem a mesma carga horária do curso presencial, porém as 

disciplinas são ofertadas através do portal virtual. Alertou-se ainda que os encontros 

presenciais antes eram semanais, com os tutores presenciais, que são assistentes sociais, 

porém houve uma mudança e esse encontro tornou-se mais flexível, quinzenal, além das 



 

provas presenciais que são obrigatórias, uma em cada disciplina. Para isso alguns tutores 

presenciais ficam à disposição dos estudantes no polo frequentemente, principalmente para 

cumprir as legislações especificas da categoria, como de estágio. 

Outro desafio apresentado através das entrevistas foi a articulação da categoria 

profissional, apresentado como uma possibilidade de enfrentamento ao atual cenário, 

presente no cotidiano de estudantes, docentes, assistentes sociais, usuários, da classe 

trabalhadora como um todo.  

Porém, há uma preocupação de um futuro de maior fragilidade das entidades 

politico-organizativas da categoria e consequentemente do seu projeto profissional. Caso a 

massa de assistentes sociais, que já são maioria na categoria como apontou a nossa 

pesquisa, decidir disputar a direção social da profissão com maior organização, serão 

apresentados grandes desafios, “catastróficos” como adjetivou uma das entrevistadas sobre 

essa possibilidade, afirmando que há uma necessidade urgente no fortalecimento da 

ABEPSS, do Conjunto CFESS/CRESS e principalmente da ENESSO, por conseguir ter 

maior aproximação com os assistentes sociais em formação. 

Em geral nota-se a defesa do projeto ético-político profissional do Serviço Social, 

e consequentemente com a proposta de formação expressa nas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS, porém foi possível perceber que a formação profissional é um campo de disputa 

no Serviço Social, mesmo que não declarada por alguns profissionais e que a proposta de 

formação defendida pela categoria tem sido ainda mais fragilizada no contexto de contra 

reforma do ensino superior.  

Conforme já foi sinalizado por Netto (1999), pode-se notar a existência de 

compreensões diferentes acerca do projeto ético-político profissional, apresentando-se 

diferentes tendências de projeto profissional no interior da profissão, que não disputem 

diretamente a direção da categoria, estão em disputa na formação a atuação profissional. 

Ainda assim, há um discurso de disposição para a defesa dos princípios ético-políticos, o 

que representa o pluralismo de ideias existente na categoria, porém não se pode confundir o 

princípio do pluralismo, que está intimamente relacionado ao princípio da democracia, com o 

ecletismo teórico, cabendo um intenso confronto de ideias para a efetiva consolidação do 

projeto profissional, com sua direção social definida pela análise crítica da realidade social. 

Por fim, é necessário considerar que diante da limitação de abrangência, a 

realização dessa pesquisa alcançou uma amostra pequena frente à quantidade de cursos 

existentes em Salvador, e analisou somente alguns elementos para conhecer o contexto e 



 

desafios da formação profissional em Serviço Social, compreendendo que o processo de 

formação vai além do percurso histórico dos cursos e da percepção das coordenadoras 

acerca da estruturação dos cursos. Ainda assim a pesquisa conseguiu realizar seu objetivo, 

conhecendo as especificidades do processo de estruturação e consolidação dos projetos 

políticos-pedagógicos, os desafios apresentados nesse processo, e os impactos da atual 

configuração do ensino superior para a efetivação do projeto profissional, como também 

ampliando as reflexões e contribuindo para o debate da formação profissional do Serviço 

Social na cidade de Salvador.    

  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

A expansão do ensino superior tem impactado diretamente o Serviço Social 

brasileiro, diante disso foi possível conhecer como essa realidade se expressa nos cursos 

de Serviço Social em Salvador, problematizando o processo de precarização em que as 

Instituições de Ensino Superior são submetidas. Principalmente no que refere ao trabalho 

docente, a fragilidade dos vínculos, a desvalorização e consequente precarização do 

trabalho, que demonstrou ser um dos maiores desafios na implementação do projeto 

profissional nos cursos estudados, principalmente nas instituições privadas. Essa tendência 

confirma as análises sobre os impactos da mercantilização do ensino superior para a 

qualidade da formação oferecida pelos cursos, que não demonstrou ser a preocupação 

principal das instituições.  

A questão do curso à distância é uma temática que tem ganhado atenção na 

categoria nos últimos anos, devido a sua crescente expansão. Foi possível perceber que há 

uma tendência a valorização e incentivo de acesso aos cursos nessa modalidade, havendo 

um processo de diminuição da procura pelos cursos presenciais. É necessário reafirmar que 

esse processo de formação aligeirado e flexível não dá conta de realizar a construção do 

perfil profissional demandado pelo projeto ético-politico do Serviço Social, cabendo um 

necessário esforço de valorização dos cursos presenciais, principalmente nos municípios do 

interior do estado, que agregam a maioria dos estudantes de Serviço Social da modalidade 

à distância.  



 

 Dentre os desafios apresentados para a consolidação do projeto de formação 

profissional, relacionado ao projeto ético-politico profissional a estruturação dos Projetos 

Político-Pedagógicos dos cursos, foi possível perceber que as instituições dizem estar de 

acordo com a proposta de diretrizes Curriculares da ABEPSS, porém, seria necessário uma 

análise mais aprofundada através da leitura dos próprios PPP e das grades curriculares, 

com suas respectivas ementas, para identificar a relação com a proposta de formação 

profissional defendida pela categoria, ou possíveis distanciamentos, vinculados à outros 

posicionamentos ideo-políticos que se mostraram presentes na disputa pela direção social 

do projeto profissional do Serviço Social brasileiro através desta pesquisa.  

A hegemonia do projeto ético-politico do Serviço Social brasileiro encontra-se 

com maiores desafios de consolidação, a medida que o cenário do ensino superior impõe 

uma confusão teórica, com ecletismo para a formação profissional, impactando 

consequentemente na mudança do perfil profissional que chega no exercício profissional 

cada vez mais distante do projeto construído e defendido pelas entidades da categoria nos 

últimos 30 anos no processo de reconceituação profissional. A conjuntura política de avanço 

de ideologias conservadoras, pós-modernas e reacionárias tem colocado para a profissão 

uma realidade de confronto com o retorno teórico-político às bases conservadoras da 

profissão, através do discurso de modernização da profissão, perceptível através deste 

estudo.  

Para enfrentar esse processo faz-se necessário uma maior organização e 

mobilização da categoria profissional, presente nos campos de atuação, nas Instituições de 

Ensino Superior de referência na construção, defesa e consolidação do projeto ético-político 

profissional numa tentativa de aproximar-se da formação profissional, com maior 

preocupação nas instituições privadas e não-universitárias, para acompanhamento do 

processo de formação,  podendo contribuir para as possíveis dúvidas e equívocos 

relacionados à consolidação do projeto profissional. Para tornar essa relação e aproximação 

possível, as entidades precisam estar organicamente fortalecidas, com a mobilização de 

mais profissionais nessa intensa e difícil tarefa de defesa do projeto ético-político 

profissional, sob o risco de vivenciar o desmonte de todos os avanços que a categoria 

construiu nas últimas décadas. 
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