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RESUMO 
 
O presente artigo contempla discussões da contrarreforma do 
Estado, as implicações na política de Educação brasileira, 
particularmente na educação superior, a qual passa a estar 
atrelada a proposta neoliberal. Ao longo do texto são 
apontadas as fragilidades e incompatibilidade da oferta do 
ensino a distância em Serviço Social e o posicionamento das 
entidades representativas da profissão contra a lógica perversa 
do capital em mercantilizar a educação superior e a formação 
em Serviço Social. 
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ABSTRACT 
 
 
The present article contemplates discussions of the 
counterreformation of the State, the implications in the Brazilian 
Education policy, particularly in the higher education, which 
happens to be tied to the neoliberal proposal. Throughout the 
text are pointed out the weaknesses and incompatibility of the 
offer of distance education in Social Work and the positioning of 
representative entities of the profession against the perverse 
logic of capital in commodifying higher education and training in 
Social Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A partir das pesquisas realizadas nas disciplinas do Curso de Serviço Social na 

Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca – Unidade Palmeira dos Índios, da que 

se apresentam em conformidade com os documentos referentes à formação profissional do 

Serviço Social, apresentou-se o interesse em discutir as implicações que o processo de 

reforma do ensino superior vem acarretando a formação em Serviço Social, no Brasil e, 

especificamente, na privatização do ensino superior a partir da expansão da modalidade da 

educação a distância, que a nosso ver põe-se inviável à referida formação profissional, por 

não atender em sua essência as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social, as 

discussões apontadas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – 

ABEPSS e pelo Conjunto Conselho Regional de Serviço Social e Conselhos Regionais de 

Serviço Social – CFESS/CRESS. 

 Nessa direção, o presente artigo visa analisar a contrarreforma da educação superior 

brasileira e suas implicações na formação em Serviço Social, para tanto, põe-se a 

necessidade de compreender as transformações societárias, que eclodem na década de 70, 

a partir da crise estrutural do capital, as quais serão direcionadas no intuito de tentar 

responder ao ciclo de lucro do capital, reconfigurando a figura do Estado no espaço social a 

partir da privatização dos serviços sociais ofertados pelas políticas sociais em detrimento do 

setor privado, especificamente, relacionando ao nosso objeto de estudo aqui proposto. 

Indicamos em nossa pesquisa que o reflexo desse processo na educação superior 

brasileira, apresenta-se a partir da mercantilização e privatização, exemplo mais eloquente é 

a expansão do ensino a distância em Serviço Social e a intensificação da formação 

profissional para atender a lógica do mercado.  A partir desse cenário, indagamos: Como se 

apresenta a contrarreforma na educação superior no Brasil?  Quais as implicações desse 

processo para a formação em Serviço Social? Em que medida há uma incompatibilidade do 

ensino a distância com o Serviço Social? 

A seguinte pesquisa norteou-se pelo método histórico-crítico dialético, proposto por 

Karl Marx, através de várias aproximações do objeto, de modo a conhecer a sua essência. 

Com relação a metodologia utilizada no estudo, tomamos como base a pesquisa 

bibliográfica a partir de referências teóricas como: Lewgoy, Netto, Iamamoto, Montaño e 

Duriguetto, para um maior aprofundamento da pesquisa. Debruçou-se também sobre a 
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pesquisa documental por meio dos documentos legais da profissão, como a exemplo a Lei 

de Regulamentação da profissão (Lei 8.662/93), as Diretrizes Curriculares (1996) e a 

cartilha do CFESS “sobre a incompatibilidade entre graduação à distância e serviço social”. 

Por fim, a relevância dessa pesquisa reside em contribuir com o debate acerca da 

educação superior brasileira e da incompatibilidade do ensino a distância na formação em 

Serviço Social, objetivando indicar a defesa de uma formação de qualidade articulada ao 

projeto ético-político da categoria profissional e com os princípios das Diretrizes Curriculares 

e da ABEPSS.  

 

 

1   CONTRARREFORMA DO ESTADO E NEOLIBERALISMO: impactos sobre a 

educação superior brasileira 

 

 

Desde seus primórdios o sistema capitalista tem se defrontado com crises sucessivas, 

as quais o obrigaram a deflagrar intensas modificações nas formas de gerenciamento e 

controle do trabalho, com o objetivo de aumentar sua produtividade e sua expansão. Não 

diferentemente dessa lógica, o capital disseminou o fordismo3 como forma de recuperar-se 

da crise de 1929. O fordismo, subsidiado naquele momento pelo Estado de Bem-Estar ou 

Welfare State4, introduziu uma nova forma de organização da produção, objetivando o 

aumento da produtividade e do consumo, baseado nos métodos do taylorismo ou 

“organização científica do trabalho”5, o qual tinha como pressuposto a máxima 

racionalização do tempo necessário para o trabalho e o desenvolvimento da esteira rolante 

para a produção.  

A implementação de tais métodos e técnicas possibilitou ao capital acumular ao 

longo de um período que se estendeu até meados de 1970, quando este modelo de 

                                                           
3 É por volta de 1913 que Henry Ford realiza modificações no processo de produção e organização do trabalho, 
com o desenvolvimento da indústria automobilística. O ramo automobilístico vai revolucionar o modo de 
organização do trabalho e da produção, inicialmente com o fordismo e posteriormente com seu aprimoramento 
mediante os métodos flexíveis de produção. O fordismo se baseará em uma produção em massa, racionalizando 
ao máximo as operações efetuadas pelos trabalhadores e o combate de desperdício de tempo. 
4 Diz respeito a um tipo de organização política e econômica que colocava o Estado como o grande promotor e defensor do 
social e organizador da economia. Nessa fase de desenvolvimeto das relações capitalistas, o Estado é copelido a atuar como 
agente regulamentador da vida social, política e econômica do país, de modo a garantir serviços públicos e proteção à 
população 
5 Teve como preursor desse método de gerência Frederick Wenslow Taylor. Tal forma de gerência constitui-se em aplicar 
métodos da ciência aos problemas complexos e crescentes do controle do trabalho nas empresas capitalistas em rápida 
expansão, de modo a tornar o processo de trabalho mais eficiente, atuando sobre a manutenção do processo de trabalho, 
tendo em vista evitar o ócio dos trabalhadores. 
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produção começa a dar seus primeiros sinais de esgotamento, devido a uma produção em 

excesso e a uma insuficiente demanda para as mercadorias geradas, ocasionado uma 

queda nas taxas de lucro, no momento em que se estabelece a crise estrutural6 do capital. 

Antunes (1999) assevera que após esse período de acumulação, o capitalismo a 

partir dos anos 70 começa a dar sinais de um quadro crítico, a qual se deve: à queda na 

taxa de lucro, devido ao aumento do preço da força de trabalho conquistado no período do 

pós-45 e pelas intensas lutas no período de 1960; ao esgotamento do padrão de 

acumulação taylorista/fordista de produção, dada a sua incapacidade de responder à 

retração do consumo que se acentuava; à hipertrofia da esfera financeira, que ganhava 

relativa autonomia em face ao capital produtivo; à concentração de capitais, devido às 

fusões entre empresas monopolistas e oligopolistas; à crise do Welfare State, acarretando a 

crise fiscal do Estado e a retração com gastos públicos, transferindo-os para a iniciativa 

privada; e, por fim, ao incremento acentuado das privatizações.  

Antunes (2002) demonstra que sobre essa aparente a crise do fordismo e do 

keynesianismo, põe-se como expressão mais fenomênica de um quadro crítico mais 

complexo, expressando-se como crise estrutural do capital, que se estabelece através da 

queda da taxa de lucros e do acirramento da lógica destrutiva do capital, presente na 

intensificação do decréscimo do valor de uso das mercadorias e da incontrolabilidade do 

sistema de metabolismo social do capital. É fenomênica, no sentido de que a sua resposta à 

crise deu-se apenas visando reestruturar o capital, com vistas à recuperação do seu ciclo 

reprodutivo, sem transformar os pilares essenciais do modo de produção capitalista.  

Tal resposta à crise iniciou-se num processo de reorganização do capital e de seu 

sistema político e ideológico de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento 

do modelo de produção toyotista7 amparado pelo Estado neoliberal, que desregulamentou 

os direitos sociais, privatizou o Estado e a desmontagem do setor produtivo estatal, e o 

intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho. 

Essas transformações foram sentidas pelos países periféricos por volta das décadas 

de 1980 e 1990, no caso brasileiro, observa-se que logo após a Constituição Federal de 

1988, contraditoriamente, ao discurso democrático há um processo de desmonte dos recém 

direitos sociais. Segundo Barbosa (2015, p. 136), 

                                                           
6 Concepção utilizada por Mészáros, 2002. 
7 O padrão de produção flexível é resultado da pesquisa realizada pelo engenheiro Taiichi Ohno, vice-presidente da Toyota, 
que na tentativa de adequar o modelo americano fordista ao Japão, trouxe a proposta de produção que resultou no Toyotismo, 
diante disso, o engenheiro é considerado o pai do Toyotismo. 
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Tal processo é estimulado pelos organismos internacionais (Banco Mundial – BM, 
Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial para Reestruturação e 
Desenvolvimento – BIRD), e contou com o apoio da burguesia brasileira. O 
desmonte da garantia dos direitos sociais deveu-se à necessidade de expansão do 
capital no plano mundial, ocorrendo a mercantilização dos serviços de educação, 
saúde, previdência social, entre outros. 

 

Para alguns autores8 o processo de desmonte dos recém-instituídos direitos sociais e 

reconfiguração do Estado se apresentam como uma contrareforma do Estado. De acordo 

com Iamamoto (2015) no país esta reforma concretiza-se com o Plano Diretor da Reforma 

do Estado, configura-se mediante 

O aparelho de Estado, de acordo com o Plano Diretor de Reforma do Estado, deverá 
ser dividido em 4 (quatro) setores: a) o núcleo estratégico do Estado, formado pelo 
Ministério Público, pelos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo (presidente, 
ministros e seus auxiliares diretos); b) as atividades exclusivas de Estado, que só 
podem ser realizadas pelo Estado, envolvendo: cobrança e fiscalização de impostos, 
polícia, trânsito, serviço de desemprego, fiscalização de normas sanitárias, 
previdência social básica, compra de serviços de saúde pelo Estado, subsídio à 
educação básica e controle do meio ambiente; c) serviços não exclusivos, aqueles 
em que o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não 
estatais e privadas, como no campo da saúde, educação e cultura; d) produção de 
bens e serviços para o mercado, que compreende as empresas voltadas para o 
lucro que ainda permanecem no Estado, principalmente vinculadas ao setor de infra-
estrutura. (IAMAMOTO, 2015, p.121) 

 

Nesse sentido, compreende-se que tais reformas no aparelho do Estado servem 

fundamentalmente para atender à lógica do capital, no sentido de retrair as funções do 

Estado no âmbito social e transferir parte delas para o setor privado. Para Mészáros (2008) 

apud Barbosa (2015, p, 137), “tais reformas servem apenas para a manutenção da ordem 

sociometabólica do capital”. As políticas sociais brasileiras vêm sendo geridas na tentativa 

de recompor esse ciclo de lucro, seja devolvendo ao capital mão de obra para ser explorada 

no mercado de trabalho, a partir da reprodução da força física do trabalho, seja privatizando 

serviços nos níveis mais complexos e de alta rentabilidade para o capital, como é o caso da 

educação superior.  

A lógica social capitalista, na perspectiva do projeto neoliberal, direciona-se a um 

desmantelamento das políticas sociais públicas, que são baseadas no tripé da 

descentralização, focalização e privatização. O Estado passa a redirecionar o fundo público, 

cortando os gastos com o social e encaminhando para o capital, objetivando o superávit 

primário. Segundo Mota (2007) essa política de corte nos gastos sociais implicou numa 

redução das políticas sociais, assim como a desresponsabilização estatal. Conforme 

Haddad (2008) apud Barbosa (2015, p. 138) 

                                                           
8 Barbosa (2015) defende essa tese. 
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São reformas como estas que o sistema vem desenvolvendo em todos os âmbitos 
da vida social, inclusive na educação. As recomendações do Banco Mundial para a 
educação são: prioridade na educação primária; melhoria da eficácia da educação; 
ênfase nos aspectos administrativos; a análise econômica como critério dominante 
na definição das estratégias; descentralização e autonomia das instituições 
escolares, entendidas como transferência de responsabilidade de gestão e de 
captação; de fixar padrões, facilitar os insumos que influenciam o rendimento 
escolar, adotar estratégias flexíveis para a aquisição e o uso de tais insumos e 
monitorar o desenvolvimento escolar. 

 
É possível perceber que o Estado restringe como sua atividade exclusiva apenas a 

educação básica, já os serviços não exclusivos – onde a educação superior é colocada – 

tornam-se alvos da privatização. Como aponta Iamamoto (2015) ''os serviços não exclusivos 

passam a ser transferidos para o chamado 'setor público não estatal', por um amplo 

programa de 'publicização ' (leia-se privatização) '' (p.122). Seguindo esse pensamento: 

 [...] a execução da Reforma do Estado choca-se, radicalmente com as conquistas 
sociais obtidas na Carta Constitucional de 1988. Os princípios da privatização, 
descentralização e focalização direcionam as ações no campo das políticas sociais 
públicas. [...] o horizonte da educação e saúde é o da privatização, ou melhor, da 
'publicização ' , sujeitas à regulação do mercado, ainda que subsidiadas pelo fundo 
público. (IAMAMOTO, 2015, p. 122-123) 

 

A partir dessas considerações, a educação superior desde os anos de 1990 vem 

sendo direcionada pelo setor privado, por se apresentar como campo fértil para o lucro, e 

por outro lado como uma máquina de emissão de diplomas. Verifica-se que entre os 

governos de Fernando Herinque Cardoso e o de Luis Inácio Lula da Silva o atendimento as 

prerrogativas das diretrizes do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, como 

salientamos anteriormente. Dessa forma, o ensino superior vem manifestando uma 

racionalidade operacional, produtivista e competitiva, semelhante à empresa capitalista. 

Durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva é aprovado o Decreto 6.096 de abril 

de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, que consubstancia a contrarreforma do ensino superior, 

que vem privilegiando a privatização, a produtividade e a defesa de gerenciamento, 

aspectos típicos das empresas capitalistas absorvidas pela educação superior, 

descaracterizando a compreensão da educação enquanto direito social.  

Portanto, compreende-se que a lógica capitalista, na perspectiva do projeto 

neoliberal, direciona-se a um desmantelamento das políticas sociais públicas e um novo 

rumo da Política de Educação Superior. A educação passa a ser mercantilizada, deixando 

de ser compreendida como um direito, mas como uma grande fonte de acumulação 

capitalista. Consequentemente, a educação superior passa por um processo de intensa  
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democratização, ampliando-se as vagas através de programas como o PROUNI - Programa 

Universidade para Todos, e por meio do ensino a distância, porém essa democratização põe 

em xeque a qualidade do ensino, visto que ela passa apenas a atender as demandas do 

mercado. Vejamos no próximo item do presente artigo, como essas transformações no 

ensino superior brasileiro vêm a implicar na formação em Serviço Social e, portanto, como a 

educação a distancia apresenta-se como uma modalidade de ensino incompatível com a 

formação dessa profissão. 

 

 

2   DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: a 

incompatibilidade do ensino a distância com a formação em serviço social 

 

 

Refletir sobre os desafios contemporâneos postos para a formação em serviço social 

requer a análise do contexto que põe a educação superior como mera mercadoria e as 

estratégias apontadas pelas entidades representativas da profissão, saber: CFESS e 

ABEPSS, para que haja uma formação de qualidade. O cenário atual de crise estrutural do 

capital com suas transformações, seja na economia ou na política, como apontamos no item 

anterior, repercutem nas várias dimensões do Serviço Social, a exemplo de sua formação 

profissional frente à mercantilização do ensino superior. 

Como destacamos anteriormente, a contrarreforma do Estado consolida-se no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a partir dos anos 1990, sustentada no 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, acometendo as diversas áreas da Política Social, com 

sua tendência de privatizações. Particularmente na educação, percebe-se a expansão das 

vagas do ensino privado, através do Programa Universidade para Todos (PROUNI), e 

aumento no número de faculdades de ensino a distância. 

É nesse contexto de transformações societárias, ocasionadas pela necessidade do 

capital em garantir sua acumulação e consequente elevação da taxa de lucro, que o projeto 

ético-político do Serviço Social, ''que exige reflexão e posturas críticas e ético-políticas sobre 

o agir profissional – num cotidiano muitas vezes avesso aos direitos sociais'' (Lewgoy, 2013, 

p.68), vê suas defesas ameaçadas. Vale salientar que a direção social crítica defendida 

nesse projeto profissional, funciona como uma estratégia de fortalecimento para uma 

formação qualificada. 
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O projeto neoliberal tem feito profundas alterações no ensino superior, no tocante a 

formação em Serviço Social , essa vem sendo exigida acentuadamente a responder às 

demandas do capital,  buscando formar profissionais aptos a atuar numa “política social 

focalizada e minimalista de gestão da pobreza” (ABEPSS, 2012 apud LEWGOY,2013), 

sendo incompatível com o perfil profissional que é requerido pelas Diretrizes Curriculares de 

1996, que demanda um profissional crítico, político e propositivo. 

Outra particularidade da formação profissional que se coloca como um desafio posto 

neste contexto de neoliberalismo é o aligeiramento da formação, o qual de acordo com 

Querino (2015) é extremamente funcional ao conservadorismo, pois conserva e mesmo 

agudiza a perspectiva de formação funcional ao mercado e subordina os conteúdos 

profissionais à demanda do mercado, ou seja, ao capital. A nosso ver, esse aligeiramento, a 

simplificação dos projetos pedagógicos e o retorno a uma formação em moldes 

conservadores, tende a ser presentes em cursos a distancia, esses, por sua vez, 

apresentam-se como um dos grandes desafios para a formação em Serviço Social, na 

contemporaneidade, o que se torna incompatível com a formação apontada pelas entidades 

representativas da profissão, ora a defesa de uma formação de qualidade prioriza uma 

educação superior crítica que dê conta dos conteúdos dos fundamentos da vida social e 

profissional, e da prática profissional, além da relação de um estágio de qualidade. 

 O retorno ao conservadorismo transvestido por um discurso empreendedor, de 

abertura para práticas de responsabilidade social, modernidade e formação globalizada traz 

ao Serviço Social à necessidade de se discutir as bases teórico-metodológicas, ético-

política, técnico-operativa e investigativa da formação e do fazer profissional, ou seja, a 

relação teoria e prática articulada a uma perspectiva teórico-crítica condizente com a 

proposta das Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social em âmbito nacional.   

A proposta da formação profissional em Serviço Social a partir do discurso de 

democratização do ensino superior, ampliando o número de vagas atreladas, 

principalmente, ao ensino a distância, a nosso ver, põe em discussão a qualidade da 

formação profissional, visto que amplia-se as vagas, mas a estrutura das faculdades e o 

capital investido continua o mesmo. Bem como, fortalece-se o ensino atrelado à lógica 

capitalista, intensificando a lógica do ensino enquanto atividade mercantilizada. Nesse 

sentido, para Iamamoto (2000) apud Iamamoto (2013, p.70),  

 
A concepção de formação profissional deixa de ser aquela alicerçada num tempo e 
espaço construídos historicamente e passa a ser direcionada para o saber 
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''pragmático e instrumental '', ''operativo '', ''internacionalizado '', produzido sob 
encomenda para que as coisas funcionem. 
 

Conforme Iamamoto (2010) “A expansão exponencial das instituições de ensino 

superior e do número de matrículas em cursos de Serviço Social, nos governos Cardoso e 

Lula, sob a liderança de um empreendimento empresarial privado, é hoje adensado pela 

regulamentação do ensino a distância.” O qual, consoante Boschetti (2015) dispõe de uma 

formação rasa e superficial, que é amplamente denunciada pelo CFESS, em especial no 

documento “Sobre a incompatibilidade entre graduação a distância e Serviço Social”. De 

acordo com a ABEPSS9 (2012): 

 

A descoberta do curso de serviço social como nicho de valorização  relaciona-se a 
uma demanda do mercado de trabalho, no formato que adquire o enfrentamento das 
expressões da questão social pelo  Estado e as classes no neoliberalismo. Trata-se 
de produzir uma preparação para as requisições de mensuração e gestão/controle 
dos pobres. Nesse contexto, não se requisita o perfil das diretrizes curriculares, 
crítico, articulador político-profissional dos sujeitos, preocupado com os direitos e a 
cidadania, pesquisador que vai além das aparências dos fenômenos, profissional 
preocupado com a coletivização  das demandas, com a mobilização social e a 
educação popular. Ao contrário, o que se requisita é um profissional à imagem e 
semelhança da política social focalizada e minimalista de gestão da pobreza e não 
do seu combate, politização e erradicação.  

 

Dessa forma, a modalidade de ensino a distância descumpre com as Diretrizes 

Curriculares do curso de Serviço Social, à medida que essas requerem um profissional 

crítico, enquanto a educação a distância forma profissionais para atender as leis do 

mercado, numa prática voltada a gestão da pobreza, sem a utilização das dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 

No tocante aos conteúdos da modalidade a distância, o Conjunto CFESS-CRESS, 

ABEPSS e ENESSO na cartilha ''Sobre a incompatibilidade entre graduação a distância e 

serviço social'' declaram que ''os conteúdos são fragmentados, parciais e medíocres. Nada 

de livros, mas apostilas! Nada da discussão e riqueza da sala de aula, mas a relação 

individual e virtual com um tutor distante e que orienta muitos alunos, ou seja, é super 

explorado.'' (p.13). Além de haver conteúdos totalmente contrários ao Serviço Social e as 

Diretrizes, como é exposto na cartilha que foi mencionada anteriormente, ''o exemplo mais 

contundente de oferta de conteúdos que não tem relação com o serviço social e as 

Diretrizes Curriculares, um dos grandes exemplos citados vem do Estado do Pará: processo 

negocial, nutrição e higiene, mediação e arbitragem'' (p.18) 

                                                           
9 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
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Outro elemento que merece destaque é o estágio supervisionado enquanto atividade 

indispensável e integradora do currículo. A nosso ver, realização do estágio na modalidade 

de ensino a distância descumpre com o que as Diretrizes Curriculares preconiza, em relação 

a supervisão conjunta entre supervisor acadêmico e supervisor de campo. Conforme 

Lewgoy (2013), o estágio supervisionado é posto como principal problema da modalidade de 

ensino a distância, uma vez que essa é incompatível com os instrumentos normativos da 

profissão (Lei de Regulamentação da Profissão 8.662/1993, Código de Ética de 1993). 

Sobre esse elemento a cartilha ''Sobre a incompatibilidade entre graduação a 

distância e serviço social'' há denúncias de que o número  de estagiários por supervisor de 

campo excede  a quantidade que é descrita na Resolução CFESS 533/200810, como 

exemplo de faculdade em Estado/municípios: ''no Espírito Santo há, em Presidente 

Kennedy, 38 estagiários para 3 profissionais. No município de Rio Branco, há 58 estudantes 

para um supervisor, ferindo flagrantemente a Lei de Estágio 11788/2008.'' (p.21), 

consequentemente gera um excesso de alunos por supervisor acadêmico conforme 

orientação da PNE-ABEPSS.  

De acordo com a Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2009), a materialização 

do estágio curricular supervisionado11 deve acontecer em conformidade com os princípios 

ético-político profissional, bem como de acordo com as dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico operativa, sem que haja a indissociabilidade entre estas, evitando a 

autonomia da dimensão técnica em detrimento das demais. Na modalidade de ensino a 

distância não há essa indissociabilidade entre as dimensões, reduzindo a formação à 

dimensão técnico-operativa, desse modo não se tem uma compreensão dos fundamentos 

da ordem do capital, das categorias marxiana necessárias à compreensão dos fundamentos 

da vida social apontados pelas Diretrizes Curriculares, contribuindo para um entendimento 

ahistórico, acrítico e apolítico dos fundamentos teórico-metodológicos da profissão de 

Serviço Social em nível global e no Brasil e, por fim, levando a prática profissional a 

caminhos que não são elevados a criticidade da ordem sociometabólica do capital e a 

defesa de uma ordem radicalmente diferente da hegemônica. 

A partir dessas considerações, compreende-se que a modalidade de ensino a 

distancia surge para formar uma grande massa de mão de obra minimamente qualificada, 

                                                           
10 Parágrafo único. A definição do número de estagiários a serem supervisionados deve levar em conta a carga horária do 
supervisor de campo, as peculiaridades do campo de estágio e a complexidade das atividades profissionais, sendo que o limite 
máximo não deverá exceder 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) horas semanais de trabalho. 
11 Atividade teórico-prática, efetivada por meio da inserção do(a) estudante nos espaços sócio-institucionais nos quais 
trabalham os(as) assistentes sociais, capacitando-o(a) nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 
para o exercício profissional. (PNE, 2009, p.14) 
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via ensino superior, para atender a lógica do mercado, entretanto, sabemos que a educação 

na sociedade do capital não se apresenta como mecanismo de garantia de inserção no 

mercado de trabalho, ou seja, não é garantia a resposta ao desemprego estrutural. Portanto, 

a lógica se apresenta em formar uma massa de indivíduos com ensino superior que ora 

rebaixe os salários daqueles que estão inseridos, ora aceitem qualquer forma de trabalho 

em qualquer circunstância. Essa é a lógica perversa do capital.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do percurso reflexivo realizado neste estudo pôde-se compreender que a 

partir da reconfiguração do Estado, verificou-se o desmonte dos direitos sociais 

reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, dentre tais direitos, consideramos em 

nossa análise a educação brasileira em seu nível superior, o qual concluímos que vem se 

tornando campo de privatização e mercantilização do ensino, enquanto, área rentável ao 

capital em tempos de crise estrutural. Apontamos que em detrimento de sua privatização e 

mercantilização o aligeiramento do ensino e a introdução de defesas ideológica-política e 

conteúdos conservadores, apresentam-se como características encontradas em 

modalidades de ensino, a exemplo do ensino a distância, especificamente, no âmbito dos 

curso de Serviço Social, o que compreendemos atender fundamentalmente a lógica do 

capital. 

Conclui-se que as implicações a ideologia neoliberal é sobreposta a educação 

superior, de forma peculiar no curso de Serviço Social, contradizendo com a perspectiva do 

projeto ético-politico da profissão que defende – a luta por uma educação pública, de 

qualidade e crítica –, pois, ao mesmo tempo em que as vagas foram ampliadas no ensino 

superior brasileiro via mecanismo como REUNI e FIES, especificamente no que se refere a 

formação nas Ead’s, tens por outro lado a precarização do ensino,  que resulta em 

profissionais tecnicistas prontos para atender meramente às demandas do mercado. 

Formação esta que descumpre com o que dispõe as Diretrizes Curriculares do curso de 

Serviço Social, formando profissionais voltados a atuar numa política focalizada e 

imediatista, atendendo aos interesses do capital. 
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Portanto, diante do exposto compreende que perante as transformações deflagradas 

pela crise estrutural no capital em países como o Brasil, a formação profissional do Serviço 

Social vem sentido todas as implicações daí decorrentes, seja no agravamento das 

expressões da questão social, nas exigências a formulação de novas respostas profissionais 

às demandas sociais/institucionais, seja a uma formação profissional adequada à lógica do 

mercado, que por vezes não exige respostas profissionais crítica, e sim respostas 

meramente tecnicistas e burocráticas. Por fim, a nosso ver a modalidade de ensino a 

distância está vinculada diretamente as necessidades e interesses do capital, com isso 

apontamos a necessidade de reafirmação do projeto ético-político da profissão, que propõe 

uma educação de qualidade, pública e crítica, bem como a construção de estratégias em 

defesa dos interesses da classe trabalhadora e de uma ordem verdadeiramente humana. 
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