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RESUMO 
 

Este estudo, fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 
de acúmulos oriundos do processo de formação profissional 
em Serviço Social numa instituição de ensino superior privada, 
tem como objetivo realizar uma reflexão crítica acerca da 
mercantilização da educação superior e suas implicações na 
formação profissional em Serviço Social em tempos de 
contrarreforma permanente do Estado. Verifica-se que houve 
um aumento da diplomação, todavia, a quantidade não condiz 
com a qualidade, o que reforça a crença na incompatibilidade 
entre a qualidade do ensino e o lucro.  
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I. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo reflete um conjunto de inquietações necessárias à discussão sobre 

a formação profissional em Serviço Social na contemporaneidade. Partimos do pressuposto 

de que apesar da promulgação da Constituição Federal de 1988 e dos demais marcos 

regulatórios da política de educação brasileira, a mesma vem sendo historicamente alvo de 

permanentes investidas do capital que prioriza a sua própria acumulação em detrimento dos 

direitos sociais.  

As reflexões que serão apresentadas partem da nossa experiência como alunas de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada e de indagações que se fizeram presente 

no processo de formação acadêmica-profissional. O objetivo geral deste trabalho não é 

desmerecer esta modalidade de ensino, mas sim, realizar uma crítica ao processo de 

mercantilização das políticas sociais públicas, em especial, da educação e as suas 

implicações na qualidade do ensino.  

Neste sentido, as análises e reflexões a seguir estão estruturadas levando em 

consideração o empresariamento da educação, seu avanço e os desafios que os (futuros) 

profissionais assistentes sociais terão de enfrentar tendo em vista o compromisso com as 

legislações pertinentes à profissão.  

 

 

II. A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A educação no Brasil enquanto direito social só foi reconhecida a partir da 

Constituição Federal de 1988 por meio de lutas e mobilizações da classe trabalhadora e da 

sociedade civil organizada. No capítulo 3, seção I desta constituição, assegura-se o direito à 

educação, direito este que se expressa a partir da regulamentação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394).  

A educação tem uma função fundamental no processo de reprodução dos homens. 

Na sociedade capitalista a educação é um meio de transmissão de uma determinada cultura  

Que reflete os interesses econômicos, políticos e ideológicos do sistema vigente. A 

educação como “complexo constitutivo da vida social” (CFESS/CRESS, 2012, p. 13) é 

contraditória, uma vez que nela se identifica projetos distintos em disputa, isto é, por um 

lado têm-se representantes da burguesia procurando desenvolver uma educação privada, e, 
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por outro, representantes da classe trabalhadora na luta pela defesa de uma educação 

pública e de qualidade. Cabe salientar que esses projetos são impensáveis sem uma 

referência aos projetos societários que tanto podem atender as requisições de manutenção 

da ordem do capital como de transformação social. 

A educação é uma atividade fundada pelo trabalho e ao mesmo tempo em que este 

contribui para a criação da educação como prática, a mesma dá condições para o trabalho 

se reproduzir. Na sociedade capitalista enquanto uma classe possui apenas a sua força de 

trabalho para oferecer como uma mercadoria em troca de um salário, a outra se apropria e 

passa a viver do trabalho alheio. Esta divisão não ocorreu somente no âmbito da produção, 

mas também da reprodução social, ou seja, o padrão de escolarização passa a ser 

diferenciado entre as classes sociais. Para a classe dominante é necessário que a classe 

subalterna tenha um conhecimento que seja necessário para a reprodução do capital, ou, 

em outras palavras, um conhecimento meramente técnico e acrítico, que mantenha a 

ideologia dominante e consequentemente, a ordem vigente.  

Este processo se sustenta através da alienação que produz e reproduz relações 

sociais que dificultam uma perspectiva crítica e uma ação revolucionária. Aqui, os conjuntos 

de organismos ditos privados de hegemonia3 exercem grandes influências na concepção de 

mundo dos sujeitos sociais. De acordo com o conjunto CFESS/CRESS (2012) a educação é 

uma das dimensões da vida social que pode contribuir tanto para responder aos interesses 

do capital que forma para o mercado de trabalho pela via de uma pedagogia empresarial, 

utilizando-se da falácia de uma educação “inclusiva” e “cidadã”, ou para a construção de 

outra hegemonia em que a educação obtenha um caráter emancipatório e revolucionário.  

A educação superior é considerada um direito do cidadão, entretanto, o Estado 

impõe a meritocracia como um dos pré-requisitos para acesso a esse direito, isto é, uma 

lógica seletiva, uma vez que o Estado não garante educação superior para todos os 

estudantes brasileiros. Além de não ter vagas para todos, a cada dia vem sendo 

implementado à passos largos o sucateamento das universidades públicas, objetivando 

consolidar o projeto perverso de mercantilização do ensino superior no Brasil. A própria 

constituição abre espaço para a mercantilização, quando estabelece que a educação é livre 

                                                
3 Considera-se os estabelecimentos tradicionais de educação, a família, escolas, igrejas, partidos políticos, 
sindicatos, meios de comunicação, organizações profissionais, entre outros, cuja função para Gramsci é o 
consenso na perspectiva de garantir a direção política do processo (Simionatto, 2011). 
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à iniciativa privada. Portanto, trata-se de uma constituição que é híbrida e ambígua. Sendo 

assim, a educação superior poderá ser ministrada tanto em instituição pública como privada.  

Vale ressaltar que, nos últimos anos, houve um aumento considerado no acesso de 

alunos ao ensino superior. Segundo o Portal Brasil (2014), na última década, o número de 

estudantes no nível superior chegou aproximadamente a 2,7 milhões. No governo Lula 

(2003-2010) houve um aumento considerável de alunos que se inseriram no ensino 

superior. No período de 2003-2013, o número de ingressantes em cursos de graduação 

aumentou 76,4%. Esse quantitativo de alunos se deu devido alguns programas de educação 

desenvolvido a partir desse governo, a exemplo o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para todos (PROUNI) inseridos em 

instituições de ensino superior privado. 

Historicamente o acesso à educação superior sempre se deu de forma elitizada e a 

criação desses programas contribuiu para parcelas da classe trabalhadora se inserir no 

âmbito universitário. Não se pode negar o avanço, porém não é novo o fato do Estado 

privilegiar o setor econômico. O aumento de alunos inseridos no ensino superior não se deu 

majoritariamente pelo crescimento de instituições públicas no país, não houve uma 

preocupação do Estado em investir na qualidade e expansão da educação pública, ao 

contrário, o Estado através desses programas supracitados e outros mecanismos, fortaleceu 

e legitimou as instituições privadas de ensino superior. Isso reforça a mercantilização da 

política educacional no Brasil, uma vez que o Estado canaliza recursos para as instituições 

particulares e as apoiam através de incentivos fiscais quando as mesmas aderem a esses 

programas que são altamente seletivos e endividadores para os alunos.   

 É possível aferir ao longo dos últimos anos, um aumento considerável de 

universidades, faculdades, centros universitários e tecnológicos privados, cursos à distância 

e os programas do governo que privilegiam o setor privado e que aparecem através de um 

discurso de “democratização da educação”, porém, não passa de uma requisição educativo- 

formativa funcional às transformações societárias contemporâneas que não rompe com 

caráter dependente do ensino superior brasileiro.  

Com a emergência do neoliberalismo (década de 90) houve uma intensificação na 

mercantilização das políticas sociais. Na política de educação, isto se apresenta como uma 

das expressões mais perversas da contrarreforma do Estado. Com isso, as instituições 

públicas de ensino estão sendo mais sucateadas e as políticas sociais cada vez mais 
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criteriosas, focalizadas e restritivas. Vivencia-se um desmonte dos direitos sociais 

conquistados na nossa contraditória “Constituição Cidadã”.  

III. BALANÇO DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ÂMBITO UNIVERSITÁRIO: 
ENTRE A QUALIDADE DO ENSINO E O LUCRO 
 

 

A concepção de educação que o Serviço Social defende é de uma educação que dê 

condições concretas para o fortalecimento da cidadania, liberdade e democracia. Partindo-

se deste princípio, a formação do assistente social deve ser orientada nesta perspectiva de 

educação a fim de contribuirmos com a expansão e manutenção dos direitos dos sujeitos 

sociais. A educação é, portanto, no nosso entendimento um mecanismo estratégico para 

mobilizar os sujeitos a defender uma sociedade mais justa e igualitária. 

Na análise de Netto (2011), a reorganização do Estado nos moldes da “autocracia 

burguesa” não só consolidou o mercado de trabalho dos assistentes sociais como também 

exigiu uma postura “moderna” das agências de formação profissional. A partir deste período, 

o autor destaca a crescente expansão do curso de Serviço Social no Brasil como o marco 

histórico da inserção do ensino em Serviço Social no âmbito universitário.  

Analisar o adentrar deste curso no âmbito universitário é levar em conta a 

aproximação que este passou a ter com as ciências sociais e com as forças contestadoras, 

tendo como principal expoente o Movimento Estudantil. Todavia, vale ressaltar que, estamos 

falando de um aparato educacional remodelado pelo regime militar, que introduz entre 

outras mazelas, a lógica empresarial, o controle, a neutralização do dinamismo crítico deste 

espaço, refuncionalizando a universidade à racionalidade formal burocrática. 

Netto (2011) discute que o ingressar do Serviço Social na universidade trouxe 

impactos “multifacetados e contraditórios”, pois, afirma que 

 
De um lado, propiciou institucionalmente a interação das preocupações 
técnico-profissionais com as disciplinas vinculadas às ciências s sociais; [...] 
de outro lado, o recrutamento do novo pessoal docente – tornando 
compulsório pela expansão dos cursos [...] (NETTO, 2011, p.126). 

 

Iamamoto (2013) ressalta que em 1966 foram criados programas de pós-graduação 

em Serviço Social por iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Contudo, o pioneirismo em nível de mestrado ficou a cargo da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) -RJ e da PUC-SP em 1972, seguido pela UFRJ (1976) e pele PUC-RS 
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(1977). A autora ainda destaca a criação dos cursos de mestrados nas Universidades 

Federal da Paraíba e de Pernambuco (1978 e 1979 respectivamente). Em 1981, na PUC-SP 

foi instalado o primeiro curso de doutorado em Serviço Social em âmbito latino-americano.  

Em relação à graduação em Serviço Social, Pereira (2008) fornece dados que 

comprovam que no Brasil, a educação superior vem sendo implementada de modo a 

favorecer a iniciativa privada. A mesma afirma que, no Brasil, dos anos de 1995 a 2002, a 

participação dos cursos privados chega a 90%, ou seja, neste período foi aprovada a 

criação de 45 cursos privados e 5 públicos (90% e 10% respectivamente). De 2003 a 2009 

foram criados mais 191 cursos de Serviço Social em instituições particulares e 19 em 

públicas (91% e 9% respectivamente). No total, foram criados 210 cursos de Serviço Social 

neste período. A pesquisadora ainda aponta que 60% destes cursos estão inseridos em 

instituições de ensino superior (IES) não universitárias, o que fere as Diretrizes Curriculares 

da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996.  

O governo não vem investindo na educação pública em nenhum nível se comparado 

com a forma que vem legitimando a mercantilização da educação. Cabe sinalizar que isto 

não é particular do Curso de Serviço Social, pois, a cada dia a iniciativa privada ganha mais 

espaço e apoio do governo. Cabe sinalizar que, de acordo com Lima (2013) essa lógica 

continuou no governo do presidente Lula da Silva através de um conjunto de Medidas 

Provisórias, Projeto de Lei, leis, e decretos que demonstram a continuidade deste 

processo4. A autora traz os dados do Censo da Educação Superior de 2008, onde aponta 

que no final de 2002, o total de IES privadas eram 1.442, enquanto as IES públicas eram de 

apenas 195. Estes dados são importantes para termos dimensão da situação das políticas 

públicas na atualidade.  

A contrarreforma do Estado vem penalizando a classe trabalhadora em todas as 

áreas, com as mais variadas e perversas expressões da “questão social”. No entanto, temos 

observado ao longo dessas duas últimas décadas, e hoje, com os efeitos mais perversos da 

crise do capital em nosso país, um ataque direto nas parcas e precárias políticas sociais 

existentes. Em momento de crise do capital, os primeiros direitos a serem contestados são 

                                                
4 Como exemplos o Decreto Presidencial 5.205 de 14 de setembro de 2004, que regulamenta as parcerias entre 
universidades federais e as fundações privadas; a Medida Provisória nº 2013 de 10 de setembro de 2004, que 
institui o ProUni; a Lei nº 11.090/2005, a Lei de Parceria Público-Privada nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004; 
o Decreto que institui a Universidade Aberta do Brasil (Decreto 5.800/06 e 5622/05), que, inclusive é a legislação 
que regulamenta o ensino a distância (EAD) e a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 
regulamenta o consórcio de instituições para oferta de cursos à distância.  
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os direitos sociais, revelando que esses são atravessados por interesses antagônicos e 

passíveis a sofrerem alterações e até serem negados.  

Com isto, estamos modernizando o que nós temos de mais velho e tacanho em 

nossa sociedade, ou seja, as desigualdades sociais, frutos de uma sociedade marcada por 

muitas especificidades e reforçada pela inserção dependente, subalterna e periférica na 

economia mundial. Esse é o nosso presente caminhando sempre com o passado e 

projetando um futuro que reforça os aspectos mais visíveis do nosso ordenamento social. 

Conforma a ordem imposta, legitima o desprezível ditado “cada macaco no seu galho”. 

Assim, no Brasil, o que há de mais velho e perverso ganham ares de modernidade. Trata-se 

da nossa “condição colonial permanente” de “modernização do arcaico e arcaização do 

moderno” (FERNANDES,1968, p. 26). O “deixa passar”, a livre iniciativa, a mercantilização e 

privatização são apresentadas e impostas como a saída do atraso econômico e social do 

país. Diante disto, tudo que possa dar lucro é posto no mercado para ser vendido. As 

políticas sociais consideradas rentáveis são entregues à iniciativa privada e esses ditam as 

regras e o modelo de ofertas de tais “produtos”. Isso fica mais evidente com a saúde, 

previdência social e educação.  

Como já sinalizamos, a partir dos anos 90 houve um avanço do empresariamento do 

ensino superior. Essa realidade atingiu, sobretudo, os cursos nas áreas das ciências 

humanas e hoje vivemos um avanço na diplomação em ensino superior, que vem se 

intensificando graças ao infortúnio do ensino à distância (EAD). Sabemos que as condições 

da educação superior no Brasil na modalidade presencial estão longe do ideal. Convivemos 

com o sucateamento do ensino público, com a desvalorização dos docentes, condições 

estruturais péssimas e número de vagas no ensino superior aquém da demanda brasileira. 

Ainda que haja alguns avanços, porém, são incipientes diante da grande quantidade de 

jovens, sobretudo negros e pobres que não chegam a essa modalidade de ensino. 

Associado a isso, temos a lógica mercantil, que também não tem como alvo a qualidade do 

ensino, mas o lucro. Essa realidade por si só, traz implicações para uma formação capaz de 

desenvolver a capacidade crítica, criativa, propositiva e a inserção desses estudantes no 

mercado de trabalho.   

Pereira (2009) discute que foi no governo Lula que o curso de Serviço Social passou 

a oferecer a graduação à distância. Ela ressalta que nos anos de 2003 a 2009, 11 (onze) 

IES ofereceram o curso na modalidade EAD e o número de matrículas oferecidas neste 
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superou a modalidade presencial, ou seja, das 210 IES, 11 IES ofereceram 46.620 vagas na 

modalidade EAD e as 199 ofereceram 24.824 vagas presenciais anualmente. Percebe-se a 

força desta modalidade de ensino, pois estas IES são responsáveis por quase o dobro das 

vagas se comparando a modalidade presencial. Pereira (2013) avalia que este processo 

acaba por forjar um novo perfil de profissionais de Serviço Social, ou seja:  

 
[...] o perfil do profissional formado em EAD será marcado pela realização de 
estágios precários, pela ausência da transversalidade da pesquisa ao longo 
da formação, bem como da ausência de rica vivencia junto à comunidade 
acadêmica e um corpo docente perfis e trajetórias teóricas distintas. Trata-se, 
logo, de um perfil empobrecido de formação profissional (PEREIRA, 2013, p. 
65).  
 

A autora traz dados da Sinopse Estatística do Ensino Superior (INEP/MEC, 2009) 

que apontam que no ano de 2009 as matrículas à distância em Serviço Social ultrapassaram 

a presencial (52,3% para 47,7% respectivamente) e que 50,3% destas matrículas eram 

ofertadas em IES universitárias particulares com fins lucrativos. Se tratando da formação em 

Serviço Social, essa modalidade de ensino fere diretamente as Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS de 1996 concernente à articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão, que, 

aliás, é uma deficiência presente no ensino presencial, sobretudo nas instituições privadas.  

 

IV. DESAFIOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A realidade da educação brasileira, bem como das demais políticas sociais é 

preocupante. Uma má formação repercute diretamente na atuação frente aos usuários, bem 

como na visão de mundo dos sujeitos. As transformações societárias trazem desafios para 

se desenvolver uma formação profissional de qualidade ancorada em um projeto profissional 

crítico que defende a construção de estratégias para a superação desta sociabilidade. 

Sendo assim, sem messianizar a categoria profissional, devemos defender uma formação 

profissional que dê conta de descortinar a realidade e construir coletivamente estratégias de 

luta, expansão do conhecimento e consequentemente possibilitar aos profissionais não só 

se inserirem no mercado de trabalho, mas, formar sujeitos com o compromisso ético e 

político, ancorado nos interesses da classe trabalhadora. 

O caminho que o país vem tomando, sobretudo, em relação aos direitos sociais, é de 

mercantilização predatória nas políticas sociais. É uma realidade que se tem avançado à 

passos largos e com aval do Estado. Diante disto, a formação dos assistentes sociais vem 
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sofrendo um ataque direto e que deve ser analisado e enfrentado com muita seriedade, pois 

estamos falando de uma profissão que lida com as múltiplas expressões da “questão social”. 

Nossa preocupação política é sobre os rumos que a formação dos assistentes sociais 

tomará diante do avanço da mercantilização. Quais as implicações para a inserção no 

mercado de trabalho, para o exercício profissional e para a formação continuada? 

Com relação à inserção no mercado de trabalho, uma pesquisa realizada em 2015, 

com egressos do Curso de Serviço Social da Universidade do Grande Rio-Professor de 

Souza Herdy5 revelou que quase a metade dos egressos que participaram da pesquisa não 

estão inseridos no mercado de trabalho na área do Serviço Social, isto é, 57% estão 

atuando. 

As mudanças no mundo do trabalho vêm jogando para fora do mercado de trabalho 

milhares de trabalhadores e dificultando ao extremo a inserção de novos profissionais que 

precisam vender sua força de trabalho para se reproduzir bem como para prover o sustento 

de seus familiares. Essa realidade vem se acentuando com o sucateamento das políticas 

sociais, reduzindo os concursos públicos, o número de instituições estatais empregadoras, 

além de precarizar as condições de trabalho e salários desses profissionais. 

Com relação à formação profissional, os estudantes quando se inserem no curso de 

Serviço Social em uma instituição de ensino privada, na maioria das vezes não são 

contemplados com uma formação que rompa as paredes da sala de aula. Esse fenômeno 

tem várias faces. As universidades privadas não vêm de fato legitimando a extensão e a 

pesquisa e, isso traz deficiência para o currículo profissional, uma vez que o recém-formado 

precisa ter um currículo atrativo para se inserir no mercado de trabalho e nos processos 

seletivos para mestrado e doutorado. A falta de ofertas de cursos de extensão, participação 

em iniciação científica, grupos e núcleos de estudos, acabam colocando o futuro profissional 

em desvantagem em relação a outros profissionais que tiveram acesso a uma formação que 

contemplou esses elementos importantes. O estudante das universidades privadas em sua 

grande maioria são trabalhadores, que pouco dispõe de tempo para se dedicar aos estudos 

e o preço pago para cursar o ensino superior não inclui em muitas das vezes o acesso a 

estas atividades. 

Essas preocupações políticas sobre o rumo da formação profissional que está 

diretamente ligada à inserção no mercado de trabalho abrem caminhos para reforçarmos o 

                                                
5 A pesquisa foi realizada com 23 egressos. 
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compromisso com a qualificação profissional constante. A realidade é tão perversa que até 

os profissionais qualificados estão em contratos de trabalho altamente precarizados, 

imaginem os que tiveram uma formação defasada e não avançam na qualificação, esses 

dificilmente conseguirão se inserir no mercado formal de trabalho, ou até mesmo 

permanecer.  

Vale ressaltar que na contemporaneidade, uma das exigências atuais à profissão é a 

qualificação do assistente social de modo que este tenha competência, conhecimento, 

habilidade e atitude para desvendar a realidade social, conhecer a população usuária, as 

legislações mais amplas e específicas, bem como elaborar, avaliar e implementar projetos, 

programas e políticas sociais, entre outras. Deste modo, é necessário que a formação 

profissional esteja em sintonia com os novos tempos, com as novas exigências do mercado, 

da própria profissão e das demandas que se apresentam ao Serviço Social.  

Com relação à formação profissional, a mesma pesquisa realizada em 2015 com os 

egressos do Curso de Serviço Social da Universidade do Grande Rio – Professor José de 

Souza Herdy, revelou que 65% dos egressos são graduados, 26% são especialistas e 9% 

são mestres, ou seja, apenas 35% já concluíram algum tipo de especialização. Dos que só 

possuem graduação, a pesquisa revelou que apenas 13% estão cursando pós-graduação. 

Diante do cenário social, político e econômico do nosso país, sabemos que é um 

desafio continuar a qualificação profissional. O sucateamento e a redução de oferta de 

vagas nos cursos de pós-graduação das universidades públicas acentuam esse fenômeno. 

Sendo assim, o avanço da mercantilização da formação de assistentes sociais tende a 

reforçar uma deficiência já presente no seio da categoria profissional. O número reduzido de 

especialistas, mestres e doutores na área que segundo os dados da pesquisa organizada 

pelo CFESS (2005), em âmbito nacional, se constitui de 55,34% de graduados em Serviço 

Social, 36,26% são especialistas, 6,49% são mestres, 1,24% são doutores e apenas 0,67% 

são pós-doutores, deixam claro o longo caminho que ainda temos a percorrer.  

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hegemonia do capital financeiro atrelado ao poder tecnológico e bélico traz consigo 

sérios impasses para manter e, ou ampliar os valores e compromissos democráticos, 

incluindo, o não interesse de manter as políticas públicas. Isto porque, a elite brasileira 
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nunca assumiu de fato o compromisso com a classe trabalhadora. Trata-se de uma elite 

predatória, egoísta, violenta que tem pânico e nojo de qualquer possibilidade de avanços e 

conquistas da classe trabalhadora mesmo que dentro da ordem capitalista.  

Na conjuntura atual, estamos diante de um ataque direto à frágil política de proteção 

social implementada no Brasil desde a década de 30 e, ampliada com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. O orçamento que deveria ser direcionado para as políticas 

sociais, está sendo canalizados para pagar juros de uma dívida impagável, com a desculpa 

e argumentos mentirosos, para que a população aceite passivamente ser engolida por uma 

elite que nunca aceitou o pão na mesa do trabalhador. Querem fazer-nos acreditar que a 

crise é responsabilidade de todos e, que todos devem pagar o ônus da dívida. No entanto, 

nesse jogo sujo, quem unicamente está pagando o pato é a classe que vive da venda de 

sua força de trabalho, a classe trabalhadora. 

Cabe sinalizar que o Serviço Social enquanto uma profissão que atua no âmbito das 

políticas públicas deve posicionar-se em defesa das políticas públicas, sobretudo, a 

educação, tendo em vista que, é através principalmente desta política que os assistentes 

sociais são formados e preparados para o embate cotidiano. Assim, a defesa por políticas 

que se realizem na esfera pública, qualitativa e universal é também um dever nosso. 
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