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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho discute sobre o processo de formação profissional do assistente social, tendo por 

lócus de pesquisa o município de Natal/RN, e por objetivo analisar as repercussões das 

contrarreformas do ensino superior brasileiro neste processo. Para isto foram pesquisadas 

duas instituições de ensino superior: uma universidade pública e uma instituição de ensino a 

distância. Nosso estudo foi norteado pelo método marxista de análise da realidade a qual parte 

da compreensão crítico-dialética do objeto de estudado e, se baseou na análise qualitativa dos 

dados investigados. Em relação aos procedimentos metodológicos realizamos entrevistas com 

docentes e coordenadores dos cursos; e grupo focal com os discentes das instituições 

pesquisadas. Além disso, fizemos um estudo bibliográfico sobre o tema em questão e análises 

dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos e suas respectivas estruturas curriculares. A 

partir das considerações tecidas neste trabalho apreendemos que o atual contexto de 

contrarreforma do ensino superior brasileiro impõe diversos desafios ao processo de formação 

profissional pautado nos valores ético-políticos defendidos hegemonicamente pela categoria 

profissional. Tais desafios são expressos de forma diferenciada nas instituições pesquisadas, 

pois cada uma delas irá refletir as contrarreformas do ensino superior dentro de suas 

especificidades nesse contexto. Portanto, reafirmamos a importância da atuação política da 

categoria profissional dos assistentes sociais que historicamente vem denunciando as ataques 

deferidos contra o ensino superior brasileiro e buscando novas estratégias de enfrentamento e 

combate destes, lutando por um ensino superior público e gratuito de modo que possa garantir 

uma formação profissional para os sujeitos pautada em valores éticos e políticos 

emancipatórios.  

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Formação profissional. Serviço Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper discusses the process of social workers training, where the locus of research is the 

city of Natal / RN, and aims to analyze the impact of counter-reform Brazilian higher 

education in this process. For this purpose, two higher education institutions were studied: a 

public university and a distance education institution. Our study was guided by the Marxist 

method of reality analysis which part of the critical-dialectical understanding of the object of 

study, and was based on qualitative analysis of investigated data. Regarding methodological 

procedures, interviews with teachers and courses coordinators were conducted; and focus 

groups with the students of the studied institutions. Additionally, a bibliographical study on 

the subjective in question and an analyzes of courses Political Pedagogical Project and their 

curriculum frameworks were made. From the comments made in this paper, we learned that 

the current context of counter-reform Brazilian higher education imposes many challenges to 

the process of training guided by the ethical-political values highly defended by the 

professional category. Such challenges are expressed in different ways in the studied 

institutions, once each one will reflect the higher education's counter-reform in your own 

context. Therefore, we emphasize the importance of political action in the professional 

category of social workers, that historically has been denouncing the attacks made against 

Brazilian higher education and also seeking for new strategies to face them, fighting for a free 

public higher education that can ensure vocational training for the subjects based on ethical 

and emancipatory political values. 

 

Keywords: Higher Education. Vocational training. Social Work 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Num cenário marcado pelas transformações societárias ocorridas no seio do modo de 

produção capitalista, a partir da década de 1970, podemos observar significativas mudanças 

no processo de formação profissional da classe trabalhadora, mudanças essas impostas pela 

lógica intrínseca a esse modo de produção o qual necessita redimensionar e “criar” novas 

estratégias para sua (re)produção e obtenção de lucros.  

Com isso, ao ensino superior são impostas novas demandas de “atender” às 

necessidades emergentes do mercado por profissionais “qualificados” cognitiva e 

tecnicamente, capazes de se adequarem a um mundo regido por um modo de produção cada 

vez mais complexo e flexível.  

Assim, a educação – aqui compreendida enquanto atividade essencial à vida social, 

ao processo de (re)produção da vida humana e do próprio processo de transformação do 

homem – torna-se num dos mais estratégicos nichos de acumulação de capital mediante sua 

transmutação de direito para serviço/mercadoria mediante diversas reformulações nas 

políticas e diretrizes educacionais, reformulações estas orientadas pelos organismos 

internacionais e implementadas pelo Estado de modo a readequar o sistema de ensino aos 

ditames do capital.  

 A partir da análise dessa conjuntura mais ampla, tecemos como proposta desta 

dissertação pesquisar como está se efetivando o processo de formação profissional do 

assistente social a partir da realidade do município do Natal/RN. Tivemos por 

questionamentos balizadores dessa pesquisa: quais os elementos que – partindo de uma 

análise dialética da realidade social – se constituem em entraves e/ou possibilidades à 

consolidação do Projeto Ético Político profissional? Como efetivar a implantação das 

diretrizes curriculares dos cursos pesquisados? Qual a opinião dos sujeitos sobre o processo 

de formação profissional que vivenciam? 

A nossa motivação para a realização desta pesquisa parte da experiência vivida, pela 

pesquisadora, durante o processo de investigação para a construção do Trabalho de Conclusão 

de Curso
1
 que teve por objeto de estudo o papel contraditório da educação, enquanto 

                                                             
1
 Este trabalho foi realizado pela presente pesquisadora como requisito obrigatório à conclusão do 

curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à obtenção do título de 

bacharel em Serviço Social no período de agosto a dezembro de 2011 e tem por título: A educação 
como mediação política no campo contraditório da disputa pela hegemonia: contribuições ao debate 

crítico. 
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mediação política na sociabilidade do capital. Nesta pesquisa compreendemos como a 

educação pode, contraditoriamente, se constituir uma mediação favorável à reprodução da 

ordem vigente, a do capital, e, ao mesmo tempo, ser um instrumento indispensável ao 

processo de legitimação hegemônica dos interesses da classe trabalhadora.  

Somado a isto, temos a vivência da pesquisadora, enquanto Representante Nacional 

(suplente) dos discentes de Pós-Graduação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS), gestão 2013-2014. Tais experiências nos levaram a acompanhar o 

debate que há em torno da categoria profissional sobre as reformas promovidas no Ensino 

Superior, bem como as políticas educacionais como um todo e, como estas repercutem no 

processo de formação profissional no país. Vale salientar que o debate sobre o processo de 

reforma do Ensino Superior brasileiro não é algo recente no âmbito profissional. Este ocorre 

há vários anos e faz parte de um processo coletivo, baseado em estudos e pesquisas sobre este 

tema, além da articulação com movimentos sociais, sindicatos
2
 e outras categorias 

profissionais que, assim como o Serviço Social, lutam por uma educação pública de 

qualidade, laica e socialmente referenciada.   

A partir destas inquietações e experiências, traçamos por objetivo da nossa pesquisa 

analisar as implicações da reforma no âmbito do Ensino Superior brasileiro no processo de 

formação do assistente social, tendo por recorte a realidade do município do Natal/RN. Seus 

objetivos específicos foram apreender as reformas promovidas no âmbito educacional e no 

Ensino Superior, e suas repercussões na formação profissional do assistente social no Brasil; 

perceber como estas reformas repercutem no processo de formação profissional efetivado nas 

instituições pesquisadas em Natal/RN e; realizar uma análise comparativa entre o processo de 

formação profissional no âmbito do Ensino Superior presencial público e no Ensino à 

Distância. 

 A partir das reflexões tecidas sobre o cenário exposto, formulamos a hipótese que se 

constituiu ponto de partida para a formulação desta pesquisa: que o processo de formação 

profissional do assistente social – pautado nos princípios defendidos pelo Projeto Ético 

Político da profissão – é tensionado pelo forte processo de mercantilização e precarização do 

ensino superior brasileiro, num contexto de exaltação por uma formação profissional rápida, 

onde o ensino universitário tende a ser reduzido à transmissão de conhecimentos e ao 

adestramento de mão de obra, comprometendo a própria qualidade dessa formação.  

                                                             
2
 Aqui citamos à guisa exemplificação o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior – ANDES. 
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A presente pesquisa foi norteada pelo método
3
 marxista de análise da realidade 

social, o qual se baseia numa perspectiva crítico-dialética e sócio-histórica do objeto a ser 

estudado. A sua realização foi baseada numa abordagem qualitativa, tendo em vista que esta, 

segundo Richardson (2008), possibilita a análise da interação de certas variáveis, bem como a 

compreensão e classificação dos processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuindo no aprofundamento da análise da realidade, bem como das particularidades da 

mesma. 

Para a efetivação da nossa pesquisa, foi realizada uma busca preliminar
4
, no portal E-

mec, de instituições de ensino superior presenciais e instituições EAD que ofertavam cursos 

de graduação em Serviço Social na cidade de Natal/RN. Segundo este portal, havia, em 2012, 

doze instituições que ofertavam o curso de Serviço Social em Natal/RN
5
.  

Dessas, cinco são instituições de ensino superior que ofertam curso na modalidade 

presencial
6
, sendo apenas uma delas pública: a UFRN. As demais, sete no total, são 

instituições EAD com polos no município de Natal/RN.  

Na proposta inicial da nossa pesquisa foram delimitadas três instituições a serem 

investigadas: uma instituição de modalidade de ensino presencial público; uma instituição de 

modalidade de ensino presencial privado e; uma instituição na modalidade de ensino à 

distância, para que pudéssemos ter uma apreensão ampla do tema em estudo. Porém, 

nenhuma instituição de ensino superior presencial privado aceitou participar da pesquisa
7
.   

Diante dessa situação, tivemos que realizar a pesquisa com apenas duas instituições: 

a instituição presencial pública e uma instituição na modalidade de ensino à distância. Os 

recursos metodológicos utilizados para a efetivação da pesquisa foram: pesquisa bibliográfica; 

pesquisa documental; entrevista estruturada e grupo focal.  

                                                             
3
 Soriano (2004) diferencia método de técnica. Segundo o autor, método é a forma de alcançar um 

objetivo, resultando da teoria a ser utilizada. Já técnica refere-se ao conjunto de regras formuladas para 
o correto uso dos instrumentos, possibilitando, assim, a adequada aplicação do método.  
4
 Portal E-mec: http//: emec.mec.gov.br  

5
 Centro Universitário do Instituto de Ensino Superior COC; Centro Universitário Newton Paiva; 

Estácio FATERN; Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte – FACEX; 

Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte – IESRN; Universidade Anhanguera – 

UNIDERP; Universidade Estácio de Sá – UNESA; Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN; Universidade Luterana do Brasil – ULBRA; Universidade Norte do Paraná – UNOPAR; 

Universidade Paulista – UNIP; Universidade Potiguar – UNP. 
6
 A UNP oferta de graduação em Serviço Social tanto na modalidade de ensino presencial quanto na 

modalidade de ensino a distância. 
7
 O contato com estas instituições foi realizado mediante visitas e entrega de ofício expedido pelo 

PPGSS/UFRN, solicitando a contribuição destas instituições na pesquisa proposta. 
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A pesquisa bibliográfica percorreu todo o processo de investigação a qual nos 

proporcionou aprofundar temáticas essenciais tais como: educação, trabalho, modo de 

produção capitalista, processo de formação profissional, relação teoria e prática, estágio, 

dentre outros.  

A pesquisa documental foi realizada mediante análise dos Projetos Político 

Pedagógicos dos cursos pesquisados e das estruturas curriculares dos mesmos, além de 

documentos oficiais de órgãos brasileiros e de organismos internacionais referentes à política 

de educação superior.  

Nesse processo enfrentamos algumas dificuldades. A primeira foi em relação ao 

projeto político pedagógico da instituição EAD que não nos foi entregue pessoalmente. 

Depois de várias tentativas, envios de e-mail à coordenação local do curso, não obtivemos 

sucesso e acabamos encontrando este via internet. A segunda dificuldade está relacionada ao 

projeto político pedagógico do curso da instituição presencial pública, pois este se encontra 

atualmente num processo de revisão e algumas mudanças na estrutura curricular do curso 

ainda não tinham sido incorporadas no projeto.  

Outra etapa da nossa pesquisa foi a realização de entrevistas com docentes
8
 e 

coordenadores de cursos
9
 das respectivas instituições pesquisadas. Participaram três sujeitos 

de cada instituição, sendo: um coordenador de curso da instituição presencial pública; um 

coordenador pedagógico da instituição EAD
10

; dois professores da instituição presencial 

pública, sendo um professor efetivo e um substituto; dois tutores da instituição EAD
11

. Os 

critérios para a seleção dos docentes foram o tempo em que trabalha na instituição (um mais 

antigo e outro mais recente) e a forma de contrato de trabalho.  

A nossa escolha pela realização das entrevistas é justificada pelo fato que, segundo 

Soriano (2004), ela é uma técnica que pode ser utilizada em diversas disciplinas, permitindo 

obter informações básicas sobre o problema a ser investigado, bem como para fundamentar 

hipóteses e orientar estratégias para aplicar outras técnicas de pesquisa. A entrevista 

estruturada deve ser usada, segundo o autor: “quando não se dispõe de suficiente informação 

sobre certos aspectos que interessa pesquisar, ou quando não se pode obter informação 

                                                             
8
 Apêndice A 

9
 Apêndice B 

10
 A participação do coordenador pedagógico se deu pelo fato de o coordenador de curso se encontrar 

na instituição matriz da instituição, sendo inviável a realização da entrevista com este. A função do 

coordenador pedagógico no polo presencial é ser uma espécie de agente mediador entre o polo e a 

matriz. 
11

 A justificativa da participação dos tutores é a mesma do coordenador pedagógico: como os 

professores se encontram na unidade matriz, foi inviável realizar entrevista com os mesmos.  
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mediante outras técnicas” (SORIANO, 2004, p.153). Assim, para a realização desta técnica 

foi elaborado um guia de entrevista que conteve perguntas abertas, bem como temas a tratar. 

Analisando o perfil desses sujeitos observamos que dos tutores participantes da 

pesquisa, um tem mestrado, trabalha na instituição desde agosto de 2011, acompanha duas 

turmas e já teve experiência profissional, tanto em outra instituição de ensino (como tutor 

também) quanto em outro campo de atuação. Outro tem especialização, acompanha uma 

turma, já teve experiência profissional em outro campo de atuação.  

O professor efetivo da universidade pública tem especialização, trabalha há 34 anos 

na instituição e ministra uma disciplina além de assumir cargo de direção no Departamento. 

Não teve outra experiência profissional como assistente social. O professor substituto tem 

mestrado, trabalha na instituição há oito meses, ministra três disciplinas e orienta discentes 

que estão realizando estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso
12

. Teve experiência 

tanto em outra instituição de ensino quanto em outro campo de atuação profissional e 

atualmente compõem a atual gestão do CRESS.  

 Outro momento da pesquisa foi a realização de grupos focais
13

. Escolhemos esta 

técnica por ela proporcionar um momento de debate e discussão entre os participantes (nesse 

caso, os discentes das respectivas instituições pesquisadas), pois esta é uma técnica que reúne 

uma determinada quantidade de pessoas, tendo por objetivo coletar, a partir do diálogo e 

debate travado com e entre elas, informações sobre a pesquisa (NETO, MOREIRA, SUCENA, 

2002).  

Nossa finalidade foi o de obter a opinião dos estudantes sobre o processo de 

formação profissional que vivenciam. Para isto, escolhemos estudantes do sétimo período de 

cada instituição. A ideia inicial fora realizar um grupo com dez estudantes de cada instituição. 

Mas no momento da pesquisa, não houve esse número de pessoas dispostas a cooperar, sendo 

que participaram cinco discentes da instituição EAD e sete da instituição presencial pública.  

A escolha por estudantes do sétimo período ocorreu pelo fato de subentendermos 

que, nesse período, os alunos já tinham vivenciado maior parte do processo de formação 

profissional, além de estarem em estágio obrigatório. 

Para a realização dos grupos focais tivemos dificuldade, pois na instituição de EAD, 

pelo curto horário de aulas no período da noite, foram necessários dois encontros pra que 

efetivássemos todas as questões do roteiro. No segundo encontro, alguns dos participantes que 

                                                             
12

 No total, o professor substituto está atualmente com doze orientandos, sendo dez de trabalhos de 
conclusão de curso e dois de estágios obrigatórios. 
13

 Apêndice C 
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estiveram no primeiro não se encontravam presentes. No caso dos estudantes da instituição 

pública, a incompatibilidade de horários levou à realização de dois grupos focais com três 

alunos cada, ou seja, um mecanismo de entrevista coletiva. Isto modificou a dinâmica que, 

originalmente rege a prática do grupo focal, contudo, a adaptação rigorosa da técnica às 

possibilidades do lócus de pesquisa permitiu a concretização desse instrumento de coleta de 

dados como importante para o confronto de informações entre os participantes do mesmo.
14

 

Em relação ao perfil dos discentes
15

, observamos que dos cinco alunos EAD que 

participaram da pesquisa, quatro tem mais de trinta anos e vínculo empregatício e apenas um 

tem entre vinte e cinco e trinta e não tem vínculo empregatício. Ninguém teve algum tipo de 

experiência em participação de movimento estudantil durante o período de graduação. 

Em relação aos alunos da instituição presencial pública, dos sete alunos que 

participaram da pesquisa, quatro tem mais de trinta anos e três tem entre dezoito e vinte e 

cinco anos. Cinco não tem vínculo empregatício e apenas dois tiveram experiência em 

participação de movimento estudantil.  

A participação dos sujeitos foi fundamental para compreendermos tanto a dinâmica 

das respectivas instituições onde trabalham/estudam e para analisarmos suas apreensões sobre 

aspectos relacionados ao processo de formação profissional que vivenciam, sejam como 

discentes, docentes ou coordenadores de curso. Discutimos com os pesquisados questões 

sobre: contrarreforma do ensino superior e suas repercussões na realidade institucional; como 

ocorreu o processo de construção do projeto do curso de graduação –nesse ponto trabalhamos 

mais especificamente com os coordenadores -; como está sendo efetivado o ensino da prática 

no curso de Serviço Social num contexto onde observamos o acirramento do pragmatismo nos 

processos de formação profissionais e; os principais impasses postos à realização do estágio e 

à efetivação da articulação  das dimensões de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 

formação de nível de ensino superior.  

Os resultados da pesquisa que resultam na construção desta dissertação estão 

subdivididos em três capítulos que correspondem aos três momentos de análise da nossa 

pesquisa. No primeiro, discutiremos a particularidade do Ensino Superior no modo de 

produção capitalista, analisando as suas contradições sócio-históricas presentes nessa 

modalidade de ensino e as principais tendências deste na sociedade brasileira.  

                                                             
14

 Diante da dinâmica do EAD tive que realizar o grupo focal após o momento de aula virtual deles. 
Como o curso era a noite, tive somente uma média de uma hora e meia para a realização da dinâmica.  
15

 O perfil dos discentes foi levantado a partir de aplicação de um questionário – Apêndice D. 
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No segundo, analisaremos o processo de formação profissional em Serviço Social, 

como este vem se constituindo na realidade atual, bem como as discussões travadas no ceio da 

categoria profissional sobre as principais tendências impostas ao processo de formação 

profissional. Discutiremos, também, como está sendo efetivado o processo de formação 

profissional em Natal/RN, mediante análise da implementação das diretrizes curriculares dos 

cursos.  

No terceiro e último capítulo, discutiremos a questão do ensino da prática 

profissional do assistente social, analisando questões como: a discussão sobre a relação entre 

teoria e prática no âmbito do processo de formação profissional; como está sendo 

desenvolvido e organizado o estágio nas instituições pesquisadas e; como está sendo 

desenvolvida a pesquisa, enquanto elemento transversal no processo de formação do 

assistente social nas respectivas instituições. 
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2 O ENSINO SUPERIOR NA SOCIABILIDADE DO CAPITAL:  AS      

CONTRADIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS NA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO    

COMPLEXO E TENDÊNCIAS ATUAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA   

   

Neste capítulo iremos tecer reflexões sobre as principais tendências impostas à 

formação de nível superior na sociabilidade do capital e, em seguida, como estas se 

expressam na particularidade da realidade brasileira. Para isto, discutiremos primeiramente a 

universidade enquanto instituição que historicamente se constitui num espaço privilegiado 

para a formação e disseminação do saber. Depois, analisaremos como estas, e demais espaços 

de formação/educação dos sujeitos sociais, são reconfigurados de modo a acompanhar as 

diversas transformações societárias que ocorrem no âmbito do modo de produção capitalista, 

de forma a atender às demandas emergentes e impostas pela lógica do capital por um novo 

perfil de trabalhador assalariado.  

 

2.1 AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR 

NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

Para iniciarmos a discussão sobre o ensino de nível superior na sociabilidade do 

capital e o processo de formação profissional a esta imanente, faz-nos indispensável 

compreender a necessária inter-relação entre trabalho e práticas educativas. 

O ser social, aqui considerado como ser humano-genérico, é um sujeito inacabado, 

que se constrói juntamente com outros sujeitos através das relações sociais, num processo de 

autotransformação e transformação do ambiente onde se encontra, processo este 

proporcionado pelo trabalho
16

. 

Portanto, afirmamos que o trabalho é o fundamento ontológico do ser social, pois é 

somente através da mediação deste – enquanto criador de valor de uso – que o homem se 

torna um ser social, se distinguindo dos outros animais a partir do momento em que começam 

a produzir seus próprios meios de vida. Assim, o trabalho se constitui enquanto mediação 

exatamente porque é a síntese entre dois elementos heterogêneos, a teleologia e a natureza, 

que, nesse processo, compõem uma unidade indissolúvel (TONET, 2012). 

                                                             
16

 Segundo Marx (1996) o trabalho é a condição de existência do homem, independente das formas de 
sociedade, pois, ele como criador de valores de uso (trabalho útil) é eterna mediação entre o homem e 

a natureza e, portanto, da vida humana.   
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Porém, ressaltamos que o ser social não se reduz ao trabalho, pois ele se constrói no 

conjunto das relações, num constante e infinito movimento, o que evidencia, a partir de então, 

o caráter educativo de toda a história da formação humana (SOUSA Jr. 2010). 

O trabalho contribui no processo de autotransformação do homem, de modo que ele 

passa a desenvolver novas potencialidades, contribuindo tanto para a sua própria realização 

quanto para a do gênero humano. Com isso, ocorre uma intensa complexificação do ser social 

o que acarreta no surgimento de novas necessidades e de problemas que não poderiam ser 

atendidos e resolvidos diretamente na esfera do trabalho. Daí o surgimento de outras esferas 

(como o direito, a educação e a religião, por exemplo) para atender a estas necessidades e 

problemas emergentes, como bem afirma Tonet (2012, p.20-21): 

 

O trabalho tem, desde o início, em sua natureza essencial, a capacidade de 

produzir mais do que o necessário para a reprodução daquele que o realiza e, 
por isto, ele é o fundamento desta crescente complexificação do ser social. 

Esta complexificação, que tem como um dos seus momentos mais 

importantes a divisão do trabalho, implica que, ao longo desse processo, 
surjam necessidades e problemas, cuja origem última está no trabalho, mas 

que não poderiam ser atendidas ou resolvidas diretamente na esfera do 

trabalho. Daí a necessidade do surgimento de outras esferas de atividade (…) 
para fazer frente a estas necessidades e problemas.  

 

A partir desta análise podemos compreender a importância e o surgimento de espaços 

e atividades a partir das quais os sujeitos pudessem adquirir o conhecimento socialmente 

produzido e incorporar a cultura e os valores da sociedade onde vive. Um exemplo disto é a 

própria universidade. 

Segundo Wanderley (1983), a universidade é um espaço – embora não único – 

privilegiado para conhecer a cultura universal e as várias ciências; para criar e divulgar o 

saber; para formar, de modo sistemático, profissionais, técnicos e intelectuais que as 

sociedades necessitam. 

Herdeiras das instituições de ensino greco-romano, elas foram ganhando 

especificidade no contexto religioso do Ocidental Cristão e Oriente Islâmico. De início, eram 

chamadas de studia generalia, as quais eram frequentadas por estudantes oriundos de diversos 

lugares. Posteriormente, mais especificamente no século XIV, o termo universitas passou a ser 

utilizado exclusivamente para designar as comunidades de professores e alunos e cuja 

existência tenha sido reconhecida e sancionada pela autoridade eclesiástica ou civil. Portanto, 

as universidades emergem vinculadas à Igreja, onde o saber era tido como um fim em si 

mesmo, supostamente, sem “vinculação” a interesses específicos (WANDERLEY, 1983).  
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Porém, segundo Oliveira (2007), com as mudanças teóricas proporcionadas pela 

filosofia aristotélica
17

 ao processo de investigação e a forma de lidar com o saber, provocou 

grandes debates no seio das universidades entre os intelectuais do século XIII, principalmente 

entre os que defendiam esta primeira corrente e os que lutavam pela conservação da doutrina 

agostiniana. A autora ressalta que esse debate foi importante para a trajetória intelectual do 

século XIII, até as primeiras décadas do século XIV, traçando o caminho teórico da 

modernidade, uma vez que foi o empirismo aristotélico que dominou os saberes da 

modernidade. 

Podemos considerar diante de algumas características das universidades medievais o 

seu caráter conservador, o espírito universalista do professorado, suas polêmicas teológicas, o 

regime de internato, as aulas orais, a defesa de tese final e etc. Inicialmente elas tinham por 

objetivo formar a elite intelectual aristocrática. 

Porém, com o início da época moderna a partir do século XV, este modelo de 

universidade passa por reformas sendo adequadas às novas demandas da realidade de modo a 

acompanhar o progresso da tolerância religiosa e do espírito das Luzes, refletindo seu desejo 

de modernização, mediante adequação às necessidades dos Estados e das profissões 

(CHARLE; VERGER, 1996).  

É característica deste período, além do surgimento de centros de excelência e 

academias (lugares mais abertos às novas ideias e locais de sociabilidade erudita e instituições 

científicas), o surgimento de escolas profissionais diante da emergente demanda por força de 

trabalho qualificada. Segundo Charle e Verger (1996, p.66):  

 

Os Estados e as próprias profissões tomaram cada vez mais consciência de 
que apenas os títulos universitários não garantiam por si mesmo uma 

verdadeira competência. Além do mais, o progresso das Ciências e das 

Técnicas ampliou o campo das competências úteis, ultrapassando o antigo 

quadro das faculdades.  
 

 

Essa nova tendência do ensino universitário reflete as revoluções científicas 

ocorridas entre os séculos XVI e XVII, as quais ocasionaram uma verdadeira transformação 

na forma de ver o mundo.  Tais revoluções fazem parte do emergente pensamento moderno, a 

partir do qual observamos o abandono da concepção dogmática e restrita, alicerçada nas 

                                                             
17   Por filosofia aristotélica compreendemos o modo de refletir e de obtenção do conhecimento 

baseado na doutrina filosófica do pensador Aristóteles (384-322 a.C.) que defende que os dados 

iniciais do conhecimento são originários dos objetos sensíveis, sendo estes captados pela capacidade 
sensitiva da alma, exercida tanto pelos sentidos externos (visão, audição, olfato e paladar) quanto 

pelos externos (senso comum, memória e fantasia). (CORDI, SANTOS, BÓRIO, et.all, 2000).  
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concepções religiosas, e a valorização da razão, da observação e experimentação para o 

desenvolvimento científico. 

Estes avanços no campo científico fazem parte de um processo de significativas 

mudanças no âmbito socioeconômico, político e cultural que alicerçaram a queda do 

feudalismo, marcando, na história, a passagem da Idade Média para o nascimento do mundo 

contemporâneo, caracterizada pela consolidação do pensamento moderno.  

Segundo Simionato (2009), a modernidade constitui um novo modelo de explicação 

do real, fundado no predomínio da razão e da capacidade do homem em buscar teorias 

científicas a partir de leis objetivas.  Esse modo de pensar se constitui na base do projeto 

epistemológico da tradição racionalista iniciada por Descartes e da perspectiva empirista 

defendida por Francis Bacon. Porém, será Immanuel Kant que ampliará estas reflexões, 

discutindo a vinculação entre razão e experiência.  

 

Nas formulações kantianas sobre a produção do conhecimento, destacam-se 
dois elementos fundamentais: a existência do objeto que desencadeia a ação 

do pensamento e a participação do sujeito ativo e de sua capacidade de 

conhecer. Ao vincular “razão” e “experiência”, afirma que o sujeito não tem 
a capacidade de conhecer a “coisa em si”, somente captar sua aparência, sua 

expressão fenomênica (...) (SIMIONATTO, 2009, p. 2).  

  

Esse modo de pensar terá predomínio durante todo o século XVIII. Porém, o 

questionamento mais contundente a essa forma de pensamento foi elaborado por Hegel, no 

início do século XIX, na defesa da “razão dialética”. Esta parte do pressuposto da 

compreensão do real a partir de três núcleos: o humanismo, que considera o homem enquanto 

produto da sua própria história; o historicismo concreto, o qual afirma o caráter 

ontologicamente histórico da realidade e; a razão dialética, a qual compreende objetiva e 

subjetivamente a realidade na superação do saber intuitivo e imediatista (COUTINHO apud 

SIMIONATTO, 2009). A razão dialética do filósofo Hegel contribuirá para a formação teórica 

de importantes pensadores, dentre eles, Karl Marx. 

Estas mudanças no âmbito do pensamento foram acompanhadas, também, por 

intensas transformações no âmbito político, social, cultural e econômico que marcaram o 

cenário histórico de constituição do estado burguês. Assim, Simionatto (2009, p.3) afirma 

que: 

A hegemonia burguesa no campo das ideias favoreceu as condições 

necessárias para o rompimento definitivo com o feudalismo e o surgimento 
de um novo modo de produção – o modo de produção capitalista. A 

emergência da sociedade burguesa dará origem a um intenso processo de 

modernização, mediante uma série de transformações que de longa data 
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encontravam-se latentes na Europa, seja no campo da ciência e da 

tecnologia, seja na organização política, no trabalho, nas formas de 

propriedade da terra, na distribuição do poder e da riqueza entre as classes 
sociais. 

  

Podemos afirmar que tal necessidade é uma das consequências da emersão do modo 

de produção capitalista, o qual tem por principal característica a existência de trabalhadores 

livres para vender a sua força humana em troca de um salário, expropriando-lhes desse 

processo a mais-valia necessária para a garantia de lucros do proprietário burguês. 

O modo de produção capitalista, enquanto projeto de domínio burguês, ao impregnar 

à totalidade da vida social um sentido eminentemente mercantil fundamentado nas relações de 

propriedade, ocasionou profundas contradições sociais, econômicas, políticas e culturais 

determinadas, fundamentalmente, pelo modo de (re)produção social, sob o domínio do 

capital, e pela complexa estrutura de classes, complexificando as relações sociais e com isso, 

impondo novas necessidades aos sujeitos sociais, dentre elas, a necessidade por qualificação 

de mão de obra.  

Ao longo da história podemos perceber o quão necessário foi (e é) a reconfiguração 

do processo formativo/educativo dos sujeitos sociais, de modo a readequar tal processo às 

constantes mudanças da sociabilidade do capital que necessita, a todo instante, recriar formas 

(políticas, econômicas e culturais) de legitimação dos interesses da classe burguesa e 

manutenção do consenso e coesão social. Portanto, como afirma Mészáros (2008) a educação 

serviu, e serve, não somente como meio de fornecer conhecimentos e pessoas qualificadas à 

maquinaria produtiva necessária à expansão do capital, mas também para gerar e transmitir 

valores que legitimam os interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma outra 

alternativa à gestão da sociedade além daquela posta pelo capital. 

Portanto, a universidade consiste em uma das instâncias da vida social que, com a 

emersão e desenvolvimento do modo capitalista de produção, e diante da complexificação das 

relações sociais por ele engendradas, passa a ser mediatizada pelo mercado e se encontra 

imersa na lógica do capital, cujas principais características são: a apropriação privada da 

riqueza socialmente produzida e, consequentemente, sua desigual distribuição, sendo que o 

conhecimento, enquanto riqueza social, não escapa a essa lógica.  
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Deste modo, faz-se necessário compreender como instituições formais de ensino
18

, 

tais como as escolas e as universidades, por exemplo, estão inseridas numa sociabilidade 

complexa, em que os processos educativos não devem ser entendidos isoladamente, efetivadas 

em instituições específicas, mas sim, que se constituem enquanto processos amplos e também 

contraditórios, postos na disputa entre interesses de classes socioeconômica e politicamente 

divergentes. 

 Segundo Sousa Jr. (2010, p.29):  

 

Na sociabilidade burguesa, a formação-educação dos indivíduos dá-se 

exatamente pela contradição entre a negação do homem pelo trabalho e as 

relações alienadas e estranhadas e pela subordinação do todo social ao 
processo de valorização, de um lado, assim como, de outro lado, dá-se 

também pela criação das condições concretas de superação social através das 

lutas sociais.  
 

Observamos que, o processo de formação profissional dos sujeitos sociais, ao mesmo 

tempo em que se efetiva estratégias de perpetuação dos interesses dominantes, proporciona a 

maior inserção da classe trabalhadora nos espaços formais de ensino, dentre eles, o ensino 

universitário. E, este processo vem ocorrendo no atual estágio de acumulação capitalista, 

marcado pela reestruturação do processo produtivo e pelo predomínio hegemônico do ideário 

neoliberal
19

. 

O processo de reestruturação produtiva emergiu diante da crise do modelo político-

econômico keynesiano-fordista devido ao “fracasso” deste em manter elevadas as taxas de 

lucros para o capital. Segundo Mota (2009), as crises, longe de serem naturais, se revelam 

inerentes à lógica do modo de produção capitalista, entre elas, a sua contradição fundamental, 

a produção socializada e a apropriação privada da riqueza. Como resposta à crise de 1970, o 

capital reestruturou-se produtivamente, em âmbito mundial, de forma inédita, trazendo várias 

implicações ideopolítica, econômica e sociocultural. 

Este processo trouxe sérias implicações para a vida social, promovendo mudanças no 

mundo do trabalho com a substituição do modelo fordista
20

 de produção para o toyotista, 

                                                             
18

 A instituições formais de ensino nos reportamos às instituições que oficialmente promovem o 

processo de ensino/aprendizagem e a socialização do conhecimento socialmente produzido a partir de 

estruturas e organizações, como, por exemplo, escolas e universidades. 
19

 Compreendemos por neoliberalismo a principal fundamentação teórica e ideopolítica do modo de 

produção capitalista que ganhou legitimidade hegemônica partir dos anos 1970. Segundo Anderson 

(1995), o principal propósito do neoliberalismo era combater o keynesianismo e sua política de bem-

estar social e preparar outro tipo de capitalismo, livre de regras. 
20

 O modelo fordista caracterizava-se pelo processo de produção em massa para consumo em massa, 

sendo muito mais do que uma mudança técnica do processo produtivo do modo de produção 



26 
 

trazendo como repercussões a flexibilização das relações entre capital x trabalho, 

acompanhadas com a intensificação da precarização das condições de vida da classe 

trabalhadora; a promoção do acirramento da competição entre os próprios sujeitos, levando à 

sua fragmentação política e no seu não reconhecimento enquanto classe; o consequente 

acirramento das expressões da questão social; a supervalorização das tecnologias, da ciência e 

na maior informatização dos processos produtivos (TONET, 2009).  

As ideias neoliberais acompanharam esse processo de reestruturação produtiva 

tornando-se a principal fundamentação teórica e política para a promoção de estratégias 

necessárias para a restauração do poder da classe dominante, de certa forma abalada com a 

crise dos anos 1970. Tais ideias tiveram o apoio de instituições como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) que, através de seus financiamentos e sua política 

de assistência aos países ditos de “terceiro mundo”, contribuíram na propagação em nível 

mundial do ideal neoliberal, propagação esta, materializada através das políticas de abertura 

econômica e reordenamento do papel estatal desses países.  

A teoria neoliberal propugna que o bem-estar humano possa ser promovido mediante 

a “liberação das capacidades empreendedoras individuais”, na defesa dos direitos individuais, 

da propriedade privada, do livre mercado e livre comércio. Para isto se torna fundamental a 

alteração do papel do Estado de modo a garantir a estrutura institucional necessária a tais 

princípios.  

Defende-se, também, uma reorganização da função do Estado, de modo que as ações 

deste se centralizem nas estratégias de enfraquecimento da atuação sindical (e demais 

organizações da classe trabalhadora) e de estabilidade monetária. Os “gastos” sociais são 

repassados para o setor privado havendo, com isso, intensa mercantilização de serviços 

outrora públicos tais como saúde, previdência e habitação. Atividades estritamente humanas 

tais como a educação e a arte também são incluídas nessa lógica, revelando uma busca 

incessante do capital em alcançar novos meios de obtenção de lucros e gerando uma 

precarização que passa a não se limitar somente no campo de trabalho, mas abrange agora a 

subjetividade do homem que trabalha (ALVES, 2013). 

Ao mesmo tempo, num contexto de constantes inovações tecnológicas e da inserção 

destas no mercado de trabalho, observamos o retorno de relações e processos de trabalhos 

                                                                                                                                                                                              
capitalista – com a introdução da eletricidade e da linha de montagem. Constituiu-se, também, numa 

nova forma de regulação das relações sociais a partir de condições políticas determinadas. Para 
maiores aprofundamentos sobre o tema ver: Alves (2011); Behring e Boschetti (2008); Antunes 

(2009).  
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arcaicos, como por exemplo, o salário por peça e o trabalho em domicílio. Segundo Mota 

(2009, p.60) é instituído: 

 

[…] novos processos de trabalho que externalizam e desterritorializam parte 

do ciclo produtivo, instaurando novas formas de cooperação, onde se 

incluem e se ajustam, num mesmo processo de trabalho, atividades 
envolvendo altas tecnologias, superespecialização e precarização. 

 

Trata-se de produzir um novo trabalhador coletivo à base de uma nova divisão 

internacional e sociotécnica do trabalho, precarizando as relações e condições deste, afetando 

sobremaneira as condições de vida dos trabalhadores e sua capacidade de organização e 

resistência. Ou seja, “a precarização do homem-que-trabalha não se trata da mera afirmação 

do trabalho estranhado, mas sim a sua radicalidade qualitativamente nova capaz de desefetivar 

o ser genérico do homem em largas camadas sociais do proletariado hoje” (ALVES, 2012, p. 

2).  

 O que vemos no cenário mundial, portanto, é a intensificação do processo de 

acirramento das expressões da questão social
21

, atestadas pela banalização da vida, pela 

dimensão estrutural da precarização do trabalho e pelo acirramento da pobreza. Tais 

problemas são intensificados num momento histórico em que o desenvolvimento das forças 

produtivas poderia ser capaz de superá-los. No entanto, o quadro de barbárie social que 

observamos é o reflexo da incapacidade do capital de superar suas crises sem estar 

intimamente articulado com a produção destrutiva das condições de reprodução da vida 

social, atingindo grande contingente populacional, que passa a viver uma situação de pobreza 

também estrutural.  

Tal conjuntura, marcada pelos rebatimentos da política neoliberal, acarreta novas 

formas de enfrentamento das expressões da questão social, mediante políticas focalizadas, 

restritivas, assistencialistas, bem como ao chamamento da sociedade civil para dar respostas 

às problemáticas sociais, sob o discurso de fracasso do Estado no atendimento às demandas 

sociais, repassando a sua responsabilidade para o setor privado e sociedade civil.  

 

Essa tendência de deslocamento da satisfação de necessidades da esfera 
pública para a esfera privada ocorre em detrimento das lutas e de conquistas 

sociais e políticas extensivas a todos. É exatamente o legado de direitos 

conquistados nos últimos séculos que está sendo desmontado nos governos 

                                                             
21 Segundo Iamamoto (2009) apreende-se por questão social o conjunto das expressões das 
desigualdades sociais da sociedade capitalista madura. Estas tem por raiz comum a apropriação 

privada por uma parte da sociedade dos frutos da produção social coletiva e do trabalho social.  
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de orientação neoliberal, em uma nítida regressão da cidadania que tende a 

ser reduzida à sua dimensão civil e política erodindo a cidadania social 

(IAMAMOTO, 2009, p. 23).  
 

Assim, cai-se numa das armadilhas sinalizadas por Iamamoto (2010) referente ao 

trato da questão social: refere-se às análises fragmentadas das “inúmeras questões sociais”, 

atribuindo unilateralmente aos indivíduos a responsabilidade pelas suas condições de vida, 

isentando-se a sociedade de classes da responsabilidade na produção das desigualdades 

sociais. Elimina-se a dimensão coletiva da questão social – a exploração da classe 

trabalhadora – reduzindo-a ao indivíduo. 

No que tange ao campo científico, especificamente, ocorre a valorização da ciência e 

das pesquisas, porém mediada pelos interesses de mercado. Aqui importa menos o caráter 

social, político e ético das investigações, e mais em que elas podem contribuir – dentro da 

especificidade de cada campo do saber – para a reprodução da sociabilidade capitalista e para 

a reafirmação dos interesses da classe dominante.  

Com o processo de reestruturação produtiva ocorre ainda um intenso processo de 

transformação tecnológica, no qual se supervaloriza o conhecimento e a pesquisa científica. 

Diferentemente do período fordista, no toytismo a ciência é supervalorizada e o trabalhador é 

chamado a se qualificar de modo generalista para garantir respostas mais eficientes às 

necessidades do capital. Antunes (2009) discorre sobre essa questão ao criticar a concepção de 

alguns teóricos (como Habermans, por exemplo) que afirmam ser a ciência a principal força 

produtiva na contemporaneidade.  

Segundo Habermans (1968), na obra “Técnica e Ciência como ideologia,” o 

progresso científico que caracteriza o estágio capitalista ao longo do século XX, de forma 

mais intensa em seus anos finais e os anos iniciais do século XIX, a técnica e a ciência teriam 

se tornado a principal força produtiva, não tendo mais respaldo a teoria do valor do trabalho 

defendida por Marx. Assim, o progresso científico torna-se a única fonte independente de 

mais-valia, face a qual a única fonte produtora de mais-valia defendida por Marx, a força de 

trabalho dos produtores imediatos – o  trabalhador – perde cada vez mais seu peso, como 

podermos ver no trecho a seguir:  

 

Desde o final do século XIX, impõem-se cada vez mais com mais força 
outra tendência evolutiva que caracteriza o capitalismo tardio: a 

cientificação da técnica. No capitalismo sempre se registrou a pressão 

institucional para intensificar a produtividade do trabalho por meio da 

introdução de novas técnicas. As inovações dependiam, porém, de inventos 
esporádicos que, por seu lado, podiam sem dúvida ser induzidos 

economicamente, mas tinham ainda um caráter natural. Isso modificou-se, 
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na medida em que a evolução técnica é realimentada com o progresso das 

ciências modernas. Com a investigação industrial de grande estilo, a ciência, 

a técnica e a revalorização do capital confluem num único sistema. 
Entretanto, a investigação industrial associa-se a uma investigação nascida 

dos encargos do Estado, que fomenta em primeiro lugar o progresso 

científico e técnico no campo militar. Daí as informações refluem para 

esferas da produção civil de bens. Deste modo, a ciência e a técnica 
transformam-se na primeira força produtiva e caiem assim as condições de 

aplicação da teoria marxiana do valor-trabalho. Já não mais tem sentido 

computar os contributos ao capital para investimentos na investigação e no 
desenvolvimento sobre a base do valor força de trabalho não qualificada 

(simples), se o progresso técnico e científico se tornou uma fonte 

independente de mais valia frente à fonte de mais-valia que é a única tomada 

em consideração por Marx: a força de trabalho dos produtores imediatos tem 
cada vez menos importância (HABERMANS, 1968, p. 72-73). 

 

Ora, segundo Antunes (2009, p.122) tal afirmação não condiz com a realidade, uma 

vez que a ciência e a tecnologia encontram-se "tolhidas em seu desenvolvimento pela base 

material das relações entre capital e trabalho, a qual elas não podem superar.” A ciência 

interage com o trabalho na constante necessidade de valorização do capital.  

 

Essa interpenetração entre atividades laborativas e ciência associa e articula 

a potência constituinte do trabalho vivo à potência constitutiva do 
conhecimento tecno-científico na produção de valores (materiais ou 

imateriais). O saber científico e o saber laborativo mesclam-se mais 

diretamente no mundo produtivo contemporâneo sem que o primeiro ‘faça 

cair por terra’ o segundo (ANTUNES, 2009, p.123).  
 

Com isso, Antunes (2009) afirma que a principal mudança com a passagem do 

modelo produtivo fordista para o toyotista não foi a centralidade da ciência e sua conversão 

em principal força produtiva, mas sim a interação crescente entre trabalho e ciência, entre 

trabalho material e imaterial
22

, tornando essa junção em elemento fundamental no mundo 

produtivo contemporâneo.  

Podemos reiterar a afirmação de Antunes (2009) com a colocação de Mandel (1985, 

p.182) o qual nos explica que “a atividade científica só é uma força produtiva se for 

imediatamente incorporada à produção material”, pois o capital investido no processo da 

pesquisa só consegue se valorizar na medida em que o produto oriundo desse processo 

conduza à produção de novas mercadorias.  

                                                             
22     Compreendemos por trabalho material aquele que se objetiva em produtos materiais, já trabalho 

imaterial seria aquele que se objetiva em produtos não materiais, como por exemplo, a arte, o trabalho 

intelectual, dentre outros (ANTUNES, 2009).  
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Mészáros (2006) afirma que os discursos que defendem que a ascensão da 

“sociedade tecnológica” se constitui num tipo totalmente novo de sociedade é uma completa 

mistificação. Estes negam a possibilidade de uma mudança social radical justificando que 

somente os aperfeiçoamentos tecnológicos são capazes de oferecer soluções às problemáticas 

sociais. A existência de tais problemáticas, do ponto de vista do capital, nunca é reconhecida 

como inerentes ao próprio sistema socioeconômico estabelecido, sendo relacionadas somente 

às deficiências tecnológicas “que serão corrigidas pouco a pouco” (idem, 2006, p. 265).  

A centralidade que a ciência e a tecnologia adquirem nesse novo cenário ocorre 

diante da necessidade do capital em acelerar as inovações tecnológicas de modo que 

contribuam na produção de novas mercadorias – e, contraditoriamente, garantam a 

obsolescências destas – de modo a permitir um processo de valorização do capital e obtenção 

de lucros cada vez mais rápidos.  

Mandel (1985) afirma que a incorporação da ciência à produção não é algo recente 

no modo de produção capitalista, sendo efetivada de forma diversa ao longo do mesmo.  

Porém, a partir do século XX (mais especificamente durante o período da II Guerra Mundial e 

ao subsequente período de Guerra Fria) houve uma intensificação das atividades voltadas à 

pesquisa, passando esta, a ser instituída sistematicamente como um negócio específico 

organizado numa base capitalista, ou seja, com investimento autônomo em capital fixo e 

salários dos trabalhadores.  

Assim, se a pesquisa que, de início, era um ramo a parte dentro da divisão do 

trabalho das grandes companhias, no período pós Segunda Guerra, ela teve condições de 

assumir a forma de uma empresa independente: começaram a surgir laboratórios de pesquisa 

independentes que vendiam suas descobertas e inventos a preços mais altos.  

Com o rápido crescimento da pesquisa e do desenvolvimento das inovações 

tecnológicas observamos o aumento significativo da demanda por trabalhadores intelectuais 

altamente qualificados e, consequentemente, a necessidade em se expandir quantitativamente 

as universidades. Isto ocorre diante da reintrodução do trabalho intelectual no processo de 

produção correspondente às necessidades imediatas e específicas do atual estágio do modo de 

produção capitalista. Como afirma Mandel (1985), a educação e a formação dos trabalhadores 

intelectuais passam, assim, a subordinar-se a essas necessidades, o que repercutirá na 

exigência por um novo perfil das universidades:  

 

O resultado é a crise da universidade humanista clássica, tornada anacrônica 

não apenas devido a razões formais (número excessivo de estudantes, 
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subdesenvolvimento da infra-estrutura material, alterações na formação 

social dos estudantes, exigindo um gasto social acima da média no setor 

universitário etc.) ou mesmo a razões sociais globais (tentativas de evitar o 
aparecimento de uma intelectualidade desempregada; esforços para limitar a 

revolta estudantil e intensificar a ideologização da ciência com vistas à 

manipulação das massas), mas também, e acima de tudo, devido a razões 

diretamente econômicas, específicas à natureza do trabalho intelectual no 
capitalismo tardio; a pressão no sentido de adaptar a estrutura da 

universidade, a seleção dos estudantes e a escolha de programas escolares 

para a inovação tecnológica acelerada sob condições capitalistas. A tarefa 
primordial da universidade não é mais a produção de homens ‘educados’, de 

discernimento e de qualificações – ideal que correspondia às necessidades do 

capitalismo de livre concorrência – mas a produção de assalariados 

intelectualmente qualificados para produção e circulação de mercadorias 
(MANDEL, 1985, p. 183). 

 

As instituições universitárias são, portanto, impelidas a se tornarem funcionais ao 

capital, submetendo suas atividades, pesquisas, gestão e ensino aos interesses do capital 

privado, transformando-se em espaços “privilegiados” de criação de inovações tecnológicas e 

divulgadoras da ideologia do capital (CISLAGHI, 2010).  

Segundo Mészáros (2006) a educação – tanto a de nível básico quanto a educação de 

nível superior – irá cumprir com suas duas principais funções no modo de produção 

capitalista: primeiro seria a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da 

economia e; segundo, a formação dos quadros e elaboração de métodos de controle políticos. 

Segundo este autor, a educação formal está profundamente integrada na totalidade dos 

processos sociais, não podendo, portanto, funcionar tranquilamente se não estiver de acordo 

com a estrutura educacional mais ampla da sociedade em questão.  

Por isso que, um dos aspectos fundamentais no processo de reestruturação produtiva 

foi, por exemplo, a definição de políticas e diretrizes tanto pelos organismos internacionais de 

modo a “orientar” (principalmente os países ditos em desenvolvimento) o processo de 

redefinição de suas políticas educacionais. É notório, nos documentos oficias desses 

organismos, indicações de estratégias para melhorar a qualidade do Ensino Superior dos 

países em desenvolvimento.  

Por exemplo, o documento do Banco Mundial (2000) La Educacion Superior em los 

países em desarollo: peligros y promessas traz em suas análises algumas indicações aos 

países em desenvolvimento que se concentram nos principais aspectos: melhor eficiência na 

gestão dos recursos financeiros destinados ao Ensino de nível Superior; divisão de 

responsabilidades entre estudantes, empresas privadas e públicas; melhoras infraestruturais; 

ampliação das possibilidades de acesso da população desfavorável economicamente e 
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socialmente (neste aspecto, especificamente, há forte alusão à utilização da modalidade de 

ensino a distância); dentre outros.  

Apesar de este documento demonstrar algumas mudanças em relação aos tradicionais 

posicionamentos do BM, tal como o reconhecimento de que alguns governos nacionais 

investem pouco no sistema de ensino superior e da urgência em se expandir e qualificar esta 

modalidade de ensino, se mantém a sua confiança no mercado, principalmente quando se trata 

de uma relação conciliatória entre a imprescindibilidade do Estado e as “virtudes” do 

mercado.   

 Também observamos neste documento uma forte defesa do Ensino Superior 

enquanto importante instituição a contribuir ao crescimento da economia dos países em 

desenvolvimento, além de ser a principal responsável na qualificação dos trabalhadores 

necessários às novas demandas do mercado oriundas da revolução informacional:  

 

La revolución informática, factor determinante em la nueva economia, 
depende de trabajadores instruídos. Más que nunca, lãs nuevas ideias que 

avivam este processo de expansón provienem de personas com educaíon 

terciária (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 107)
23

  
 

Tal afirmação demonstra o que Mészáros (2004) ressalta: a expansão econômica 

exige uma produção intelectual também em expansão, o que acarreta tanto no crescimento do 

número de graduados e pós-graduados, como também de uma rede de companhias 

interessadas na disseminação da “cultura.” 

O fenômeno da centralidade da pesquisa no processo produtivo ganha uma dimensão 

totalmente nova no contexto de reestruturação produtiva, integrando mais intensamente 

inovação tecnológica, organizacional e sociometabólica como momentos constitutivos do 

“todo orgânico” da produção do capital (ALVES, 2011).  

A supervalorização da ciência reflete a descoberta do capital da humanidade 

esquecida do trabalhador assalariado ignorada pelo taylorismo-fordismo. Diante da 

complexidade de sua base tecno-organizacional, o capital não prescinde do saber do 

trabalhador e do saber em trabalho, sendo forçado a demandar sujeitos altamente capacitados, 

o que implica na elevação do grau de escolaridade dos mesmos (FRIGOTTO, 1994).  

Para isto se torna fundamental também a construção de um novo terreno ideológico 

no qual possa impulsionar uma reforma das consciências e da produção do conhecimento. 

                                                             
23 “A revolução informacional, fator determinante na nova economia, depende de trabalhadores 

qualificados. Mais que nunca, as novas ideias que avivam esse processo de expansão provêm de 

pessoas com educação superior” (Tradução nossa). 
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Nesse contexto, o progresso técnico adquire um importante papel nos processos de formação 

dos sujeitos sociais, conforme afirma Frigotto (1994, p. 36):  

 

[...] processos educativos e de qualificação humana para responder aos 

interesses ou às necessidades de redefinição de um novo padrão de 

reprodução do capital ou do atendimento das necessidades e interesses da 
classe ou classes trabalhadoras pauta-se sobre uma mesma materialidade, em 

profunda transformação, onde o progresso técnico assume um papel crucial, 

ainda que não exclusivo. 

 

Aliada a esses elementos observamos uma forte tendência de responsabilização dos 

sujeitos pela sua formação e qualificação profissional. Diante de um contexto marcado pela 

revolução informacional, cobra-se cada vez dos sujeitos qualidades inerentes que 

correspondam às exigências de um mercado cada vez mais competitivo e flexível. Os próprios 

padrões produtivos não se assentam mais na demanda de um exército de trabalhadores com 

qualificações semelhantes que cumpririam atividades semelhantes e até certo ponto simples. 

O que se exige agora é a diversificação da qualidade dos trabalhadores numa conjuntura em 

que se acirra a instabilidade empregatícia dos mesmos, onde se predomina as ocupações 

efêmeras, precarizadas e desregulamentadas. 

Ao mesmo tempo em que, nesse contexto, expandem-se o número de instituições 

destinadas à qualificação e formação profissional, tais como as instituições de nível superior, 

afirma-se que a responsabilidade do “sucesso profissional” está no indivíduo, como 

demonstram a fala de um discente a seguir:  

 

Mas é o que eu digo sempre eu acho que quem faz o aluno não é a 
universidade, mas o próprio aluno (Grupo focal – EST 2

24
 – EAD). 

 

Podemos observar que, diante deste relato, o discente assume a responsabilidade 

unicamente para si da qualidade de sua formação profissional. Desse modo, observamos a não 

compreensão do sujeito do processo de formação como algo mais complexo, em que engloba 

diversos elementos que estão além da dedicação individual de um aluno, mas que envolve 

elementos atrelados à própria instituição (como, por exemplo, infraestrutura, corpo docente, 

dinâmica pedagógica, dentre outros) como também aspectos macrossociais de um contexto 

em que o processo de formação profissional de nível superior está inserido e é determinado.  

                                                             
24

 Estudante com faixa estaria entre 25 e 30 anos, possui vínculo empregatício com carteira assinada e 
não participou de atividades do movimento estudantil nem de outras entidades da categoria 

profissional.  
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Tais afirmações nos obrigam a refletir sobre as estratégias ideológicas utilizadas pelo 

capital de modo a conquistar o consenso da classe trabalhadora e sua adesão aos interesses do 

domínio burguês hegemônico. Essas estratégias podem ser sinalizadas em discursos que 

defendem o nascimento de um “novo mundo”, sem antagonismos de classes, de uma nova 

lógica das relações sociais marcada pela revolução tecnológica, dentre outros.  

Neves (2010) afirma que tais concepções que defendem o surgimento desse “novo 

mundo” se constituem numa “Nova Pedagogia da Hegemonia”, necessária para a 

disseminação da ideia de que as contradições entre capital e trabalho estariam superadas e, 

com isso, não haveria mais a existência do antagonismo entre as classes sociais.  

 

As ideias difundidas por esta perspectiva de análise sugerem que o ‘novo 

mundo’ exigiria novos nexos entre razão e realidade para não deixar escapar 
o que estaria diante dos olhos: as experiências multifacetárias, a diversidade 

social e política, as novas interações entre o local e o global, as novas 

identidades culturais e o aparecimento de indivíduos mais autônomos e 
reflexivos. O ponto em comum assumido pelos intelectuais e suas teorias é 

que as referências do passado teriam perdido a validade. Portanto, algumas 

linhas teóricas de interpretação da realidade e as formas tradicionais de 
organização e intervenção política ter-se-iam se tornado obsoletas (NEVES, 

2010, p23). 

 

 

Diante disto, sempre a burguesia irá buscar estratégias de modo a não permitir 

condições subjetivas e objetivas para construção de lutas contra-hegemônicas (LIMA, 2007). 

Para isto se torna fundamental as reformas educacionais promovidas nesse período – sob 

aparência de estratégias de inclusão da classe trabalhadora – bem como a redefinição de 

conteúdos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, de modo que se propaguem teorias que 

visam explicar a “nova” dinâmica societal e, aliado a isto, as reformas promovidas no âmbito 

da política educacional, contribuindo na formação de novos intelectuais via escolarização e 

formação política renovada.  

O crescimento quantitativo das universidades faz emergir uma nova contradição 

social no âmbito do modo de produção capitalista: por um lado, o ingresso maciço de 

trabalhadores em instituições universitárias não corresponde somente às estratégias utilizadas 

pela classe dominante em obter maiores taxas de lucros. Atende também às necessidades 

sociais globais objetivas. É interesse da classe trabalhadora se apropriar do potencial 

emancipatório do desenvolvimento da ciência e da tecnologia – enquanto frutos do 

conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. 
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Por outro lado, Mandel (1985) afirma que essa necessidade de maior qualificação da 

força de trabalho e, consequentemente, o aumento de instituições universitárias é prisioneira 

dos imperativos do capital em expandir suas formas de crescimento das taxas de lucros. Ela 

entra, inevitavelmente, em conflito com os empenhos da burguesia dominante em subordinar 

a produção intelectual às necessidades de valorização do capital, mediante reformas 

tecnocráticas da educação superior. Assim, o que o capital precisa é de uma quantidade 

crescente, porém limitada, de trabalhadores intelectuais providos de qualificações específicas 

e responsabilizados em assumir funções específicas no âmbito da produção, pois, quanto 

maior o desenvolvimento da ciência e mais rápida a aceleração da pesquisa, mais os processos 

de contínua fragmentação do trabalho adentrarão no âmbito do trabalho científico e 

intelectual.  

Isto, segundo o autor, favorece o desenvolvimento de um novo ramo da economia: o 

mercado educacional.  

 

Começa a se desenvolver um novo ramo da economia, cujo campo é a 
análise dos ‘rendimentos materiais’ dos gastos em educação. Seus adeptos 

falam livremente de ‘investimentos produtivos’ no sistema educacional e 

dedicam-se cada vez mais aos cálculos de sua ‘lucratividade’. Não é preciso 
dizer que a ‘lucratividade’ em questão não tem relação com a satisfação de 

necessidades sociais gerais (...) refere-se unicamente à lucratividade dentro 

da estrutura da sociedade existente no capitalismo tardio, baseada na 

maximização dos lucros das grandes empresas industriais. É igualmente 
claro que esses cálculos não servem simplesmente à busca platônica do 

‘conhecimento puro’, mas ajudam a estabelecer o fundamento político-

financeiro para as reformas tecnocráticas da educação superior, destinadas a 
ampliar a lucratividade da escola superior do capitalismo tardio. (MANDEL, 

1985, p.184) 

 

Assim, esse conflito é reflexo da contradição geral do modo de produção capitalista: 

embora a capacidade produtiva seja crescente, a apropriação dos frutos é cada vez mais 

privatizada. A própria produção do conhecimento se encontra embutida nessa lógica. Tumolo 

(2012) afirma que, a produção do conhecimento científico adquiri a mesma contradição 

intrínseca ao modo de produção capitalista: ao mesmo tempo em que a produção e a 

transmissão do conhecimento científico se constituem em processos decisivos para o 

desenvolvimento da força produtiva do trabalho, criando, assim, as condições materiais para a 

construção da emancipação humana, sob lógica do capital, o conhecimento também pode, ao 

mesmo tempo e contraditoriamente, ser fator de degradação humana.  

A inserção dos sujeitos sociais nos espaços formais de ensino não lhes garante uma 

educação (no sentido mais amplo da palavra) que busque sua emancipação, sua constituição 
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em classe para si
25

. Pois essas instituições, isoladamente, não são capazes de estabelecer 

oposição de forma radical à sociabilidade vigente. A educação formal, por mais que tenha sua 

dimensão contraditória, pertence ao metabolismo social do capital, contribuindo nos 

processos de interiorização dominantes (SOUSA Jr., 2010).  

Esta reflexão se torna para nós necessária para compreendermos a lógica imante à 

intensificação da inserção da classe trabalhadora nos espaços formais de ensino, 

principalmente no nível de ensino superior. Observamos um maior contingente populacional 

inserido em cursos de graduação ou em outras modalidades de ensino em busca de melhores 

qualificações profissionais. Porém, a maior parte dessa inserção se efetiva através da 

mediação do mercado, ou seja, a maioria dessa população está inserida em instituições 

privadas com fins lucrativos.  

Por exemplo, segundo o jornal Folha de São Paulo (2011), em uma década (2001-

2011), o número de matriculados em cursos de graduação no Brasil cresceu 110%. Conforme 

a tabela a seguir, podemos observar que esse aumento não ocorreu devido a inserção 

prioritária desses sujeitos em instituições de ensino públicas, mas sim em instituições 

privadas, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade de ensino a distância.  

 

Tabela 01 – Percentual de Matrículas de Graduação Presencial, por Categoria 

Administrativa (Pública e Privada) e Organização Acadêmica das Instituições 

de Educação Superior – Brasil e Regiões Geográficas – 2011An 
 

 

 

Brasil 

 

CATEORIA ADMINISTRATIVA 

PÚBLICA PRIVADA 

Univer. C. Univer. Faculdades 
IFs e 

CEFETs 
Univer. C. Univer. Faculdades 

24,10% 0,30% 2,00% 1,40% 27,00% 13,20% 32,00% 

Fonte: MEC/Inep 

     

Isto nos mostra que o acesso à educação e à qualificação profissional não está sendo 

reconhecido como um direito social, mas sim como uma mercadoria na qual as pessoas 

investem em busca de melhor qualificação profissional e, com isso, garantir a subsistência. Os 

próprios sujeitos não são reconhecidos enquanto sujeitos de direitos, mas consumidores que 

vivenciam a lógica perversa de que ele é o único responsável pela sua formação/qualificação 

                                                             
25   Compreendemos por classe para si o momento em que a classe trabalhadora supera o estágio de 

classe em si – condição social correspondente ao lugar a ao papel social no processo produtivo – a 
partir do momento em que se adquiri consciência de sua condição de classe, se organizando 

politicamente em prol da luta e defesa de seus interesses (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). 
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profissional, sendo “natural” investir, pagar por esta. E a valorização e comprometimento com 

o processo de formação profissional não passa a ser vinculado com a importância deste para o 

seu desenvolvimento enquanto ser humano genérico, mas ao fato de estar pagando, no sentido 

de atender as expectativas do mercado, como atestamos na fala a seguir que reflete o quanto a 

totalidade da vida social está subsumida à lógica perversa do capital em que impregna em 

todas as dimensões da vida dos sujeitos sociais o sentido mercantil fundamentado nas relações 

de propriedade:  

 

Então quase toda aula estou tocando nessa tecla, porque assim, aqui não é 

um faz de conta, não pense que você está no Ensino a Distância só para 

conseguir um diploma. Pense que você está pagando e ali está em jogo a sua 
formação profissional (Tutor 1

26
 – EAD)  

 

Estas tendências gerais irão assumir peculiaridades diante de cada realidade 

sociocultural específica, pois cada país vivenciou processos sócio-históricos, políticos e 

culturais distintos que irá repercutir nas particularidades de enfrentamentos em relação ao 

processo de formação profissional de sua força de trabalho. Iremos agora nos debruçar sobre 

as especificidades da realidade brasileira e das principais tendências das políticas voltadas ao 

Ensino Superior deste país.  

 

2.2 PARTICULARIDADES DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: TENDÊNCIAS 

HISTÓRICAS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Compreender o particular processo de formação para o trabalho complexo no âmbito 

do ensino superior brasileiro, bem como a lógica a qual a universidade brasileira está 

historicamente e socialmente imersa, nos remete à análise das particularidades do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista no país. Isto porque, sendo a educação 

(tanto em seu sentido mais abrangente quanto o seu mais restrito – formação profissional), 

atividade essencial à reprodução da vida humana e ao próprio processo de transformação do 

homem, enquanto indivíduo singular e membro efetivo do gênero humano (TONET, 2007), 

sofre as repercussões do processo de desenvolvimento dessa sociabilidade, mudando sua 

organização e função ao longo desse processo, porém, não de forma passiva, linear, sem que 

não haja resistências e conflitos.  

                                                             
26

 Possui mestrado, trabalha na instituição pesquisada desde agosto de 2011 e possui experiência 

profissional em outro campo de atuação além do acadêmico.  
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No Brasil, nos anos 1980 e 1990, observamos que o sistema de ensino sofre 

significativas mudanças no que se refere às formas como as políticas educacionais passam a 

ser planejadas com o objetivo de atender aos interesses do mercado, tanto nacional quanto 

internacional, obedecendo a uma lógica internacionalmente instituída, a lógica neoliberal.  

Nos anos 1980 o país vivenciou um intenso processo de redemocratização, na qual, 

graças à participação ativa dos sujeitos sociais coletivamente organizados, mediante 

movimentos sociais e partidos políticos, houve grande conquistas no âmbito social com o 

reconhecimento de direitos, tais como a seguridade social e educação.  

Tais direitos foram legalmente reconhecidos pela Constituição de 1988, sendo esta 

um marco na história do país no que se refere ao processo de sua construção caracterizado 

pela forte participação política da classe trabalhadora organizada. Porém, apesar das vitórias 

desta classe com o reconhecimento de diversos direitos sociais, esta sofre algumas derrotas 

uma vez que, na mesma Constituição, a qual passa a garantir a efetivação de direitos sociais 

enquanto dever do Estado existem espaços em suas definições legais que contribuem no 

processo de redefinição e desmonte das políticas sociais na década seguinte: a década de 

1990. Podemos citar como exemplo no âmbito da educação o art. 209, que traz claramente 

que “o ensino é livre à iniciativa privada (...) (BRASIL, 1988)”. 

Neves e Pronko (2008) referenciam alguns pontos principais na Constituição de 1988 

que refletem o ataque à legitimação da educação pública brasileira, dentre os quais podemos 

destacar: a garantia de repasse, sob determinadas condições, de verba pública às instituições 

privadas e; a perda do padrão único de qualidade para a educação superior, baseado no 

princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, exigindo-se a organização 

desse nível de ensino em universidades, criando-se a possibilidade de existência de uma 

ampla variedade de instituições de educação superior voltadas somente à disseminação do 

conhecimento
27

. 

Os anos da década de 1990 são caracterizados, portanto, pelo desmonte de direitos 

sociais historicamente conquistados na Carta Magna de 1988. Este foi ocasionado pelo 

processo de reajuste promovido pela política econômica neoliberal nesta época. Tal reajuste é 

justificado pela necessidade de expansão do capital para áreas que ainda não tinham sido 

totalmente controlados pela lógica mercantil, tais como educação, previdência e saúde. Tal 

                                                             
27 Sguissardi (2009) observa que a defesa em flexibilizar os modelos de instituições de Ensino 

Superior no país não é algo recente. Desde a década de 1980 que alguns mentores políticos defendiam 

a flexibilização do modelo único imposto pela Reforma Universitária de 1968, que determinava a 
associação entre ensino e pesquisa e, preferencialmente, a criação de novas IES no formato de 

universidades.  
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desmonte foi efetivado mediante privatização de parte dos serviços outrora públicos, redução 

de recursos públicos para tais áreas e redirecionamento desses recursos para as políticas de 

ajuste fiscal. Assim, desde o governo Fernando Collor, Itamar Franco e, de forma mais 

veemente, nos governos de Cardoso (1995-2002), a Constituição Federal de 1988 foi mantida 

na letra da lei, mas derruída no cotidiano da nação através da implementação fiel do ideário 

neoliberal (PEREIRA, 2007).  

Apesar de nos governos Collor (1990-1991) e Itamar (1992-1994) observarmos 

algumas medidas que foram de encontro à defesa de uma educação pública, foram nos anos 

do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que se efetivaram 

reformas mais intensas referentes a ajustes estruturais e ficais e reformas orientadas para o 

fortalecimento do mercado.  

Tais medidas, tanto no âmbito da política educacional quanto nas demais políticas 

públicas, tiveram por objetivo principal seguir as orientações dos organismos internacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), acompanhando a 

lógica instituída mundialmente a qual tais organismos estabeleciam “recomendações” a serem 

cumpridas pelos governos dos países ditos “em desenvolvimento”.  Dentre as recomendações 

podemos citar: a reformulação da atuação Estatal frente às problemáticas sociais; privatização 

das empresas e dos serviços públicos; desregulamentação do mercado doméstico; equilíbrio 

orçamentário, mediante redução dos gastos públicos, dentre outros.  

Conforme Sguissardi (2009) e Lima (2007), podemos destacar como alguns dos 

principais aspectos da educação superior no período do governo FHC: a questão da 

diversidade institucional; a privatização do sistema; o financiamento das IFES e; legislação 

educacional. 

Em relação à diversidade institucional podemos observar a diversificação das 

categorias de instituições de nível superior nesse período. Segundo Sguissardi (2009), as 

universidades brasileiras historicamente enfrentam o desafio de se unificarem em um único 

modelo de universidade. Isto porque as primeiras instituições de formação profissional de 

nível superior do país surgiram como faculdades autônomas, baseadas num modelo 

napoleônico de ensino
28

. Seria somente com a Reforma Universitária de 1968 que – apesar de 

todas as suas contradições e por afirmar o ensino superior enquanto instrumento a contribuir 

                                                             
28 Sguissardi (2009) define o modelo napoleônico de universidade aquela na qual predomina: a 

ausência de estruturas de pesquisa e pós-graduações stricto sensu consolidadas; isolamento das 

unidades de ensino; presença majoritária de docentes em regime empregatício de tempo parcial ou 
horista e sem qualificação pós-graduada; dedicação praticamente exclusiva às atividade de ensino e 

estrutura administrativo-acadêmica voltada para a formação unicamente de profissionais.  
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no projeto de desenvolvimento associado e dependente brasileiro – estabeleceu a 

obrigatoriedade da associação ensino e pesquisa nas universidades brasileiras, consolidando, 

assim, o modelo neo-humboldtidiano
29

 no país. 

No entanto, o autor ressalta que, no Brasil, não há predominância de um modelo 

único de universidade, tendo em vista a diversidade de instituições de ensino superior 

existentes no país, ocorrendo, inclusive, a superposição de ambos os modelos:  

 

[...] esses dois modelos se fazem presentes, em escalas muito variáveis, em 

cada uma das IES do subsistema e que podem ambos estar presentes e se 
superporem numa mesma instituição, nada autorizando a afirmação de que o 

problema da educação superior no país é, antes de tudo, a existência de um 

modelo único de organização centrado na indissociabilidade ensino-
pesquisa-extensão, conforme preconiza a Constituição Federal 

(SGUISSARDI, 2009, p. 151). 

 

Esta afirmação vai de encontro às declarações de organismos internacionais que 

estabelecem diversas “orientações” aos países em desenvolvimento e defendem que uma das 

principais causas da crise do sistema de ensino superior destes países é, além da incapacidade 

de absorver a demanda que surge a esse nível de ensino, a incapacidade de qualificar 

adequadamente profissionais para o mercado de trabalho, pois, segundo tais organismos, o 

modelo de universidade neo-humboldtidiano seria uniforme, caro e insustentável pelo fundo 

público num contexto de crise fiscal do Estado. Critica-se a associação entre ensino-pesquisa-

extensão, defendendo-se a diversificação das instituições que ofertem o ensino de nível 

superior, de modo que se distingam instituições que se dediquem unicamente ao ensino e 

instituições voltadas unicamente à pesquisa. 

A segunda tendência para o ensino superior neste período é a privatização do 

sistema. Seguindo a lógica do primeiro aspecto supracitado, observamos o rápido e intenso 

crescimento de instituições privadas com fins lucrativos neste período. Ressalvadas pelos 

aparatos legais, tal tendência está fundamentada nas orientações do BM o qual recomenda um 

pacote de reformas para as políticas educacionais dos mais variados países dentre elas: 

prioridade na educação primária; melhoria da eficácia da educação; descentralização e 

autonomia das instituições escolares, entendida como transferência de responsabilidades de 

                                                             
29 O modelo de universidade neo-humboldtiana caracteriza-se pela presença de pós-graduações strictu 
sensu e estruturas de pesquisa consolidadas e reconhecidas; pela presença majoritária de docentes em 

regime  de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva e com qualificação pós-graduada; pela 

integração das unidades em torno de projetos comuns de ensino e pesquisa; pela associação entre 
ensino, pesquisa e extensão e; pela estrutura administrativo-acadêmico voltada para a formação tanto 

de profissionais quanto de pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento (SGUISSARDI, 2009).  
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captação e gestão de financiamento, tendo o Estado como órgão responsável por fixar padrões 

e centralizar as funções e monitorar desempenho escolar (HADDAD, et al). 

Outra tendência é a redução dos recursos destinados ao financiamento das 

Instituições Federais de Ensino.  Segundo Sguissardi (2009, p. 204):  

 

Os recursos destinados às IFES no ano de 1989 corresponderam a 0,97% do 

PIB. Em 1994, eles correspondiam a 0,91%. Oito anos passados, eles 
correspondiam a 0,64% e, no ano anterior, tinham correspondido a 0,61%, 

numa redução de cerca de 33% em relação ao início do octênio 

governamental.  

 

Por último, ressaltamos a adoção de legislações no âmbito educacional durante o 

governo FHC. Muitas destas legislações traduzem, em muitos aspectos, as orientações 

disseminadas por documentos de organismos multilaterais, destacando-se o BM. Dentre elas a 

principal foi a Lei n. 9.394/96 – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

A LDB
30

 consolida, durante o governo FHC, um modelo de educação escolar que 

vinha sendo implementado no país desde o início da década de 1990, porém de forma ainda 

assistemática. Um modelo em que, aos poucos, foi transformando a educação – tanto no que 

se refere à formação do trabalho complexo quanto do trabalho simples – em um instrumento 

de disseminação de valores e conhecimentos que viessem a garantir a competitividade e 

produtividade exigida pelo país de forma a acompanhar a nova ordem mundial, bem como a 

construção de amplo consenso social referente a concepção de mundo burguesa.  

Entre os dispositivos aprovados na LDB, Neves e Pronko (2008) destacam: a nova 

relação entre educação e trabalho; a definição de apenas dois níveis de ensino e; a 

reconceituação de formação técnico-profissional como educação continuada. 

No que tange a nova relação entre educação e trabalho, esta, na LDB, se torna mais 

linear, pois na Constituição de 1988, esta relação pressupunha uma escolarização mais 

integral, de natureza científico-ideológica. Já na LDB, tal relação se torna mais pragmática, 

pois expressa uma educação mais explicitamente definida com base nos interesses técnicos e 

ético-políticos imediatos do capital.  

Já em relação à definição de dois níveis de ensino, a LDB determinou a educação 

básica (que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e médio) e a educação de nível 

superior. Tal definição amplia consideravelmente o tempo necessário de formação para o 

                                                             
30

   Esclarecemos que o processo de aprovação da LDB não foi um processo linear. Esta Lei, apesar de 

ser amplamente discutida por setores da sociedade logo após a aprovação da Carta de 1988, só foi 

aprovada oito anos depois (em 1996), sendo o antrepojeto construído pela classe trabalhadora e seus 
aliados no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública substituído por outra versão mais adequada 

aos interesses neoliberais de então (NEVES; PRONKO, 2008). 
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trabalho simples no Brasil, correspondendo a nova lógica de maior racionalização do processo 

produtivo e do conjunto das relações sociais, tanto em âmbito mundial quanto nacional. 

Referindo-se a reconceituação da formação técnico-profissional, a LDB estabelece 

uma nova modalidade de ensino, além do ensino básico e superior: a educação profissional. 

Esta se refere à anteriormente chamada formação técnico-profissional, ou seja, uma 

modalidade de educação para formar o trabalhador segundo aptidões para a vida produtiva, 

através de cursos de formação inicial e continuada. Ela remonta ao debate sobre a reforma da 

formação técnico-profissional amparada pelo governo FHC que tem como cenário as 

alterações contemporâneas no mundo do trabalho a qual exige um trabalhador polivalente, 

requerendo-se para isto, uma formação mais geral, abrangente. 

Tal expressão – educação profissional – reflete, portanto, do ponto de vista técnico, a 

necessidade do sistema em formar força de trabalho humana, a partir de um conteúdo distinto 

daquele adequado ao padrão fordista de produção, revelando a necessidade de adaptação 

rápida, em curto prazo, da força de trabalho às demandas de um mercado mundializado e; do 

ponto de vista ético-político, a incorporação de grande contingente da classe trabalhadora dos 

ideais de empregabilidade e empreendedorismo, destinadas a manter a coesão social em 

tempos de reestruturação produtiva e perda de direitos.  

Neste processo, assim, investe-se na formação de um trabalhador polivalente, 

flexível, criativo e participativo que incorpore as demandas do capital como suas e se sinta 

colaborador da empresa. Segundo Frigotto (1994, p. 51) “o capital, forçado pela 

vulnerabilidade e complexidade de sua base tecno-organizacional, passou a se interessar mais 

pela apropriação de qualidades sócio-psicológicas do trabalhador coletivo [...]”.  

Em relação ao Ensino Superior, a LDB não traz definições muito específicas, tendo, 

portanto, um caráter minimalista, pois definiu apenas linhas gerais para o sistema, deixando 

para posteriores legislações e decretos alguns detalhamentos específicos (SGUISSARDI, 

2009). Porém, destacamos que no próprio texto a lei, reforçando o que preconiza a CF de 

1988, define em seu art. 45 que: “A educação superior será ministrada em instituições de 

ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização”. 

Outro aspecto importante a se destacar é a retirada da obrigatoriedade da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão mediante diversificação das IES e dos 

cursos e; a limitação dos objetivos do Ensino Superior ao domínio e desenvolvimento das 

ciências e das humanidades para resolução dos problemas nacionais, opondo-se ao projeto 

defendido pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública no qual defendia que o Ensino 
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Superior deveria ter por objetivo a reflexão crítica e a participação na produção, bem como a 

socialização e sistematização do saber (LIMA, 2007)
31

. 

Outra medida adotada durante o governo FHC foi o reconhecimento da modalidade 

de Ensino a Distância – regulamentada pelos decretos nºs 2.494/98 e 2.561/98, a qual foi 

priorizada em três focos de ação: qualificação dos professores da rede de ensino básica; 

acesso da população de baixa renda ao ensino de nível fundamental e; treinamento dos 

trabalhadores em serviço. Esta modalidade de ensino, mediante o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), foi reconhecida como uma eficaz e moderna estratégia de 

democratização do acesso da população menos favorecida socialmente aos diversos níveis de 

ensino, além de contribuir na adequação da educação escolar à nova ordem mundial. Porém, 

Lima (2007, p. 146) ressalta que:  

 

Se, nos países centrais, as TIC têm o sentido de agregar novas possibilidades 
aos processos pedagógicos, nos países periféricos configuram estratégias de 

substituição tecnológica, nas quais a ênfase é posta na formação de 

professores a distância (EAD), identificada, por sua vez, à certificação em 

massa. 
 

 

Estas medidas adotadas durante o governo FHC foram orientadas pela reforma do 

Estado promovida durante este governo mediante incorporação do projeto da Terceira Via. 

Segundo este, o Estado deve se caracterizar como um Estado forte, sendo um espaço de 

colaboração e solidariedade relativo aos problemas sociais, estimulando uma postura proativa 

da sociedade civil. 

Assim, o Estado brasileiro não deve promover os direitos sociais, mas sim o diálogo 

entre Estado, mercado e sociedade civil, eximindo-se a concepção de classes sociais e de 

confronto entre as classes, bem como o antagonismo histórico entre as mesmas (PEREIRA, 

2007). 

O reflexo da incorporação da Terceira Via pelo governo FHC foi a aprovação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Este plano parte do diagnóstico 

de que a crise econômica enfrentada pelo país na década de 1980 decorre de crise Estatal, do 

modelo de administração pública do Estado caracterizada por ser uma administração pública 

burocrática.  

Defende-se, segundo esse documento, uma administração pública gerencial baseada 

no novo paradigma de gestão pública, a “Nova Gestão Pública”. Conforme Dasso (s/d), a 

                                                             
31  Para maiores informações sobre as diferenças entre o Projeto da LDB do Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública e o Projeto aprovado pelo governo FHC consultar Lima (2007). 
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“Nova Gestão Pública” se constitui como referencial teórico que vem influenciando diversos 

países ocidentais
32

. Ela é considerada como pensamento hegemônico; única alternativa à 

Teoria da Administração Pública às propostas de governos burocráticos e patrimonialistas e 

designa um conjunto de argumentos e filosofias administrativas propostas como novo 

paradigma de Administração Pública. 

Isto viria como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização de economia mundial. Este documento, 

segundo Pereira (2007), despolitiza a crise, relacionando-a diretamente à crise do Estado que 

viria a ser solucionada mediante reformulação do modelo de administração pública. 

Nesta nova ordem o Estado deve assumir a função de regulador e promotor do 

desenvolvimento, desresponsabilizando-se diretamente pela promoção de bens e serviços. 

“‘[...] reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado. Daí, a generalização dos processos de privatização de empresas 

estatais’ (BRASIL, 1995, p.12).” 

Outro elemento que este plano traz são os conceitos de “publicização” e de “setor 

público não-estatal”. A “publicização” seria a transferência dos serviços públicos para o setor 

público não-estatal, porém, continuando a serem subsidiados pelo Estado. Tal perspectiva, 

mantida no governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), se caracteriza como um 

verdadeiro ataque aos direitos sociais duramente conquistados no país, onde a saúde, a 

educação, por exemplo, se transformam em serviços públicos não estatais
33

, sendo garantidos 

mediante focalização e fragmentação das políticas sociais segundo os interesses do mercado 

em detrimento de sua universalização.  

Chauí (2001) discute a distinção entre serviços exclusivos e serviços não exclusivos 

do Estado, definindo “agências autônomas” e “organizações sociais”. Conforme a autora, 

agências autônomas seriam as instituições de direitos público, que realizam atividades 

exclusivas do Estado; organizações sociais seriam as instituições públicas não-estatais que 

operariam no setor de serviços. Coforme o próprio documento do Plano Diretor da Reforma 

do Estado, organizações sociais são definidas como “entidades de direito privado, sem fins 

                                                             
32

  Segundo Dasso (s/d), a NGP pode ser sintetizada por cinco conceitos fundamentais: a privatização 

do público; o mercado como formulador de políticas públicas; submissão da administração pública ao 
modelo empresarial; substituição da noção de cidadão pelo sujeito cliente, usuário, consumidor e; 

separação entre administração pública e política, defendendo-se um caráter apolítico da primeira. 
33

  Conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, podemos compreender por serviços públicos não 

estatais aqueles que são destinados a atender necessidades da população, porém não precisam 
oferecidos única e exclusivamente pelo Estado, como por exemplo, educação e saúde, tornando-se, 

assim, em serviços prestados por empresas privadas.  
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lucrativos, que tenham autorização específica do poder legislativo para celebrar contrato de 

gestão com o poder executivo e assim ter direito a dotação orçamentária” (BRASIL, 1995, p 

46-47). 

Nesta lógica o Ensino Universitário é considerado, pelo PDRAE, como um serviço 

público não-estatal, ou uma organização social – conforme Chauí (2001) – o que leva à 

desresponsabilização do Estado com essa modalidade de ensino, incentivando, a sua 

privatização e execução por instituições não-estatais que passam, portanto, a prestarem um 

serviço ao Estado, estabelecendo um contrato “harmonioso” com este. Portanto:  

 

O fundamento ideológico da Reforma é cristalino: todos os problemas e 
malefícios econômicos, sociais e políticos do país decorrem da presença do 

Estado não só no Setor de Produção para o mercado, mas também nos 

Serviços Não exclusivos, donde se conclui que todas as soluções e todos os 
benefícios econômicos, sociais e políticos procedem da presença das 

empresas privadas no Setor de Produção e nos Setores de Serviços não 

exclusivos. Em outras palavras, o mercado é portador de racionalidade 
sociopolítica e agente principal do bem-estar da República (CHAUÍ, 2001, 

p.176).  

Segundo a autora, com a Reforma excluem-se as exigências democráticas dos 

cidadãos ao seu Estado, ou seja, recusam-se todas as conquistas sociais, políticas e 

econômicas vindas da luta da classe trabalhadora politicamente organizada. Esse 

reconhecimento entre Estado e o capital, no estágio neoliberal, aparece na evidente 

substituição do conceito de direitos no de setor de serviços estatais, destinados a se tornar 

não-estatais. A Reforma, portanto, encolhe o espaço público de garantia dos direitos 

ampliando o espaço privado não somente nas atividades ligadas diretamente à produção 

econômica, mas também onde isto deveria ser inadmissível: no campo dos direitos sociais 

conquistados (CHAUÍ, 2001). 

Assim, a principal implicação da Reforma para a universidade é que esta deixa de ser 

considerada enquanto uma instituição social
34

 para se transformar em uma organização social, 

ou seja, numa entidade isolada cuja eficácia será medida a partir da gestão dos recursos e 

estratégias de desempenho e cuja articulação com as demais entidades dar-se-á mediante 

relações competitivas. Portanto:  

                                                             
34Para Chauí (1995, p.185): “a universidade sempre foi uma instituição social, (...) uma prática social 
fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições (...) A legitimidade da 

universidade moderna fundou-se  na conquista da idéia de autonomia do saber em face da religião e do 

Estado, portanto, na idéia de um conhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades 

imanentes a ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como no de sua transmissão. 
Por isso mesmo, a universidade europeia tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, 

criação e crítica.”  
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      Uma organização social (...) por ser uma administração, é regida pelas ideias 
de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir 

ou questionar sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta 

de classes, pois isso o que para a instituição social universitária é crucial é, 
para a organização, um dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) por que, para 

que e onde existe (CHAUÍ, 2001, p.187). 

 

Estas ações que caracterizam o governo FHC tiveram fortes repercussões nas 

universidades públicas brasileiras nas quais se observou um intenso processo de sucateamento 

destas e a diminuição do quadro de docentes efetivos e arrocho salarial dos mesmos. Isso 

trouxe sérias repercussões para o processo de formação profissional nas universidades, como 

afirma a fala do entrevistado a seguir, uma vez que tais instituições veem seu quadro docente 

mais qualificado ser tolhido e, como estratégia de solução imediata, a contratação de 

professores substitutos, submetidos a precárias contratações de trabalho e sem o preparo e 

qualificação acadêmica necessária:  

E aí temos a questão da política neoliberal que houve arrocho salarial, você 

passa oito anos sem ter reajuste, você passa praticamente oito anos sem repor 

as perdas, como tivemos aqui a saída de professores e, num dado momento, 

você tem, principalmente na época do governo Collor, você tem a saída de 
quase 15 professores, num abrir e fechar de olhos. Quando chegou a era 

Fernando Henrique, os que ficavam resistindo saíram de vez, com medo de 

perderem alguns direitos e tal que foram retirados. E aliado a isso a gente 
tem um fato que acontece também nesse momento que é a questão da 

exigência do governo Fernando Henrique de uma política da universidade de 

forçar os cursos a qualificar os seus professores. Então o que é que ocorre: 

você não contrata professor, mas você tem a saída dos professores. Então 
você tem um momento aí em que saíram seis professores de uma vez para 

fazer doutorado. Então isso tem uma queda enorme em termo do rendimento 

do curso, você tem o surgimento da figura do professor substituto que é 
atirado às feras sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação e isso 

proporciona de certa forma uma queda na qualidade do curso. (Docente 1
35

 – 

Universidade Pública)  

  

Essas tendências que caracterizam a política educacional voltada ao ensino superior 

brasileiro não se alteram com a chegada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), pelo qual havia grande expectativa de mudanças no processo em curso. O que 

observamos durante este governo é um intenso processo de reformulação da educação 

superior mediante implementação de um conjunto de medidas provisórias, projetos de lei e 

decretos dos quais podemos observar esquematicamente no quadro a seguir a partir das 

referências de Sguissardi (2009) e Lima (2012):  

                                                             
35 Ensina há 34 anos na instituição e possui especialização. 
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Tabela 02: Principais medidas do governo Lula da Silva na política de educação superior 

(2003-2010)  

Arcabouço Jurídico Conteúdo 

Lei n. 10.861, de 14 de abril de 

2004 

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES.  

Lei 10. 973 (Lei da Inovação 

Tecnológica) 

Refere-se aos incentivos à pesquisa e à inovação científica e 

tecnológica no âmbito produtivo. 

Lei 11.096/2005 Institui o Programa Universidade Para Todos –Prouni.  

Decretos 5.800/06 e 5622/05 Tratam sobre a regulamentação do EAD e da criação da UAB.  

Decreto Presidencial 6069/07, de 

24 de abril de 2007  

Cria o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais/REUNI. 

Fonte: Sguissardi (2009) e Lima (2012) 

 

As ações adotadas durante o governo Lula fazem parte da continuidade de um 

processo de contrarreforma do Estado brasileiro que, no âmbito do ensino superior, pode ser 

identificado através de dois grandes eixos temáticos: o empresariamento da educação e a 

certificação em larga escala (LIMA, 2012). No que tange ao empresariamento da educação 

observamos o aumento do número das instituições de ensino superior, mantendo-se, assim, a 

lógica do governo anterior. Por exemplo, segundo dados do censo da educação superior de 

2011, há 2.365 instituições de ensino superior, sendo que destas, apenas 284 são instituições 

públicas e 2.081 são instituições privadas.  Em relação ao número de matrículas não é 

diferente: há um total geral de 6.739.689 alunos matriculados nos cursos de graduação no 

país, sendo que apenas 1.773.315 estão matriculados em instituições públicas e 4.966.374 

estão matriculados em estabelecimentos privados (BRASIL, 2011). 

Outro aspecto relacionado ao empresariamento da educação refere-se à continuidade 

da privatização interna das universidades públicas mediante a venda de “serviços 

educacionais” como, por exemplo, cursos latu senso e parcerias entre empresas e universidade 

públicas para o desenvolvimento de pesquisas e assessorias. Durante este governo é aprovada 

também a Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004 que institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada (PPP). Essa lei autoriza a parceria entre o Estado e 
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empresas privadas de diferentes áreas do comércio de bens e serviços, da produção, pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico, bem como serviços de educação e ensino (SGUISSARDI, 

2009).  

Em relação à certificação em larga escala, segundo Lima (2012), observamos duas 

ações: primeiro a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI). Este programa tem por principal objetivo proporcionar 

condições para ampliação do acesso e permanência no ensino superior, em nível de 

graduação, mediante melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos existentes nas 

universidades federais. Para isto o mesmo estabelece, no art. 1º, como metas a serem 

alcançadas num período de cinco anos: “O Programa tem como meta global a elevação 

gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por 

cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito 

(...)” (BRASIL, 2007). 

O REUNI ainda traz como diretrizes: a redução da taxa de evasão escolar, do número 

de vagas ociosas e o aumento de matrículas, especialmente no período noturno; ampliação da 

mobilidade estudantil mediante implantação de regimes curriculares e aproveitamento de 

créditos e circulação estudantil entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem; diversificação das modalidades de graduação, “preferencialmente não voltada 

à profissionalização precoce e especializada”; ampliação da política de assistência estudantil e 

inclusão e; articulação entre graduação e pós-graduação e entre o ensino superior e a educação 

básica (BRASIL, 2007). 

Esse programa se caracteriza por ser um contrato de gestão no qual estabelece rígidas 

metas de desempenho para que as instituições possam receber as contrapartidas financeiras. 

Na medida em que as IES elaborem e apresentem seus planos elas tem aportes de recursos de 

pessoal, custeio e investimento. Porém, primeiramente, tais propostas devem ser aprovadas 

pelo MEC. Diante dessa lógica, o REUNI propõe uma significativa expansão das vagas nas 

universidades públicas, mas desconsiderando os déficits acumulados anteriormente nos 

orçamentos dos governos anteriores
36

. 

                                                             
36

   Cislaghi (2011) afirma que a lógica da implantação do programa REUNI não é algo recente. Desde 

os governos FHC o financiamento das IFES públicas vinha tentando ser implantado, porém, mediante 

a transformação das IFES públicas em fundações de direito privado. Graças aos protestos e 
reivindicações da comunidade universitária este projeto foi adiado, sendo posteriormente executado 

durante o governo Lula através do REUNI.  
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Assim, expande-se o número de vagas nas universidades públicas, mas sem o suporte 

infraestrutural e pessoal – mediante contratação de funcionários técnicos administrativos e de 

docentes para o quadro efetivo – necessários que acompanhem o crescimento da demanda, 

como podemos observar nas fala a seguir: 

 

O REUNI é bom, a questão da ampliação para um aumento de vagas é muito 
bom, é positivo. Mas por outro lado, aqui no caso da X, talvez com esse 

aumento de vagas que o REUNI está proporcionando, mas está aumentando 

de forma precária porque assim, a universidade ela não tem uma 

infraestrutura para receber todos esses alunos porque já que com essa 
abertura de vagas, com o aumento de vagas, mas assim... aí inclusive aqui na 

universidade tem na parte do C&T tem as salas que tem entorno de 70 alunos 

ou é 100 alunos ou mais mas que não dá condições para cada aluno, ou seja, 
é uma educação que está perdendo na qualidade (GRUPO FOCAL 1 – 

EST.3
37

 – Universidade Pública). 

 
 

Só pra você ter uma idéia, quando eu entrei no curso a gente foi para uma 

discussão sobre o REUNI e achava o REUNI ótimo, maravilhoso... mas à 

medida que a gente vai estudando que a gente vai vendo e sentindo na pele o 
que o reuni significa para a universidade a gente percebe a precarização da 

universidade. A universidade está aí, crescendo para todos os lados, é obra 

pra tudo que é lado, mas aí..... professores? O corpo docente não cresce na 
mesma proporção do número de vagas abertas.... infraestrutura também, com 

circular superlotado, restaurante universitário também super lotado, 

biblioteca que não atende todos os alunos, por não ter livros suficientes, no 
começo do curso era uma corrida pra pegar os livros, que eram comuns a 

todos da turma. E esse apoio ao estudante é o que está ainda muito aquém, 

na universidade, fico imaginando como a gente vai trazer um monte de aluno 

das escolas do interior, sem condições, para a universidade? A gente vai 
passar um monte de alunos, mas com as residências universitárias 

superlotadas, é um absurdo. E o que a gente tem visto de bolsas de extensão, 

de pesquisa, de apoio técnico não supre essa necessidade (GRUPO FOCAL 
2 – EST 2

38
– Universidade Pública). 

 

 Nas falas dos estudantes e de um coordenador de curso da Universidade Pública a 

seguir podemos observar a real face do REUNI que é bem diferente do discurso governista. O 

interessante é que, nas falas dos estudantes, notamos um desencantamento com o próprio 

programa diante da vivência no âmbito universitário e por perceber que a realidade que se 

observa hoje na universidade é bem diferente do que o governo afirma. Outro aspecto 

ressaltado é a supervalorização do aumento quantitativo de vagas nas universidades públicas 

                                                             
37

 Estudante na faixa etária de 18 a 25 anos, não possui vínculo empregatício, não participa de 

atividades do movimento estudantil e nem de outra entidade da categoria profissional.  
38

 Estudante na faixa etária de 18 a 25 anos, não possui vínculo empregatício e participa do movimento 

estudantil.  
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sem o devido acompanhamento das condições estruturais necessárias de modo a garantir a 

qualidade do ensino no âmbito universitário, submetendo discentes a assistirem aula do lado 

de fora da sala, como afirma a fala a seguir:  

Olhe, eu vou usar uma palavrinha que tem sido usada muito aqui, que é a 
flexibilidade. Quando nós vamos para essas reuniões aqui, CONSEPE’s, 

todos o que começam com CON, quase todos, principalmente não 

necessariamente os ligados ao centro, os mais ligados à reitoria, 

flexibilidade, e flexibilidade em números. Fala-se de evasão, fala-se em 
diminuir os números de evasão, fala-se em diminuir os números de 

trancamentos, fala-se em aumentar o número de vagas, mas não se fala em 

melhorar as condições estruturais para que possamos aumentar o número de 
vagas, nós do serviço social não aumentamos, só para lhe falar da questão de 

vagas. Tivemos uma reunião (...) e nos foi colocado que prestássemos 

atenção que, quando fôssemos aumentar as vagas, porque nós não temos 

condições aqui no centro para receber mais alunos em nossas salas de aula. 
Temos alguns cursos do centro com alunos ainda assistindo aulas do lado de 

fora das salas, nos corredores, segundo o diretor do centro, que em tal curso, 

devido ao aumento do número de vagas, ainda não conseguiram uma sala e 
alguns poucos alunos assistem as aulas do lado de fora. Complicado né? Não 

se fala no qualitativo, de como vai se dar, de como será a resultante desse 

ensino sendo posta essa flexibilidade. Aumentaremos as vagas, mas não se 
vê a possibilidade de aumentarmos o número de docentes (...). Então a gente 

percebe que se nós caminharmos nessa direção dos números, na universidade 

como um todo, a gente vai perceber que a questão dessa formação vai 

ficando cada vez mais secundarizada (Coord.
39

. Universidade Pública).  

 

As falas dos estudantes e do coordenador de cursos expõem a estratégia utilizada 

pelo o governo, mediante o REUNI, em massificar a inserção de estudantes no ensino 

superior público, se constituindo, como afirma Cislaghi (2011) numa verdadeira “jogada de 

mestre”, pois o governo Lula adquiriu confiança de alguns movimentos sociais que 

enxergaram na expansão de suas reivindicações num contexto em que, diante do histórico 

recrudescimento do orçamento público para as universidades federais, os recursos prometidos 

por tal programa se constitui num sopro de esperança para parte da comunidade universitária. 

Porém, tal programa traz por objetivo principal adequar as universidades federais às novas 

exigências do mercado, transformando-as em nichos de acumulação capitalistas, mediante a 

flexibilização dos processos educativos e na expansão quantitativa do quadro discente de 

modo a reafirmar o discurso de “democratização do acesso”, porém, sem respaldar tais 

instituições de condições necessárias para que o seu crescimento quantitativo esteja aliado ao 

qualitativo.  

                                                             
39

Trabalha na instituição há quase dez anos, possui doutorado em Serviço Social e já participou de 

uma gestão do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte. 
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Outra iniciativa que caracteriza o governo Lula é a aprovação da Lei 11.096/2005 

que institui o Programa Universidade para Todos – Prouni. Este programa tem por principal 

objetivo “contribuir” no processo de democratização do Ensino Superior mediante ocupação 

de vagas ociosas das instituições de ensino privadas, proporcionando o acesso da população 

de baixa renda (com renda per capita de no máximo um salário mínimo) e professores da rede 

pública de educação básica.  

As instituições privadas de Ensino Superior aderem ao programa mediante assinatura 

de termo de adesão, tendo que reservar 10% das vagas de cada curso específico para a 

destinação de bolsas. Mediante adesão, as instituições são isentas de alguns impostos federais, 

como por exemplo, o recebimento da isenção de Contribuição Social sobre Lucro Líquido  

(CSLL).   

Segundo informações do Sisprouni acessado em 07 de setembro de 2012, a 

distribuição de bolsistas por categoria administrativa era de: 55% de bolsas em instituições 

com fins lucrativos; 28% das bolsas em entidades beneficentes de Assistência Social e; 17% 

em entidades sem fins lucrativos, sendo que destas instituições, 87% eram presenciais e 13% 

eram instituições da modalidade de Ensino a Distância. Em relação à modalidade de bolsas, 

67% eram bolas integrais, sendo 33% parciais.  

Conforme o posicionamento do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior – ANDES (2004), o Prouni tem por pano de fundo a diluição da fronteira 

entre o público e o privado, no qual o estabelecimento privado e o público – a universidade – 

passam a compor naturalmente um sistema onde ambos devem possuir os mesmos direitos de 

receber recursos do Estado, desde que atendam os requisitos impostos pelo Sistema de 

Avaliação (SINAES) “e compromisso social”.  

O Prouni trata indiferenciadamente o processo de expansão de ensino superior, 

obscurecendo o eixo privado desse processo de expansão. Assim, perde-se a centralidade de 

expansão mediante investimento no setor público, o que “aprofunda a heteronomia cultural, 

científica e tecnológica do país, nos empurrando rumo à condição de enclave colonial” 

(ANDES, 2004, p. 55).  

Assim, conforme Lima (2007), o Prouni se constitui em mais uma parceria público-

privada a qual tem por objetivo resolver a inadimplência das instituições privadas diante do 

aumento dos valores das mensalidades e do nível de empobrecimento progressivo dos 

trabalhadores brasileiros, possuindo, portanto, “o papel estratégico de garantir a aparência de 

um projeto democrático-popular” (ibdem, p. 173).  
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Aliado a este processo está a aprovação da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Num contexto em 

que o Estado, orientado pelo modelo de Administração Pública Gerencial, se 

desresponsabilizou de grande parte de suas funções de executor de políticas públicas, 

mediante a privatização de serviços outrora estatais, assume a postura de gerenciador e 

avaliador dos resultados apresentados pelas mais diversos órgãos que desenvolvem as 

políticas públicas e privadas. 

O SINAES tem por objetivo avaliar as instituições de ensino superior existentes no 

país a partir de três eixos: a avaliação das instituições de ensino superior; dos cursos de 

graduação e; desempenho dos estudantes. O processo de avaliação, planejamento e 

operacionalização, é realizado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e se divide em dois momentos: primeiro a avaliação interna –coordenada pela 

comissão própria de avaliação (CPA), e depois a avaliação externa in loco realizada por 

comissões externas definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP (ANDES, 2004).    

Os resultados são expressos por conceitos: 5 e 4 são considerados conceitos fortes; 

conceito 3 é o mínimo aceitável para efeitos de credenciamento das instituições; e os 

conceitos 2 e 1 são considerados conceitos fracos. As instituições que obtiverem conceito 1 ou 

2 deverão assinar um protocolo de compromisso com o MEC, se comprometendo a “superar” 

as dificuldades registradas no processo de avaliação.  

A avaliação dos discentes ocorre mediante a realização do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). O ENADE se constitui componente curricular 

obrigatório dos cursos de graduação, sendo registrado no historio escolar do aluno sua 

participação (ou não) ou dispensa oficial pelo MEC. Este exame tem por objetivo averiguar o 

desempenho dos mesmos em relação os conteúdos previstos nas diretrizes curriculares dos 

seus respectivos cursos de graduação e suas competências para compreender temas exteriores 

ao âmbito específico de sua profissão. A avaliação de desempenho dos discentes será também 

registrada mediante conceitos, numa escala de 5 níveis (BRASIL, 2004).  

A lógica imanente ao SINAES reforça a perspectiva da atuação estatal, não mais 

como executor de políticas públicas, mas apenas como gerenciador destas, além de reafirmar 

o ranking das IES, uma vez que os conceitos são repassados à sociedade como parâmetros de 

qualidade e utilizados pelas IES como estratégia de cooptação de seus “clientes”. 

No que se refere à modalidade de Ensino a Distância esta tem seu primeiro marco 

legal com a LDB de 1996, cujo art. 8º aponta o incentivo ao desenvolvimento dessa 
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modalidade de ensino. Posteriormente, o MEC, através da Portaria nº 335, de 6 de fevereiro 

de 2002 cria uma comissão assessora para o Ensino Superior a Distância com a finalidade de 

apoiar a SESU na elaboração de uma proposta de regulamentação dos cursos de EAD no país. 

Em seguida, no ano de 2003, cria-se o Parecer nº 301 que autoriza as universidades e centros 

universitários a ofertarem cursos de graduação à distância sem necessidade de autorização do 

MEC, em função da autonomia universitária. No ano de 2004, a Portaria nº 4059 autoriza a 

modalidade de ensino semi-presencial em até 20% da carga horária total do curso. Por fim, 

em 2005, cria-se o Decreto nº 5622 do MEC, que regulamenta o art. 8º da LDB e no qual se 

encontra os principais balizadores da atual regulamentação do EAD no país (LEWGOY; 

MACIEL, 2008). 

Por isso, no discurso da burguesia dominante, o EaD se constitui na principal 

estratégia de democratização do acesso a esse nível de ensino, num contexto no qual se torna 

imprescindível o processo de diversificação de instituições que ofertem educação de nível 

superior, de modo a atender demandas sociais que não estariam sendo atendidas pelas 

instituições de ensino presenciais públicas – como, por exemplo, populações que moram em 

locais distantes e com difícil acesso às instituições de ensino superior presenciais e alunos que 

tem que conciliar trabalho e estudos. 

Contudo, a crítica à modalidade de ensino a distância não se restringe somente ao 

processo de certificação em larga escala aliado à mercantilização da educação. Fétizon e 

Minto (2007) nos alertam sobre duas questões essenciais ao discutirmos esta modalidade de 

ensino. A primeira seria sobre a diferenciação entre educação e ensino. Educação, para os 

autores, se constitui num processo social mais amplo que corresponde ao instrumental de que 

um determinado grupo humano dispõe para promover a construção da humanidade. Ensino 

corresponderia à forma sistematizada de trabalho pedagógico que tem por objetivo 

disponibilizar à sociedade os saberes socialmente acumulados pela humanidade. Para este se 

efetivar devemos considerar duas dimensões essenciais: a transmissão e a construção de 

saberes. 

A transmissão refere-se ao processo de difusão do objeto do ensino que é o 

conhecimento já consagrado; por construção compreendemos ao processo de questionamento 

daquilo que está posto e de elaboração de novos conhecimentos. Portanto, para 

compreendermos o processo de ensino devemos considerar a relação dessas duas dimensões, 

não restringindo-o apenas ao processo de difusão e acúmulo de informações. Assim, o ensino 

se constitui num processo complexo no qual exige uma interação dialógica entre educador e 

educandos e estes últimos entre si.  
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Fétizon e Minto (2007), agregando às análises econômicas sobre a modalidade de 

ensino a distância, nos revelam alguns limites à modalidade de ensino a distância. Eles partem 

da compreensão de que a educação sistemática – educação escolar, formal – tem caráter 

social, e, portanto, deve ser precisamente presencial, numa troca sistemática e organizada em 

vivências de ensino e aprendizagem “assistidas na e pela convivência, no e pelo exercício da 

vivência humana que é, necessariamente, presencial, dado o seu caráter social.”  

Outra questão que os autores abordam é sobre o ponto de vista metodológico:  

 

[...] na interação presencial entre professor(es), estudante(s) e objeto(s) de 

conhecimento, é comum ocorrer situações nas quais se pode constatar a 

inconveniência (fundamentada) da manutenção de determinados saberes e, 
muitas vezes, é preciso quase alquebrar as convicções que os estudantes 

ainda consideram válidas, pois estes são fiéis escudeiros daquelas, enquanto 

elas ainda os satisfazem, ou seja, enquanto elas ainda lhes parecem fornecer 

respostas satisfatórias. Tais situações são muito importantes nos processos de 
ensino e de aprendizagem e ficam praticamente inviabilizadas em ambientes 

virtuais (FÉTIZON; MINTO, 2007, p. 102).  

 

A crítica a modalidade de ensino a distância não se constitui numa postura 

preconceituosa de intelectuais “confusos e desorientados quanto às novas possibilidades de 

comunicação (...) à força transformadora das novas tecnologias, [que]  tentam deter a 

implantação de novos métodos de ensinar, de aprender e de trabalhar” (LITTO, 2008, p. 9). 

Mas sim numa discussão fundamentada na crítica à lógica como essa modalidade de ensino é 

utilizada no contexto atual, na qual observamos a utilização das TICs não como elementos 

complementares de modo a enriquecer o processo de formação profissional, mas sim de 

subsumi-lo à lógica da informatização, na qual a relação entre sujeitos sociais no processo de 

transmissão e construção do conhecimento – elementos essenciais ao processo de ensino – 

torna-se reificada. 

Portanto, as medidas adotadas durante as duas últimas décadas se constituem numa 

estratégia ideológica de estabelecer o consenso entre classes antagônicas através do discurso 

de que estas estariam garantindo oportunidades da população, principalmente sujeitos e filhos 

da classe trabalhadora, a ter acesso ao nível de ensino superior. Por isso que nesse contexto 

observamos sujeitos que veem a expansão das instituições de Ensino Superior, bem como a 

diversificação de suas modalidades, de forma positiva. Pois, contraditoriamente, 

proporcionam o maior acesso de sujeitos neste nível de ensino, como podemos observar na 

fala do estudante de EAD a seguir:  
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Eu acho que é muito válido porque se agente tinha antigamente mais as 

instituições federais que tinha aquele estigma de ser mais os jovens que 

estavam ali porque tinham prestado vestibular e tal, poucas vagas, grande 
concorrência, praticamente ninguém (se a gente pegar estatisticamente na 

época dos pais), o pessoal não tinha acesso ao ensino superior né? E hoje 

praticamente quando a pessoa sai do ensino médio já está mais fácil o 

acesso, então com o grande número de instituições que surgiram agora, está 
sendo mais acessível de preço e de tudo. (Grupo Focal – EST.1

40
 – EAD) 

 

Isto nos revela o caráter contraditório da efetivação de direitos sociais à população no 

atual estágio do desenvolvimento do capital. Ao mesmo tempo em que temos a expansão do 

número de instituições de ensino superior e, consequentemente o aumento no número de 

matrículas nessa modalidade de ensino, esta não ocorre mediante a garantia da efetivação de 

um direito social, mas sim através de forte atuação do mercado.  

As tendências expostas neste capítulo trazem sérias repercussões ao processo de 

formação profissional vivenciado pelos indivíduos, os quais não são mais reconhecidos 

enquanto sujeitos de direitos, mas sim como clientes que têm “autonomia” em escolher em 

qual instituição irão estudar e a que presta “melhores serviços educacionais”. A estas, seja 

instituição pública ou privada, também são impostas demandas que revelam a tendência de 

precarização e aligeiramento da formação de nível superior, repercutindo na mercantilização 

destas (das mais diversificadas formas), na intensificação da precarização do trabalho docente 

(observada tanto nas precárias das condições de trabalho, na fragmentação do trabalho 

docente, desvalorização salarial e sobrecarga de trabalho) e da flexibilização do processo 

ensino-aprendizagem.  

Diante do exposto, iremos tecer no capítulo seguinte como tais tendências estão 

repercutindo no processo de formação profissional em Serviço Social, tomando como foco de 

análise as particularidades no município de Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Estudante na faixa etária entre 18 e 25 anos, possui vínculo empregatício com carteira assinada e não 

participou de atividades vinculadas ao movimento estudantil.  
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3  FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL: TENDÊNCIAS E 

DESAFIOS 

 

Neste capítulo discutiremos sobre o processo de formação profissional do assistente 

social, como este foi e é debatido no âmbito da categoria profissional, pois compreendemos 

que o (re)pensar sobre a formação do assistente social se impõe enquanto necessidade 

histórica à profissão. Refletiremos também como ocorreu o processo de construção das 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Serviço Social elaborada pela ABEPSS, 

bem como os desafios impostos à sua implantação no atual contexto de mercantilização do 

ensino superior. 

Analisaremos ainda as particularidades em que o processo de formação profissional é 

consolidado na cidade do Natal/RN mediante a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos dos 

cursos pesquisados. Discutiremos sobre os Projetos Político Pedagógicos dos cursos, como 

estes estão estruturados e como estão organizadas suas estruturas curriculares.  

 

3.1  FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL NO CENÁRIO 

CONTEMPORÂNEO 

 

O processo de formação profissional do assistente social na cena contemporânea nos 

remete a uma análise sobre o Serviço Social. Para isto, faz-se necessário, segundo Iamamoto 

(2009), compreender dois pressupostos: o primeiro é romper com uma visão endógena da 

profissão, pois um dos principais desafios impostos hoje aos profissionais é o de desenvolver 

a capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de 

preservar e decifrar direitos, compreendendo que tais alternativas não surgem 

automaticamente, mas que são possibilitadas na realidade social cabendo ao profissional 

apropriar-se delas e desenvolvê-las, transformando-as em projetos e frentes de trabalho. 

O segundo pressuposto, conforme a autora é compreender o Serviço Social como um 

tipo de trabalho especializado, inscrito na divisão social e técnica do trabalho coletivo. Tal 

desígnio é importante para podermos apreender as repercussões das transformações 

societárias no cotidiano profissional e como estas condicionam a “prática profissional”, bem 

como as novas demandas que chegam a este.  

Portanto, um dos maiores desafios que se impõem hoje para a categoria profissional 

é historicizar o debate acerca da própria profissão, ou seja:  
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[...] alargar os horizontes, voltados para a história da realidade brasileira nos 

quadros do novo reordenamento mundial para aí melhor apreender as 

particularidades profissionais em suas múltiplas relações e determinações, 
densas de conteúdo histórico [...] (IAMAMOTO, 2009, p. 170).  

 

A revisão da estrutura curricular e da formação profissional se constitui, portanto, 

como necessidade histórica à profissão que, diante das demandas emergentes que surgem da 

nova dinâmica da sociedade brasileira, deixa patente a necessidade em se repensar o exercício 

profissional.   

A partir desta compreensão, a categoria profissional vivenciou processos de revisão 

curricular
41

 que tiveram particular importância na definição dos rumos do Serviço Social 

brasileiro, seu posicionamento ético e político diante das demandas impostas à profissão, 

contribuindo para que a profissão dê um salto de qualidade na preparação acadêmico-

profissional de quadros para o exercício profissional do Serviço Social.  

Tais processos tiveram por solo histórico a conjuntura da sociedade brasileira no 

final dos anos 1970 e início dos anos 1980, marcada, em âmbito mundial, pela crise 

econômica mundial e, na realidade brasileira, marcada pela crise da política ditatorial e pela 

crise econômica que refletia em forte inflação, na redução do poder aquisitivo dos salários e 

desemprego, observa-se a organização política de diferentes setores e grupos sociais, forçando 

a reabertura política e à redemocratização do país. Verifica-se a de recomposição de forças no 

cenário político do país onde diversas categorias profissionais se mobilizam, dentre elas os 

assistentes sociais.  

Tal conjuntura favoreceu a categoria, que vivenciava um processo de intenção de 

ruptura, a questionar a sua função social em termos do significado político de seu trabalho no 

contexto das relações sociais. Ressaltamos que este só foi possível graças à conjuntura 

peculiar que a sociedade brasileira vivenciava naquele momento. O processo de intenção de 

ruptura só se desenvolveu num contexto de crise do sistema autocrático burguês no qual a 

classe trabalhadora reincide no cenário político brasileiro desatando uma nova dinâmica de 

resistência democrática, sendo, portanto, necessário à transcendência da intenção de ruptura 

de pequenos grupos acadêmicos, uma conjuntura de clima de liberdades democráticas que 

possibilitassem o avanço de seu processamento. 

                                                             
41 Aqui compreendemos a revisão curricular enquanto processo que busca responder aos desafios 

postos ao ensino do Serviço Social frente às exigências históricas da sociedade brasileira. Concebe-se 

também, que o currículo não se restringe a uma grade de disciplinas, mas engloba articuladamente as 
três dimensões de um projeto educacional: docência teórico-prática, pesquisa e extensão, orientadas 

por diretrizes básicas norteadoras da formação profissional (CARVALHO, et.all; 1984). 
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Segundo Netto (2007) o processo de intenção de ruptura teve três momentos 

diferenciáveis: o da sua emersão, o da sua consolidação acadêmica e o do seu espraiamento 

sobre a categoria profissional
42

. Ele, marcado inicialmente pela experiência do Método de 

Belo Horizonte, demonstra todo um movimento de apropriação teórico-metodológica da 

categoria profissional das fontes marximianas que, apesar de haver um momento de caráter 

predominantemente acadêmico, proporcionou uma oxigenação à categoria profissional de 

modo a amadurecer as elaborações crítico-históricas mais abrangentes a partir da apreensão 

das fontes originais da tradição marxista. Neste momento, a preocupação central é pensar 

criticamente o próprio Serviço Social “à luz de suportes teóricos e heurísticos que são 

apropriados no curso de um exame que faz os assistentes sociais defrontarem-se com as fontes 

‘clássicas’ da teoria social” (NETTO, 2007, p. 266), demarcando, assim, a maioridade 

intelectual da profissão.   

Além deste aspecto mais macro, tem-se a inserção do Serviço Social nos espaços 

acadêmicos mediante a inscrição da formação profissional – tanto no âmbito da graduação 

quanto da pós-graduação – do assistente social nos espaços universitários, possibilitando as 

condições necessárias para o amadurecimento deste processo, como afirma Netto (2007, p. 

250-251): 

 

[...] a universidade enquadrada e amordaçada (...) nunca foi um território 
livre; no entanto, pelas próprias peculiaridades do espaço acadêmico, este se 

apresentava como menos adverso que os outros para apostas de rompimento 

(...). Permitiria, se as condições fossem minimamente favoráveis, na 

conjugação de pesquisa e extensão, o atendimento de necessidades de 
elaboração e experimentação – e estas eram absolutamente imprescindíveis 

ao projeto de intenção de ruptura.  

                                                             
42

O primeiro foi objetivado pela experiência do Método de Belo Horizonte, atividade realizada por um 
grupo de jovens profissionais que ganhou hegemonia na Escola de Serviço Social da Universidade 

Católica de Minas Gerais. Este grupo explicitou a primeira formulação da intenção de ruptura ao 

elaborar uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo profissional e ao propor uma alternativa que 
buscou romper com esse tradicionalismo no plano teórico-metodológico, no plano da intervenção e da 

formação profissional. O segundo momento emerge após o primeiro momento ter sido interrompido 

em 1975. Observa-se, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 a recuperação das ideias 
emergente em Belo Horizonte, mediante a crescente produção intelectual – tanto no âmbito da 

graduação quanto da pós-graduação – dos assistentes sociais. Porém tal recuperação foi estritamente 

acadêmica, mas que, aos poucos, ganha densidade, polarizando para os debates profissionais. No 

terceiro momento, observa-se dois patamares: primeiro se constrói como uma análise crítica das 
principais propostas de renovação profissional, mediante estudos que resgatam o projeto de ruptura em 

formulações latino-americanas e/ou à discussão de propostas modernizadoras. O segundo, já no 

período de 1982-1983, se caracteriza por apresentar uma oxigenação diferente: beneficiando-se desses 
avanços, progridem para elaborações crítico-históricas mais abrangentes, baseadas na apropriação 

teórico-metodológica das fontes originais.   
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Dentro deste contexto, parcela significativa de professores e alunos começa a 

discutir, nas Unidades de Ensino, a formação profissional em relação às exigências da 

sociedade brasileira, no marco das disputas das classes fundamentais (CARVALHO, et.al, 

1984). Nos espaços acadêmicos, eram questionados os objetivos, conteúdos, a pedagogia de 

ensino e a própria estrutura curricular, destacando-se os debates sobre a função social da 

formação profissional e sua importância no desenvolvimento de uma prática consciente no 

contexto de relações de classe numa conjuntura de transição democrática.  

A partir de uma perspectiva crítica de análise, fomenta-se o debate sobre a forma 

pragmática e imediatista com que a sociedade vinha sendo lida e compreendida e a utilização 

de alguns conceitos que vinham sendo utilizados, tais como: funções, disfunções, anomia, 

patologia social, dentre outros. Passa-se a assumir, então, a importância da explicitação de 

pressupostos que articulem sociedade e homem como construções sociais e históricas que se 

constroem e se efetivam no dinamismo das relações contraditórias (NICOLAU, 2004).  

Diante deste contexto, impõe-se a exigência de revisão curricular dos cursos de 

Serviço Social, processo este que se constituiu num amplo e heterogêneo movimento docente 

e discente de questionamento quanto à qualidade e perspectiva da formação profissional, cuja 

proposta pressupunha não reduzir a análise à oferta de um conjunto de disciplinas, visando 

meramente à preparação de profissionais para o mercado de trabalho, mas sim, de um projeto 

no qual se baseia por uma concepção de educação que integre ensino, pesquisa e extensão no 

processo de formação profissional.  

Para isto, foi fundamental a defesa de um direcionamento ético-político e teórico-

metodológico a este processo, assumindo-se a importância da explicitação de pressupostos 

que articulem homem e sociedade como construções históricas que se efetivam na dinâmica 

das relações sociais (NICOLAU, 2004). Portanto:  

 

Neste sentido questiona-se o direcionamento da formação profissional, seus 
objetivos e conteúdo, critica-se em debate a função social da formação 

profissional, enfatizando sua importância no desenvolvimento das relações 

de classe na sociedade brasileira (CARVALHO, ET. ALL, 1984, p. 109). 

 

Este processo foi direcionado pela Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

– ABESS, desencadeando amplos momentos de discussão coletiva e redefinição do currículo 

de Serviço Social. A formação profissional se constituiu como tema central nas Convenções 

Nacionais da entidade: de 1975 em Piracicaba, de 1977 em Belo Horizontes, de 1979 em 



60 
 

Natal (onde foi aprovada pela ABESS a proposta de currículo mínimo, referendada pelo 

Ministério da Educação e Cultura); de 1981 em Vitória (Idem).  

Segundo Iamamoto (2009), um dos eixos de debate desse período foi a necessidade 

de direcionamento ético-político para a formação profissional para a criação de uma 

competência teórico-crítica, contribuindo na formação de um perfil profissional que “permita, 

no campo da pesquisa e da ação, a construção de respostas profissionais dotados de eficácia e 

capazes de congregar forças sociais em torno de rumos ético-políticos voltados para uma 

defesa radical da democracia” (IAMAMOTO, 2009, p. 185). 

Assim, em 1982, em contraponto ao currículo antecedente, foi aprovado o novo 

currículo para os cursos de Serviço Social no Brasil, o qual é fundamentado por uma nova 

concepção de formação profissional que tem como um dos elementos fundamentais o 

compromisso dos assistentes sociais com os interesses da classe trabalhadora. Neste currículo, 

o cerne da formação profissional passa a ser a realidade social apreendida criticamente em seu 

movimento contraditório (TRINDADE, et.al; 2002).  

Porém, mesmo com estes avanços de peculiar importância para o processo de 

formação profissional, este currículo apresenta certos limites, ou, segundo Iamamoto (2009), 

algumas armadilhas das quais a categoria se viu prisioneira nos últimos anos: o teoricismo, o 

politicismo e o tecnicismo. 

O teoricismo traz por assertiva que a busca por novos caminhos para o exercício 

profissional passaria por uma apropriação mais rigorosa da base teórico-metodológica no 

campo das grandes matrizes do pensamento. Sem discordar com esse pressuposto, a autora 

afirma que ele não pode ser considerado isoladamente, pois:  

 

[...] o domínio teórico-metodológico só se completa e se atualiza ao ser 

frutificado pela história, pela pesquisa rigorosa das condições e relações 
sociais particulares em que se vive. Requer acompanhamento da dinâmica 

dos processos sociais, como condição, inclusive, para a apreensão das 

problemáticas cotidianas que circunscrevem o exercício profissional 
(IAMAMOTO, 2009, p. 54). 

 

A ausência de mediações causa dificuldade de singularizar as relações entre projeto 

profissional e projeto sócio-político. Neste currículo, a relação entre projeto político e projeto 

profissional foi simplificada, realçando-se a dimensão política neste. Outro limite encontrado 

foi a dificuldade teórica na assimilação da teoria marxiana (TRINDADE, et.al; 2002).   

A aproximação inicial do Serviço Social com o marxismo ocorre através de alguns 

equívocos. Tal aproximação efetivou-se por um “filtro da prática político-partidária” 
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(IAMAMOTO, 2009, p.223). Muitas das inquietudes foram transferidas da militância política 

para a prática profissional, estabelecendo uma relação de identidade entre ambas. Outro 

elemento problemático dessa aproximação é que ela ocorreu através do contato de obras de 

autores marxistas caracterizadas por análises enviesadas e simplistas do marxismo, e não com 

as obras do próprio Marx, norteadas a partir de explícita preocupação teórico-crítica. Destaca-

se, nesse período, o contato profissional com o marxismo estruturalista de Althusser. 

Tal processo originou um duplo dilema na prática profissional: o fatalismo e o 

messianismo. O primeiro, baseado em interpretações que naturalizam a vida social 

compreendendo a profissão como totalmente atrelada aos interesses da ordem vigente, 

resultando a partir de tal análise na impotência e na subjugação profissional ao instituído. A 

segunda ressalta a atuação política individual do profissional, “ressuscitando inspirações 

idealistas que reclamam a determinação da vida social pela consciência.” (Idem, 2009, p. 

213). 

Em relação ao politicismo, este defende que a articulação e engajamento político nos 

movimentos sociais e nas instâncias de representação da categoria garantiria uma intervenção 

profissional articulada aos interesses da classe trabalhadora. Outra defesa é “o 

reconhecimento da dimensão política da profissão e as suas implicações mais além do campo 

estrito da ação profissional, pensada a partir da inserção nos movimentos organizados da 

sociedade” (IAMAMOTO, 2009, p. 53).  A autora afirma que, a inserção política 

desvinculada de uma sólida fundamentação teórico-metodológica e do instrumental operativo 

para a ação mostra-se inócua e insuficiente para decifrar as determinações dos processos 

sociais.  

 

As relações entre engajamento político e profissão foram fontes de inúmeros 

equívocos desde o movimento de reconceituação no âmbito do Serviço 
Social. Esse, como profissão, tem uma necessária dimensão política por estar 

imbricado com as relações de poder da sociedade. O Serviço Social dispõe 

de um caráter contraditório que não deriva dele próprio, mas do caráter 
mesmo das relações sociais que presidem a sociedade capitalista. Nesta 

sociedade, o Serviço Social inscreve-se em um campo minado por interesses 

sociais antagônicos, isto é, interesses de classes distintos e em luta na 

sociedade (IAMAMOTO, 2009, p. 54). 

 

No que tange ao tecnicismo, este defende que o aperfeiçoamento técnico-operativo 

mostra-se como uma exigência para uma inserção profissional qualificada no mercado de 

trabalho. Porém, a autora alerta que a eficiência técnica, isoladamente considerada, não 

garante uma atuação profissional crítica e eficaz.  
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Outra questão referente ao currículo de 1982 foi a adoção das disciplinas Teoria, 

História e Metodologia do Serviço Social. Tais disciplinas tiveram o objetivo de superar 

alguns percalços como, por exemplo, a disciplina de metodologia, que foi incorporada no 

currículo mínimo para os cursos de Serviço Social de 1982 com o objetivo de “substituir” a 

abordagem metodológica do Serviço Social através das disciplinas: Serviço Social de Caso, 

Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade. Tal mudança permitiu outro tipo de 

abordagem a tal questão, abrindo espaço para o próprio questionamento da metodologia sob a 

ótica de diferentes correntes de pensamento, superando a tendência pragmática das disciplinas 

anteriores (QUIROGA, 1991).  

Porém, tal mudança ainda foi objeto de debates e reflexões por parte da categoria 

profissional, pois o fato de tais disciplinas estarem concebidas no currículo de forma isolada 

proporcionou alguns equívocos no processo de ensino das mesmas, no qual ao invés de 

proporcionar uma abordagem do Serviço Social na ótica de totalidade, reproduzia alguns 

limites do projeto de formação anterior.  

Outro elemento que exigiu maiores debates e reflexões no âmbito da categoria 

profissional no período pós-revisão curricular de 1982 foi a questão da relação entre formação 

e exercício profissional. Segundo Carvalho (et.al, 1984), análise desta superação básica exige 

a superação de dois equívocos historicamente colocados no processo de formação 

profissional: a superação da perspectiva mecanicista de formação profissional que é 

confundida com a simples preparação para o mercado de trabalho e; a perspectiva idealista 

que concebe a formação profissional independente do exercício da profissão, ignorando as 

especificidades deste, bem como as condições objetivas em que esse se efetiva. Portanto: 

 

Nesta perspectiva, a formação profissional precisa articular dialeticamente as 
demandas reais àquelas potenciais que vão contribuir para alterar o 

panorama profissional vigente. (...) assim, o processo de definição da 

formação profissional é, antes de tudo, um processo reflexivo e crítico que, 

considerando a realidade do mercado de trabalho, as condições objetivas do 
exercício profissional e o jogo de forças sociais presentes numa dada 

sociedade, viabiliza um distanciamento crítico em que se delimitem 

exigências e perspectivas apresentadas à profissão pela realidade social 

(CARVALHO, et.al, 1984, p. 118-119).  
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Diante deste contexto, e fundamentada pela realização de pesquisas sobre a formação 

profissional, inicia-se outro processo de revisão curricular sob a direção da ABESS
43

. Os 

resultados das pesquisas desenvolvidas neste período demonstraram que o processo de 

implantação do currículo revelava a insuficiente apreensão do método crítico dialético, cujas 

categorias não foram apreendidas como constituintes e intrínsecas à realidade sócio-histórica. 

Inicia-se, nos anos 1990, um amplo processo coletivo de debate sobre a revisão do 

currículo de 1982. No período de 1994 a 1996, as entidades representativas da categoria 

profissional (CFESS, ABESS e ENESSO) promoveram diversos encontros e oficinas
44

 nas 

quais profissionais, estudantes e unidades de ensino discutiram a proposta de formulação de 

um novo currículo para os cursos de Serviço Social do país. Assim, em 1996, foi aprovada a 

proposta básica para o projeto de formação profissional, sendo posteriormente reorganizado e 

publicado pela ABESS sob o título “Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social”, o qual 

serviu de base para a elaboração da proposta de Diretrizes Curriculares exigida pelo MEC. 
45

 

Porém, ressaltamos que tal processo não nega os avanços obtidos na formulação do 

currículo de 1982, mas sim, tem o objetivo de superar certos limites deste de modo a melhor 

qualificar o processo de formação profissional do assistente social diante das demandas 

impostas à profissão num contexto de acirramento das desigualdades social provocadas pelas 

repercussões da emersão do ideário neoliberal no cenário sociopolítico brasileiro a partir da 

década de 1990.  

Uma dos avanços da categoria que proporcionou a revisão que culminou no novo 

projeto profissional representado pelo currículo de 1996 foi assumir a questão social como 

eixo central do processo de formação profissional. Tal posicionamento foi amadurecido 

mediante o acúmulo e amadurecimento teórico da categoria profissional que passa a conceber 

o Serviço Social enquanto profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalho coletivo, 

bem como nas relações contraditórias peculiares à sociabilidade capitalista. 

  

O novo projeto de formação profissional tem a questão social como eixo 
central, assumindo a tese de que o significado sócio-histórico e ideo-político 

do Serviço Social está inscrito no conjunto das práticas sociais que é 

acionado pelas classes e mediadas pelo Estado, em face das sequelas da 

questão social (TRINDADE, 2002, p. 27).  

                                                             
43

 Em dezembro de 1998, em Assembleia Extraordinária da ABESS foi discutida a reformulação do 

estatuto desta entidade e aprovada a sua renomeação para Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social – ABEPSS. 
44

 Neste período foram realizadas aproximadamente duzentas oficinas locais nas sessenta e sete 
instituições de ensino filiadas à ABESS, 25 oficinas regionais e duas nacionais (ABESS, 1996).  
45

 Esta exigência faz parte de uma das determinações definidas pela nova LDB aprovada em 1996.  
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Compreende-se, assim, que, a partir do momento em que a questão social é 

internalizada na ordem econômica, tornando-se alvo da intervenção do Estado mediante 

criação das políticas públicas e prestação de serviços sociais, é que surgem as bases sociais 

que sustentam um mercado de trabalho para o assistente social. Assim sendo, 

 

O Serviço Social deixa de ser um mecanismo da distribuição da caridade 

privada das classes dominantes – rompendo com a tradicional filantropia – 
para se transformar em uma das engrenagens da execução das políticas 

públicas e dos setores empresariais, que se tornam seus maiores 

empregadores (IAMAMOTO, 2010, p. 171).  

 

A profissão Serviço Social passa a se inserir na divisão sócio-técnica do trabalho, 

afirmando-se enquanto especialização do trabalho coletivo no quadro do desenvolvimento do 

capitalismo industrial e expansão urbana.  No âmbito da categoria profissional, portanto, 

reafirma-se:  

a questão social como base de fundamentação sócio-histórica da profissão, 

em seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas ações das 
classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos 

sociais, o que requer decifrar suas multifacetadas refrações no cotidiano da 

vida social, que são ‘matéria’ do trabalho do assistente social. Acentua-se o 
postulado da totalidade concreta na abordagem do processo social e, em 

cosequência, da questão social, abrangendo manifestações universais, 

particulares e singulares, a objetividade e a subjetividade, os momentos 
econômicos, sociais, éticos, políticos e ideoculturais. Recusa-se em 

decorrência, todos os tipos de reducionismos, sejam de natureza econômica, 

política ou cultural. (ABESS/CEDEPSS apud IAMAMOTO, 2010, p.183).  

 

Porém tal compreensão só se torna possível a partir da aproximação da categoria 

profissional com a teoria social crítica, num processo histórico e de ação coletiva da categoria 

profissional de revisão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política do seu fazer 

profissional na busca de romper com as vertentes conservadoras que acompanharam 

historicamente a profissão, contribuindo, assim, para o novo olhar da profissão para o seu 

fazer profissional, bem como na relação com seus usuários. 

Assim, foi de singular importância para a profissão a transversalidade e o privilégio 

que a categoria questão social tem no processo de formação profissional, o que só foi possível 

a partir da sustentação teórica marxista. A centralidade desta categoria no processo de 

formação profissional partiu, em primeiro lugar, da necessidade de impregnar a profissão de 

história da sociedade presente e, em particular, da realidade brasileira.  

Em segundo lugar, a centralidade da questão social requer o aprofundamento na 

apropriação teórico-sistemática do universo plural da tradição marxista o que se constituiu 
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num outro avanço da categoria profissional. Em meados da década de 1980 a profissão 

começa a ter uma aproximação mais sistemática com a teoria marxista, colocando-se como 

seu próprio objeto de estudo, o que caracteriza o processo de maturação intelectual que a 

profissão começa a vivenciar, munindo-se de referenciais teórico-críticos, permitindo intenso 

diálogo com fontes inspiradoras do conhecimento, tratando-se, assim, num encontro de nova 

qualidade com a tradição marxista. 

A aproximação da profissão com a vertente crítica-dialética a partir do contato direto 

com o próprio Marx e demais autores fiéis ao seu pensamento – sobretudo ao seu método de 

análise – possibilitou mudanças significativas no âmbito profissional, não somente em relação 

aos referenciais teórico-metodológicos, quanto também ao próprio fazer prático-operativo 

profissional (SIMIONATO, 2009).  

As novas Diretrizes Curriculares emergem, portanto, na complexa conjuntura dos 

anos 1990 marcada pelas profundas alterações dos padrões de acumulação capitalista, 

repercutindo no reordenamento do Estado e na produção e organização das classes sociais. 

Este processo levou em consideração as diversas transformações que ocorreram no processo 

de produção e reprodução da vida social, (no âmbito político, econômico, social e cultural) 

que trouxeram novas demandas aos profissionais. 

 

Assim, as Diretrizes Curriculares passam a ser entendidas como um conjunto 
de orientações que estabelecem a base comum para todos os cursos de 

Serviço Social no país, de forma que a partir dessas orientações as 

Instituições de Ensino possam elaborar o seu Currículo Pleno, pautado num 

projeto de formação profissional historicamente construído ao longo dos 
anos 80 e 90 pela ABEPSS (ABESS/CEDEPSS, 1996 apud CRESS-ES). 

 

A Diretriz Curricular de 1996 traz um caráter inovador ao processo de formação 

profissional por se sustentar em três núcleos de fundamentação da formação profissional 

(ABEPSS, 1996) descritos a seguir:  
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   Fonte: Sistematizado pela autora. 

 

 

 Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social: compreende um 

conjunto de fundamentos ético-políticos e teórico-metodológicos de modo a 

proporcionar ao estudante de Serviço Social a compreensão do ser social enquanto 

totalidade histórica, além de fornecer os elementos necessários e fundamentais para a 

compreensão da sociedade burguesa e de seu movimento contraditório;  

 Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira: trata 

sobre os fundamentos que levam à compreensão dessa sociedade, ressaltando as suas 

características históricas particulares que orienta a sua formação e desenvolvimento 

urbano e industrial, em suas diversidades regionais e locais. Tal núcleo destina-se 

ainda na análise do significado do Serviço Social e seu caráter contraditório, no 

âmbito das relações entre as classes e destas com o Estado;  

 Núcleo de fundamentos do trabalho profissional: abrange todos os elementos 

constitutivos do Serviço Social como especialização do trabalho, abarcando sua 

trajetória histórica, teórica, técnica e metodológica, os componentes políticos e éticos 

que englobam o exercício profissional, a pesquisa, o estágio supervisionado, o 

planejamento e a administração em Serviço Social.  

Fundamentar o processo de formação profissional nesses três núcleos leva à 

superação da fragmentação do processo de ensino e aprendizagem que outrora caracterizava a 

Núcleo de 
fundamentos teórico-

metodológicos da 
vida social 

Núcleo de 
fundamentos da 
formação sócio-

histórica da 
sociedade 
brasileira 

Núcleo de 
fundamentos do 

trabalho 
profissional 
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formação profissional, proporcionando uma formação a partir de uma perspectiva de 

totalidade, a qual não hierarquiza, classifica e nem autonomiza os núcleos, agregando, assim, 

“um conjunto de conhecimentos indissociáveis para apreensão da gênese, manifestações e 

enfrentamento da questão social, eixo fundante da profissão e articulador dos conteúdos da 

formação profissional” (ABEPSS, 1996).  

Estes núcleos proporcionam a estruturação da organização curricular apresentando 

dimensões indissociáveis de um mesmo processo de conhecimento constitutivos do trabalho 

profissional: a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Assim, não 

permite a abordagem sequencial e nem classificatória desses núcleos uma vez que eles 

apresentam distintos níveis de abstração para a abordagem dos processos sociais em seu 

movimento complexo de contradição que os compõem (MENDES; PRATES, 2007). 

Além destes núcleos que balizam o processo de formação profissional, a Diretriz 

Curricular da ABEPSS de 1996 fundamenta este processo a partir dos seguintes princípios: 

flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de definição de 

disciplina e de outros componentes curriculares, tais como oficinas, seminários temáticos, 

dentre outros; adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade 

social em suas dimensões de totalidade, singularidade e particularidade; rigoroso trato teórico, 

histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social; superação da organização de 

conteúdos na organização curricular; estabelecimento das dimensões investigativa e 

interventiva como princípios formativos centrais na formação profissional e da relação teoria 

e realidade; caráter interdisciplinar nas diversas dimensões do projeto de formação 

profissional; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; padrões de desempenho e 

qualidade idênticos para os cursos noturnos e diurnos; exercício do pluralismo como elemento 

próprio da natureza acadêmica e profissional; indissociabilidade entre estágio e supervisão 

acadêmica e profissional e; ética como princípio formativo que perpassa a formação curricular 

(ABEPSS, 1996).  

Porém, essa Diretriz Curricular, amplamente discutida no âmbito profissional, sofre o 

ataque realizado pelo CNE na longa tramitação do processo de homologação da Diretriz 

(1997-2001), o qual suprimiu os princípios e conteúdos das matérias indicadas para a 

formação profissional, deixando assim as unidades de ensino sem referência, levando-as a 

implantar seus currículos conforme suas próprias apreensões a respeito da lógica curricular.  

Segundo Boschetti (2004), as principais alterações da proposta inicial do projeto de 

Diretrizes Curriculares realizadas pelo CNE foram: a não aprovação da carga horária mínima 

de 2.700 horas mais 15% de estágio, totalizando 3.105 horas. O Conselho Nacional de 
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Educação determinou que a carga horária mínima do curso de Serviço Social deveria estar de 

acordo com o estabelecido na resolução que normatiza a oferta de cursos de bacharelado, no 

qual define a carga horária mínima de 3.000 horas para os cursos de Serviço Social. Outra 

alteração significativa foi a alteração de conteúdos de disciplinas e matérias, apenas indicando 

os tópicos que devem estruturar o projeto pedagógico do curso. Portanto, a autora conclui 

que:  

 

O esvaziamento das diretrizes curriculares promovido pelo CNE não é uma 

mera simplificação, mas expressão política de uma formação profissional 
predominantemente preparatória para o mercado, mais flexível, 

diversificada, reduzida, com habilitações específicas e sem preocupação com 

uma formação genérica e com perspectiva de totalidade. Nesse sentido, essa 

política institucional de formação se confronta com a proposta de formação 
das diretrizes curriculares da ABEPSS, articuladas e em consonância com o 

código de ética profissional e com a lei de regulamentação da profissão, 

conformam um projeto ético-político-profissional claramente comprometido 
com a formação e o exercício profissional crítico, na perspectiva de 

transformação societária (BOSCHETTI, 2004, p.24). 

 

Isto nos revela que o projeto de formação profissional hegemonicamente defendido 

pela profissão vai de encontro às concepções hegemônicas na sociedade como um todo, 

marcadas pela lógica neoliberal e por uma perspectiva de ensino pragmática, que exclui a 

apropriação histórico-crítica do conhecimento humano, reificando as bases da reprodução da 

consciência alienada (FÉTIZON; MINTO, 2007).  

Num contexto de flexibilização do mundo do trabalho e, consequentemente, das 

formas de ensino profissional, o processo de formação do Assistente Social, pautado nos 

princípios defendidos pelo Projeto Ético-Político da profissão
46

, se depara com muitos 

desafios, principalmente porque nos deparamos com um contexto de exaltação de uma 

formação profissional aligeirada, em que o ensino universitário tende a ser reduzido à 

transmissão de conhecimentos e ao adestramento de mão de obra, comprometendo a própria 

qualidade dessa formação. Ocorre um forte processo de precarização e banalização do ensino 

superior público, pois o que interessa para o mercado não é a formação de profissionais que 

possam analisar e intervir na realidade de forma consciente e crítica, mais sim, que ajam 

                                                             
46

 Segundo Netto (2007), o Projeto Ético-político do Serviço Social é um projeto profissional o qual 
apresentam a auto-imagem da profissão, demarcando-a e legitimando-a socialmente, delimitando seus 

objetivos, funções e posicionamentos políticos. Construído por sujeitos coletivos, esse projeto 

conquista hegemonia no corpo profissional nos anos 1990, graças a dois elementos: o crescente 

envolvimento de profissionais nos fóruns, nos espaços de discussões coletivos e eventos da profissão 
e; os fundamentos do PEP estão sintonizadas com as tendências do movimento da sociedade brasileira, 

expressando as demandas da classe trabalhadora desse país.  
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mecanicamente sem questionar as problemáticas impostas (muitas vezes com novas 

roupagens que as tornam quase imperceptíveis), mistificando-as e naturalizando-as. 

Desde a aprovação do currículo de 1982 que a categoria profissional vem discutindo 

sobre a importância em se repensar a formação profissional do assistente no contexto da 

universidade brasileira, pois o processo de formação profissional está inserido no quadro geral 

da dinâmica desta na qual vem se configurando historicamente como uma instituição 

formadora de mão de obra e repasse de conhecimentos que, na lógica capitalista, deve atender 

às novas demandas de modo a consentir aos seus interesses mercadológicos. Por isso, o 

repensar do processo de formação profissional se constitui num constante desafio à categoria, 

uma vez que essa assume o seu compromisso ético-político o qual defende perspectiva de 

formação profissional emancipatória. 

Como pudemos observar no capítulo anterior, nas décadas de 1980 e 1990 o ensino 

universitário se constitui no alvo principal dos organismos internacionais como meio de 

obtenção de lucros do capital. Sob o discurso da necessidade de se promover maior 

democratização do acesso a esse nível de ensino, o que ocorre, de fato, é a transformação 

deste num principal nicho mercadológico de obtenção de lucros para o capital mediante 

diversas estratégias, que vão desde o crescimento de instituições de nível superior até à 

diversificação das modalidades deste. Assim, de direito social a educação – e 

consequentemente o ensino superior – passa a ser concebida como serviço cujo objetivo 

pauta-se na lógica mercantil, tendo como finalidade a obtenção do lucro.  

Neste contexto, observamos a exigência por uma formação profissional cada vez 

mais flexibilizada, aligeirada, que contribua na qualificação de mão de obra cada vez mais 

adaptada aos ditames do mercado: profissional polivalente, acrítico, que cumpra 

eficientemente com suas atribuições no tempo determinado pelo mercado, de forma rápida e 

imediata.   

Restringindo-nos à formação profissional do assistente social podemos perceber que 

tal conjuntura impõem demandas específicas à formação profissional deste profissional, tais 

como a tecnificação pragmática, a formação metodologista voltada para a qualificação de um 

profissional tecnicamente eficiente e acrítico, numa mesma lógica, porém sob novas 

roupagens, que marcou a formação profissional da década de 1960 e 1970; uma formação 

que, também, capacite o profissional a trabalhar as demandas contraditórias da realidade 

social oriunda das disputas de classe socialmente antagônicas.   
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Segundo o documento elaborado pelo CFESS “Sobre a incompatibilidade entre 

graduação à distância e Serviço Social” havia em 2010, no país, 323
47

 (trezentos e vinte três) 

instituições que oferecem o curso de Serviço Social, entre as modalidades presenciais e a 

distância. Deste número, 40 (quarenta) são públicas presenciais, 269 (duzentos e sessenta e 

nove), são privadas presenciais, uma é pública a distância e 13 (treze) são privadas a 

distância.   As instituições de modalidade de ensino a distância, nesse mesmo período, somou 

um total de 65. 913 (sessenta e cinco mil, novecentos e treze) alunos matriculados. 

Em Natal, segundo pesquisa realizada no portal e-mec no dia 14 de fevereiro de 

2013, há 14 (quartoze) instituições que oferecem curso de graduação em Serviço Social, 

sendo 9 (nove) delas instituições de modalidade de ensino a distância, conforme tabela a 

seguir: 

 

Tabela 03: Instituições de Ensino Superior em Natal/RN 

  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
MODALIDADE DE 

ENSINO 

UNESA EAD 

UNOPAR EAD 

UNIP EAD 

NEWTON PAIVA EAD 

ULBRA EAD 

UNIDERP EAD 

UNP EAD 

UNITINS EAD 

COC EAD 

IESRN PRESENCIAL 

ESTÁCIO FATERN - FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE 
DO 

NORTE 

PRESENCIAL 

UNIFACEX PRESENCIAL 

UNP PRESENCIAL 

UFRN PRESENCIAL 

Fonte: http://emec.mec.gov.br/  Acesso: em 14 de fevereiro de 2013 

 

Sobre a discussão fomentada pela categoria profissional em relação à modalidade de 

ensino a distância, a principal preocupação que emerge, segundo Lewgoy e Maciel (2008), 

refere-se à qualidade da formação profissional e os rebatimentos que essa modalidade de 

                                                             
47

Segundo consulta no portal e-mec, em 18 de março de 2014 o número total de instituições é de 465, 

sendo que destas: 58 são instituições publicas que ofertam cursos de modalidade de ensino presencial; 
386 são instituições privadas de modalidade presencial e; 21 são instituições privadas de modalidade 

de ensino a distância. Os dados de matriculas não se encontram disponíveis no portal. 
 

http://emec.mec.gov.br/
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ensino impõe aos gestores e docentes que passam a ocupar esses novos espaços sócio-

ocupacionais. Aliado a isso se tem a preocupação em garantir o projeto de formação 

profissional defendido pela categoria, correndo-se o risco de que um novo perfil profissional 

venha a ser formado, o que poderá repercutir futuramente na própria direção hegemônica 

defendida pela categoria profissional. Ou seja:  

 

[...] aquele perfil – um profissional competente em sua tríplice dimensão 

(ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa); capaz de não 
somente compreender a realidade, mas com um arcabouço teórico crítico 

questioná-la e delinear estratégias de ação profissional que afirmem os 

direitos sociais de cidadania em uma época de aprofundamento da barbárie 
social –torna-se profundamente ameaçado, dadas as condições concretas da 

formação (DARHMER, 2012, p. 59) 

 

Lewgoy e Maciel (2008); Dahmer (2012) e CFESS (2011) levantam alguns 

elementos polêmicos relacionados à lógica do ensino a distância e as repercussões deste para 

a formação profissional em Serviço Social:  

 Dificuldade no acesso a informação relativas ao curso: a morosidade e/ou negação da 

disponibilização de certas informações compromete a socialização destas de modo a 

contribuir no aprofundamento do conhecimento sobre esses cursos e, até mesmo, da 

fiscalização por parte do CRESS e CFESS. Tal fato não se restringe somente às 

instituições, mas também às próprias instâncias governamentais, como o MEC, por 

exemplo; 

 Área do conhecimento: maioria dos cursos de EAD estão voltados para os cursos dos 

quais apenas necessitam de recursos humanos (professores) e escassos recursos de 

infraestrutura acadêmica. Isto acarreta numa diferenciação entre áreas do saber e na 

hierarquização das profissões;  

 Qualidade acadêmica: observa-se uma centralidade da dimensão do ensino no 

processo de formação profissional, em detrimento da pesquisa e da extensão, não 

existindo, portanto, o tripé: ensino-pesquisa-extensão; 

 Projeto pedagógico: ao analisar as diretrizes curriculares de alguns cursos, observa-se 

perspectivas equivocadas e até mesmo conservadoras acerca da formação e uma 

constituição de identidade profissional heterogênea, o que poderá dificultar, no futuro, 

a organização política da categoria profissional;  

 Estágio: este é um dos pontos mais problemáticos, no qual há diversas limitações e 

irregularidades. Os discentes não tem supervisão acadêmica com relação pedagógica 
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direta, algo inviável pela lógica EAD; em relação à supervisão de campo, há a 

problemática de que muitos dos cursos são distribuídos nos municípios de pequeno 

porte, que geralmente apresenta poucos assistentes sociais para supervisionar estágio, 

dificultando a realização do mesmo ou acaba sendo realizado de forma adversa, 

contrária ao que se estabelece na PNE; a existência de supervisão de campo a 

distância; supervisão de campo e supervisão acadêmica sendo exercida pelo mesmo 

profissional e dentre outros; 

 Precarização referente à localização e infraestrutura dos polos EAD; 

 Tutoria em consonância com os marcos regulatórios do exercício e da formação 

profissional: o não cumprimento de que o tutor seja um assistente social; precarização 

e exploração do trabalho dos tutores, o que repercute na má qualidade da formação 

profissional; 

 Ausência da vivência acadêmica estudantil: observa-se uma perda do sentido de 

comunidade acadêmica, pois a referência que os alunos terão de comunidade 

acadêmica será apenas os polos onde eles têm aulas presenciais. Segundo Dahmer 

(2012, p. 61): 

 

O estudante, neste contexto, limita-se a vivências com poucos colegas e 

ainda relaciona-se presencialmente com um tutor, o que empobrece a 

formação, ao compreendermos que a mesma vai muito além da sala de aula e 
da leitura dos textos, mas envolve o contato com o movimento estudantil, 

com vários professores, de matrizes teóricas e políticas diferenciadas, com 

estudantes de outros cursos e a comunidade acadêmica como um todo. 
 

 Precarização acentuada da formação e do exercício profissional, acarretando na 

emergência de um novo perfil profissional para o assistente social, marcado pela frágil 

formação teórico-metodológica e ético-política e pelo caráter tecnicista do ensino; 

 Intensificação da precarização do trabalho docente: com a utilização das TIC’s 

observamos a radicalização da expropriação do saber docente e sua transformação em 

trabalho morto. 

Tal conjuntura impõem diversos desafios à categoria profissional a qual tem outra 

perspectiva de formação, compreendendo-a, como afirma Carvalho (ABESS, 1986), como um 

processo amplo de: preparação científica rigorosa de quadros profissionais para responder às 

demandas sociais que se colocam à profissão; capacitação continuada da categoria para 

atualização para o exercício da prática profissional e; produção de conhecimento/investigação.  
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Portanto, diante da tendência de democratização do acesso do ensino superior 

mediante o processo de privatização, mercantilização e diversificação do mesmo, observamos 

diversas problemáticas postas à categoria profissional, dentre eles o de acompanhar como está 

ocorrendo a aprovação dos novos cursos de Serviço Social, a construção de seus projetos 

políticos-pedagógicos e, principalmente, se os currículos dos mesmos estão de acordo com o 

que as Diretrizes Curriculares da ABEPSS preconiza.  

Porém, apesar dos desafios postos neste contexto, a formação profissional desde o 

início da década de 1990 vem apresentando avanços qualitativos importantes, expressos, 

segundo Carvalho (ABESS, 1986) nas seguintes tendências: processo de redefinição de 

currículos nas diferentes escolas e cursos no qual o processo de revisão curricular não foi 

tratada como uma mera questão burocrática de montagem de grades curriculares, mas sim, 

como um projeto educacional num processo amplo e coletivo de debate; participação do 

Serviço Social no contexto universitário; a busca de alternativas da capacitação continuada 

dos profissionais vinculados diretamente ao exercício profissional; o avanço do movimento 

estudantil como força expressiva no projeto educacional de formação profissional; 

participação das entidades representativas da categoria no processo de redefinição da 

formação profissional.  

Tais tendências expressam a dimensão contraditória da dinâmica da vida social, e, 

nisto, da própria universidade, na qual possibilita espaços de resistência que contribuem na 

organização dos sujeitos coletivos para a definição de novas estratégias de enfrentamento aos 

ditames impostos pela sociabilidade do capital.  

 

É o reconhecimento, por um lado, da determinação da instituição 
universitária pela forma de organização da sociedade e, por outro, da 

existência de uma relativa autonomia da Universidade, a partir da sua 

especificidade enquanto instituição. Neste sentido, ela se configura como um 

espaço contraditório que expressa, de forma específica e peculiar, as 
contradições de uma dada formação social num determinado momento 

histórico.” (CARVALHO; et.al, 1984, p. 115) 

 

Assim, observamos neste período um amplo processo de debate, mobilização política 

e de realização de pesquisas no ceio da categoria profissional sobre as novas demandas que 

surgem ao processo de formação profissional, ações estas registradas em revistas acadêmicas 

da área, tais como Cadernos ABESS, a Serviço Social e Sociedade e Temporalis.  

Podemos citar como exemplo mais recente de articulação política da profissão o 

projeto ABEPSS Itinerante, no qual teve por principal justificativa a necessidade de afirmação 
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da direção do projeto profissional diante do forte crescimento quantitativo do número de 

instituições e matrículas em cursos de graduação em Serviço Social. Além desta, somaram-se: 

a necessidade de aprofundamento do processo de fortalecimento da implantação das 

Diretrizes Curriculares nas unidades de ensino de modo a superar algumas lacunas existentes 

na implementação da nova proposta curricular; necessidade de envolver novos docentes e 

profissionais no debate sobre a formação profissional, pois grande maioria destes não 

acompanhou o processo de discussão e aprovação das Diretrizes de 1996; aproximação da 

ABEPSS das unidades de ensino, dentre outros.  

O objetivo central deste projeto, em sua primeira versão, foi de fortalecer as 

estratégias político-pedagógicas de enfrentamento à precarização do ensino superior, através 

de ampla difusão dos princípios, conteúdos e desafios postos à consolidação das Diretrizes 

Curriculares como importante instrumento na formação de novos assistentes sociais. Tal 

projeto se constitui, assim:  

 

Espaço coletivo de pensar estratégias de qualificação da formação, além da 
possibilidade do “encontro” entre sujeitos que no cotidiano não conseguem 

estabelecer um processo de troca e reflexão crítica. Ou seja, uma dimensão 

subjetiva que também se perde em meio à burocratização dos espaços onde 

deveriam prevalecer relações pedagógicas de crescimento e fortalecimento 
dos sujeitos coletivos (ABREU, 2013, p.130) 

 

Portanto, na atual conjuntura em que vivenciamos o forte ataque direcionado ao 

ensino de nível superior brasileiro – mediante a forte mercantilização por este sofrida – e suas 

repercussões no contexto da formação profissional do assistente social, se constitui de 

extrema importância o posicionamento político e ideológico da categoria profissional, de 

modo que contribui para um enfrentamento fundamentado contra as reformas que estão sendo 

promovidas no âmbito do ensino superior, colocando-se radicalmente em defesa contra a 

mercantilização do ensino Superior e pela qualidade da formação profissional, luta esta que 

não está dissociada de um processo de luta mais amplo, de luta por uma nova sociabilidade, 

onde não haja exploração/dominação de classe.  
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3.2 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E AS PROPOSTAS CURRICULARES 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NA CIDADE DO 

NATAL/RN 

 

Segundo Neto (2000), um Projeto Político Pedagógico de um curso de graduação de 

nível superior não deve estar desassociado tanto da conjuntura macroeconômica e quanto 

local, marcadas por complexas relações econômicas, políticas e culturais, pois a universidade, 

instituição responsável pela produção e disseminação crítica do conhecimento, necessita 

construir um projeto educativo que possibilite a formação de profissionais capazes de se 

inserirem criticamente na sociedade. Isto implica ultrapassar a concepção de educação (e 

formação profissional) que se restringe prioritariamente às demandas do mercado, pois “(...) a 

universidade ao formar profissionais deve conhecer as necessidades do mercado, porém, não 

deve torna-se refém do mesmo” (NETO, 2000, p.17). Portanto, um Projeto Político-

Pedagógico deve ser compreendido como um processo em contínua construção de modo a 

propiciar o planejamento de ações que deem sentido ao fazer pedagógico no âmbito de cada 

curso de graduação.  

Assim, um Projeto Político-Pedagógico deve ser entendido:  

  

[...] como um instrumento de balizamento para o fazer universitário, 
concebido coletivamente no âmbito da instituição, orientado para esta, como 

um todo, e para cada um de seus cursos, em particular. Ao constituir-se, o 

Projeto (Político) Pedagógico deve ensejar a construção da intencionalidade 

para o desempenho do papel social da IES, centrando-se no ensino, mas 
vinculando-se estreitamente aos processos de pesquisa e extensão 

(ForGRAD apud NETO, 2000, p.18). 

 

Neto (2000) delineia alguns princípios que contemplam aspectos a serem observados 

pelos sujeitos envolvidos no processo de construção do PPP, que são eles:  

a) O PPP deve considerar as diretrizes curriculares nacionais, mas não ficar restrito a 

elas, pois a autonomia para a elaboração do projeto precisa ser exercida, mesmo diante 

dos limites impostos pelas regulamentações do MEC. “Os profissionais envolvidos no 

processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico, devem ousar no sentido de 

propor um Projeto que contemple experiências acadêmicas criativas e inovadoras” 

(NETO, 2000, p. 19); 

b) O PPP do curso deve estar articulado com um projeto de universidade pública, 

democrática e de qualidade social; 
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c) A elaboração do PPP deve pressupor uma compreensão do contexto social e político 

da conjuntura atual; 

d) O PPP deve interligar três momentos: o primeiro que relaciona com o perfil desejado 

para o egresso do curso; o segundo que diz respeito à estrutura curricular 

especificamente e; o terceiro que se refere à definição dos procedimentos a serem 

executados e as exigências estruturais para a efetivação dos dois primeiros; 

e) A ação pedagógica proposta deve articular uma dinâmica que contemple ensino, 

pesquisa e extensão; 

f) A construção do PPP pressupõe um processo coletivo que envolva agentes 

educacionais e sociais; 

g) O PPP deve considerar que o ato educativo deve pressupor a apropriação, pelos 

discentes, do conhecimento histórica e socialmente produzido, bem como o 

desenvolvimento de valores e atitudes éticas; 

h) As atividades curriculares propostas devem permitir, desde cedo, a interação do aluno 

com a realidade social; 

i) A implementação do PPP implica no redimensionamento atual de gestão.  

O autor ressalta que esses princípios não limitam as possibilidades de trabalho e, por 

isso, devem ser enriquecidos com um processo de construção coletiva uma vez que o PPP 

deve ser entendido como um dos pilares de consolidação de um projeto acadêmico. 

Diante do exposto iremos analisar os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de 

graduação em Serviço Social pesquisados, de modo a entendermos como os referidos cursos 

compreendem e efetivam o processo de formação profissional em Serviço Social em 

Natal/RN.  

Segundo Lima (2006), o primeiro curso de Serviço Social em Natal foi criado em 2 

de junho de 1945. Naquela época, em Natal, ocorria o agravamento dos problemas sociais em 

virtude da seca de 1930 e 1942 e da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Aliada a essas 

problemáticas, há as “ameaças” da tomada de poder pelos comunistas em 1935, o que fez com 

que setores do clero e da burguesia local despertassem para – além do maior endurecimento 

político face às forças de oposição – a necessidade de se adotar medidas de cunho social e se 

mobilizassem de modo a criar instituições – predominantemente católicas – e preparar 

adequadamente profissionais para atuarem na realidade local. Tal peculiaridade ocorre pelo 

fato de o Serviço Social de Natal ter nascido sob a influência tanto do catolicismo e do 

Serviço Social europeu, quanto do funcionalismo norte-americano e do Serviço Social dos 
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Estados Unidos, proporcionando, assim, a combinação do apelo religioso – moral com o 

aspecto técnico. A autora ainda ressalva que:  

 

[...] a percepção dos profissionais da LBA, SERAS e dos membros da Ação 

Católica a respeito da necessidade de um profissional mais qualificado, para 

atuar junto aos problemas sociais que se acumulavam, foi resultante da 
experiência e da influência das outras escolas já existentes no país, e isto foi 

determinante para a criação da Escola de Serviço Social em Natal. (LIMA, 

2006, p. 147). 
 

 

Diante da influência das Escolas de Serviço Social de São Paulo e do Rio de Janeiro 

– as primeiras do país – as profissionais que ministravam aulas na cidade do Natal tinham 

realizado seus cursos nessas escolas, pois em 1944 foram concedidas bolsas de estudos para 

candidatas irem fazer um curso em São Paulo e o curso regular no Rio de Janeiro. Portanto, 

não nos surpreende que o currículo do curso de Serviço Social de Natal, bem como o próprio 

regimento interno da Escola, tenha seguido o mesmo modelo das escolas de São Paulo e Rio 

de Janeiro, com algumas adaptações. 

Em 4 de outubro de 1956, a Escola de Natal foi reconhecida pelo MEC, através do 

decreto nº 40.066, como escola de ensino superior. Em 1958, ela é agregada à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, por meio da lei estadual nº 207 de 25 de junho de 1958, 

mantendo-se nessa condição de agregada até 1969, quando, pelo decreto nº 997 de 21 de 

outubro de 1969 foi incorporada à UFRN, passando a integrar o Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas. 

Desde então, o curso de Serviço Social em Natal foi sofrendo significativas 

mudanças, tanto no âmbito do seu currículo – processo este que acompanhou o próprio 

movimento que ocorria no interior da profissão – como, quanto de sua abrangência – a partir 

da década de 1990, a UFRN  passa a não ser a única instituição a ofertar o curso de graduação 

em Serviço Social, emergindo as primeiras instituições privadas que ofertam este curso na 

cidade
48

. 

Em relação às instituições pesquisadas, em seus PPPs, ambas afirmam que a 

construção do Projeto Político Pedagógico do curso ocorreu de forma coletiva, com a 

participação tanto de representantes docentes quanto discente neste processo, como podemos 

observar na fala da coordenadora da universidade pública a seguir:  

 

                                                             
48

 O primeiro curso ofertado por uma instituição privada em Natal/RN foi implantado no segundo 

semestre do ano de 2001 pela instituição de ensino FACEX (atualmente UNIFACEX). 
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Eu me recordo de alguns cenários que era a formação de grupos, para se 

pensar se formavam grupos de docentes, e também grupos de discentes, para 

se pensar as áreas, os componentes que estariam vinculados a determinadas 
áreas, fundamentos, os componentes vinculados à ética, os relacionados a 

estágio, então eu me lembro dessa vasta discussão realizada pelos docentes 

para construir esse projeto político pedagógico, então aqui realmente foi 

feito de uma forma coletiva, buscando envolver os docentes, não foi algo 
que um grupinho fez e levou depois para apreciação. Eu me recordo que 

houve essa junção dos docentes, essa divisão do trabalho para que fosse 

construído isto que está posto que inclusive, nós devemos estar 
possibilitando mudanças, de acordo com as diretrizes, já que em todo o 

projeto foi dada a atenção ao que estava sendo posto pelas diretrizes 

(Coord.
49

. Universidade Pública).  

  

Porém, em relação à instituição EAD não observamos o mesmo movimento realizado 

na universidade pública, diante da própria lógica desta modalidade de ensino, em que a 

instituição matriz está localizada numa determinada região do Brasil, e o mesmo projeto 

pedagógico desta matriz é seguido para todos os cursos ofertadas nas mais diversas regiões do 

país, como podemos observar na fala da coordenadora pedagógica da instituição EAD:  

 

Olhe eu não vou saber lhe dizer com muita clareza até porque todo esse 

projeto ele foi feito em X, certo? A gente tem uma cópia, foi entregue para 

gente, mas participou assim, a parte docente, o conselho de ética, teve direito 

a todas as participações nesse projeto. Até não poderia não ser, né? Ele tem 
que ser sempre acompanhado por esse código. (...) Tem até algumas 

realidades que não cabem aqui dentro. Mas porque é uma universidade 

nacional, tem polos em cada estado brasileiro. Então eles não iriam fazer um 
que abrangesse todos, porque se não seria uma realidade bem diferente. 

(Coordenadora pedagógica
50

 da EAD) 

 

 

Ambos os projetos justificam sua elaboração diante da necessidade da revisão 

curricular (no caso da universidade pública) e da criação (no caso da instituição EAD) diante 

do contexto atual e das necessidades específicas de cada região onde se localizam.  

No PPP (2000) da universidade pública, defende-se um projeto político pedagógico 

condizente com o compromisso ético-político defendido hegemonicamente pela categoria 

profissional e a centralidade da questão social como elemento fundante do trabalho do 

assistente social, entendendo-a no contexto contraditório das lutas de classes. Segundo esse, o 

currículo deverá responder não apenas às necessidades dos sujeitos acadêmicos e 

                                                             
49

 Trabalha na instituição há quase dez anos, possui doutorado em Serviço Social e já participou de 
uma gestão do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte.  
50

 Possui especialização e experiência profissional em outro campo de atuação. 
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profissionais, mas também àquelas demandas oriundas dos usuários do Serviço Social, 

exigindo, portanto, o domínio das clássicas e emergentes demandas que surgem à profissão.  

Está explicito nesse projeto o respeito ao pluralismo, sendo este reconhecido tanto no 

âmbito da categoria profissional quanto no próprio processo de formação. Coutinho (1995) 

nos explica que o pluralismo pode ser definido em duas dimensões básicas: a primeira refere-

se ao pluralismo enquanto fenômeno social e político. A segunda está relacionada ao 

pluralismo na construção do conhecimento.  

O autor afirma que o grande desafio, na prática política colocado à esquerda moderna 

é o de buscar o predomínio da vontade coletiva, de um interesse público, porém, ao mesmo 

tempo, respeitar a diversidade, as diferenças de opiniões. No campo da produção do 

conhecimento esse desafio se torna mais complexo, pois o pluralismo não pode implicar num 

ecletismo ou relativismo, onde se busca conciliar, no âmbito teórico, pontos de vista 

inconciliáveis: 

 

Pluralismo, no terreno da ciência natural ou social, não é assim 

sinônimo de ecletismo. É sinônimo de abertura para o diferente, de 

respeito pela posição alheia, considerando que essa posição, ao nos 

advertir para os nossos erros e limites, e ao fornecer sugestões, é 

necessária ao próprio desenvolvimento da nossa posição e, de modo 

geral, da ciência (...). É uma posição de abertura de quem julga 

fundamental a tolerância para o progresso da ciência, para o 

enriquecimento da própria posição (COUTINHO, 1995, p. 14).  

 

Portanto, a defesa do pluralismo não está relacionada à incorporação de diversas 

correntes e perspectivas teóricas divergentes num mesmo projeto de formação profissional, 

mas sim, ter ciência da existência dessas divergências e proporcionar aos discentes o 

conhecimento, a problematização e discussão, em espaços coletivos, dessas diferenças. E isso 

não é afirmar que se “abrirá mão” do direcionamento teórico e político defendido pelo curso.  

Mas, sim, proporcionar momentos enriquecedores de debates no quais haja respeito pelos 

posicionamentos alheios e, como afirmara Coutinho (1995), enriquecer nosso próprio 

posicionamento. 

Conforme o PPP/EAD (2012), o PPP está comprometido com a missão de promover 

o ensino de forma eficiente e de qualidade para garantir o bom desempenho das futuras 

atividades profissionais comprometidas com os processos sociais e valores ético-políticos da 

profissão, bem como à construção da democracia e cidadania do país. Ressalta ainda que: “O 

contexto nacional e internacional requer uma formação profissional sintonizada com a 

dinâmica das relações sociais que a delineiam na atualidade, com novas exigências de 
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conhecimento, competências e habilidades face às inovações tecnológicas” (PPP/EAD, 2012, 

p 2). 

Os cursos pesquisados apresentam, em seus respectivos PPPs, os seguintes objetivos:  

a) Universidade pública (2000, p.10):  

 

Formar assistentes sociais, numa perspectiva teórico-metodológica crítica, 
plural, ético-política e técnico-operativa, qualificando-os para: 

 

1. Apreender o processo histórico-social como totalidade, reproduzindo o 
movimento real em suas manifestações universais, particulares e singulares;  

2. Desenvolver pesquisas acerca da formação histórica e dos processos 

sociais contemporâneos da sociedade brasileira, sobre o fazer profissional e 

as situações concretas com as quais trabalha o Serviço Social;  
3. Apreender o significado social da profissão e as demandas consolidadas e 

emergentes, postas ao Serviço Social via mercado de trabalho, desvelando as 

possibilidades de ação frente às manifestações da questão social;  
4. Formular respostas concretas para o fortalecimento da democracia, da 

cidadania ativa, da equidade e justiça social e do interesse público.  

 

b) Instituição EAD (2012, p. 6):  

Objetivo Geral 

Formar alunos bacharéis em Serviço Social para confrontar com 

conhecimento as questões da sociedade contemporânea, com vistas à 
construção de um profissional compromissado com o enfrentamento das 

expressões da questão social e promover o exercício pleno da cidadania e 

geração de novos conhecimentos, por meio da investigação científica. 

Objetivos Específicos 

Enfrentar com conhecimento as questões sociais, formulando e 

implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento; 

Habilitar os formandos ao desenvolvimento técnico-profissional para 

execução e planejamento de intervenções sociais, contemplando todas as 

áreas de atuação profissional; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão; 

Apreender o significado social da profissão desvelando as possibilidades de 

ação contidas na realidade; 

Desenvolver atividades extensionistas de caráter interdisciplinar conduzidas 

pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

Promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva 

dos demandatários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e no 

mercado de trabalho. 
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Diante do exposto, podemos observar uma considerável dimensão técnica dos 

objetivos delimitados pelo PPP da instituição EAD. A partir de expressões como, por 

exemplo: “enfrentar com o conhecimento”; “habilitar os formandos ao desenvolvimento 

técnico-profissional para a execução e planejamento de intervenções sociais”, sem as 

necessárias mediações teóricas, nos demonstram uma racionalidade técnica ao processo de 

formação profissional que coaduna com a racionalidade formal-abstrata (YOLANDA, 2010) 

que, ao se constituir enquanto racionalidade hegemônica e funcional à sociabilidade do 

capital, impõe à profissão Serviço Social, uma intervenção pontual, focalista, burocrática e 

imediata, a qual exige pouca qualificação para responder às demandas imediatas. Dentro deste 

contexto, impõem-se novas demandas ao processo de formação profissional de modo a 

contribuir na qualificação necessária ao perfil de profissional exigido.     

Nos objetivos expostos no PPP da universidade pública, podemos observar a 

preocupação em garantir, aos formandos, uma apreensão sócio-histórica da sociabilidade 

burguesa, a partir da perspectiva da totalidade, compreendendo seu movimento real a partir 

das manifestações particulares, singulares e universais, de modo que estes possam apreender o 

movimento real da sociabilidade burguesa, seu movimento contraditório, bem como o 

significado social da profissão e das demandas a ela impostas, desvelando as possibilidades de 

ação profissional frente às expressões da questão social, o que exige, portanto, uma dimensão 

mais ampla e complexa do processo de formação profissional. 

Em relação ao perfil do egresso, ambos os PPPs definem que o profissional de 

Serviço Social deve ser capaz de atender criticamente as demandas emergentes nos espaços de 

atuação a partir do compromisso com os valores ético-políticos defendidos pela profissão. O 

PPP da universidade pública define que (Universidade Pública, 2000, p.10):  

 

O profissional de Serviço Social deve ser capaz de buscar atender 

criticamente as demandas nos espaços possíveis de atuação para a profissão, 

entendendo, porém que o trabalho profissional não deve pautar-se por 
“modelos” previamente concebidos de atuação; deve ter capacidade de 

leitura da sociedade em movimento, e buscar, a partir de um instrumental 

técnico e político, dar respostas aos vários desafios colocados pela realidade 
social; deve ter claro a necessidade de uma metodologia que oriente a análise 

e intervenção profissional, possibilitando, a partir da totalização do 

fenômeno, a compreensão da realidade em movimento partindo de 

sucessivas aproximações, reconhecendo, no reconstruir histórico e concreto 
dos processos sociais, suas múltiplas determinações; deve conceber o ofício 

da pesquisa como fundamental no trabalho profissional, o que implica na 

capacidade de empreender uma leitura-análise atualizada e qualificada da 
realidade em movimento e da própria atuação profissional; deve enfim 

articular sua atividade profissional a partir de um projeto ético-político 
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profissional fundado nos valores da democracia, da cidadania coletiva, da 

equidade e da justiça social. 

  
 

Podemos observar que o PPP da universidade pública apresenta definições mais 

claras, uma vez que ressalta a não aplicabilidade da dimensão técnica-operativa da profissão 

em contextos específicos; compreende a dimensão da totalidade da realidade social e suas 

múltiplas determinações e; a defesa da pesquisa enquanto ofício fundamental no trabalho do 

profissional que permite uma análise qualificada da realidade e da própria atuação 

profissional a partir dos princípios defendidos pelo projeto ético-político profissional – que 

não estão referenciados apenas no código de ética profissional, mas que são reflexo de um 

processo coletivo de discussões e decisões no âmbito da categoria profissional, sendo, 

portanto, a defesa de seus princípios um posicionamento político, que está muito além do que 

apenas o seu cumprimento legal – não que este não tenha importância para a defesa dos 

valores ético-políticos defendidos hegemonicamente pela profissão. Não observamos tais 

elementos de forma nítida no PPP da instituição EAD o qual define que o profissional de 

Serviço Social deve: 

 
Ser capaz de refletir criticamente sobre as técnicas utilizadas em seu trabalho 

e sua aplicabilidade para cada uma das problemáticas e comunidades 
específicas a que se destinam; ter atitude de confiança, com capacidade 

criativa e propositiva, dotado de formação intelectual e cultural generalista 

crítica, para atuar em situações que envolvam impasses e conflitos, dentro de 
um contexto que transcenda o âmbito local; atuar direto nas questões sociais 

formulando e implementando propostas de intervenção e enfrentamento, por 

meio de políticas públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil 
e movimentos sociais; promover o exercício da cidadania e comprometer-se 

com os princípios norteadores da ética, especialmente com o código de ética 

do Assistente Social. (PPP EAD, 2012, p 6-7). 

 

Em relação às competências e habilidades, observamos nos PPPs as seguintes 

descrições:  

Universidade Pública (2000 p.10-11): 

 

O profissional deve ter competência teórica, ético-política e técnico-

operativa para:  

a) Apropriar-se de categorias teóricas que deem conta da interpretação da 

realidade sócio-histórica e da análise do processo de produção e reprodução 
das desigualdades sociais e processos sociais de resistência à lógica da 

exclusão, particularizando a análise do movimento histórico da sociedade 

brasileira e apreendendo as particularidades da constituição e 
desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país;  
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b) Formular e implementar propostas profissionais que potenciem o 

enfrentamento das manifestações da questão social, no sentido do 

fortalecimento da democracia, cidadania coletiva, equidade e justiça social;  
c) Trabalhar o instrumental técnico necessário à elaboração do planejamento 

social, gestão de programas, de recursos humanos e de projetos de 

intervenção e investigação, bem como a assessoria a processos organizativos 

das classes populares. Deve-se, para tanto, considerar as exigências do 
trabalho interdisciplinar no fazer profissional;  

d) Apreender os processos sociais numa perspectiva de totalidade, em suas 

diferentes dimensões, considerando as estruturas sociais, as representações e 
subjetividades dos sujeitos históricos coletivos e individuais;  

e) Realizar pesquisas sobre os processos sociais com os quais o Serviço 

Social trabalha e sobre o fazer profissional, contribuindo para subsidiar 

ações profissionais e outros processos interventivos e para o avanço da 
produção de conhecimento no campo da profissão e de áreas afins;  

 

Na instituição EAD são definidas as seguintes competências e habilidades 

profissionais a serem adquiridas pelos discentes (2012, p.7): 

a) Competências: 
Compreender o significado social da profissão e de seu desenvolvimento 

sócio-histórico, nos cenários internacional e nacional, desvelando as 

possibilidades de ação contidas; 
Identificar as demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas 

profissionais para o enfrentamento da questão social; 

Utilizar as tecnologias da informação e comunicação para o pleno 

desenvolvimento da profissão. 
b) Habilidades  

Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social; 

Contribuir para viabilizar a participação dos usuários nas decisões 
institucionais; 

Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 

Realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações 

profissionais; 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas 

privadas e movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à 

garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
Orientar a população na identificação de recursos para atendimento e defesa 

de seus direitos; 

Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre 
matéria de Serviço Social. 

 

A partir das competências expostas, podemos observar a mesma tendência que 

caracterizam os respectivos objetivos definidos nos PPPs das instituições em análise. Nas 

competências profissionais descritas no PPP da universidade pública notamos a centralidade 

em desenvolver no formando a capacidade de apreender – a partir apropriação de categorias 

teóricas – o processo de produção e reprodução das desigualdades sociais, bem como as 

possibilidades de enfrentamento e resistência à lógica burguesa dominante. Demonstra 

também a preocupação de que o discente esteja capacitado teórico, política e tecnicamente de 
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modo que possa formular e implementar propostas profissionais de enfrentamento às 

expressões da questão social a partir da compreensão crítica dos processos sociais numa 

perspectiva de totalidade, em sua várias dimensões.  

Portanto, o PPP da universidade pública demonstra o compromisso em formar 

profissionais capacitados teórica, política e tecnicamente, de modo a apreender criticamente 

as demandas impostas à profissão em seus diversos espaços sócio-ocupacionais, o que 

pressupõem que o processo de formação profissional também seja embasado pelas dimensões 

teórico-metodológica e ético-política socialmente referenciadas.    

No PPP da EAD não observamos tais elementos, havendo certa fragilidade na 

relação estabelecida entre os mesmos e até no tocante a sua não explicitação (principalmente 

ao que se refere à dimensão teórica e política), provavelmente numa tentativa de tornar o 

curso “mais atrativo” ao público. A definição das competências não apresenta uma explanação 

teórica mais aprofundada, e na definição das habilidades percebemos que estas estão 

evidentemente relacionadas às competências e às atribuições privativas do assistente social 

definidas na lei 8.662, que regulamenta a profissão de Assistente Social. 

Em relação à estrutura curricular observamos diferenças significativas no que refere 

à organização das disciplinas. O PPP da universidade pública define por princípios 

norteadores do projeto pedagógico (2000, p. 12-14):  

 

Flexibilidade da organização curricular; 

Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
Serviço Social; 

Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade 

social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; 

Atenção à realidade regional e local; 
Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos e condição central da formação profissional; 
Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação 

profissional; 

Exercício do pluralismo como elemento próprio da vida acadêmica e 
profissional; 

Compreensão Ética como princípio formativo perpassando toda a formação 

profissional; 

Temas transversais: ética, cidadania e assistência social. 

 

O curso tem carga horária de 2.830
51

horas/aula distribuídas e organizadas da 

seguinte forma: 

                                                             
51

 Segundo relato da coordenadora do curso, o projeto político pedagógico encontra-se atualmente em 

processo de revisão para incorporar as mudanças e adequações necessárias.  
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a) disciplinas obrigatórias: segundo ABEPSS (1996) e  o art. 43
52

 da resolução 227/2009 

– CONSEPE/UFRN, disciplina é um conjunto sistematizado de conhecimento 

específico de uma determinada área do conhecimento, a ser ministrados por docentes, 

sob forma de aula, e com carga horária pré-fixada;  

b)  disciplinas complementares; 

c)  seminários temáticos; Conforme ABEPSS (1996, p.15) – são momentos de 

especificidade e aprofundamento de temáticas relevantes em diferentes enfoques, 

visando detalhamento de abordagens voltadas para a problematização e o estímulo da 

criatividade. 

d)  tópicos especiais;  

e)  Oficinas: Segundo ABEPSS (1996, p.15), as oficinas se constituem “espaços de 

vivências que permitam o tratamento operativo de temáticas, instrumentos e técnicas, 

posturas e atitudes, utilizando-se de diferentes formas de linguagem.” 

f) estágio e TCC;  

g) atividades complementares. Estas correspondem à participação do aluno em atividades 

de monitoria, iniciação científica, extensão, dentre outras, que podem ser substituídas 

por disciplinas complementares oferecidas pelo curso de Serviço Social ou por outro 

curso de graduação da universidade. Estas atividades devem computar, no mínimo, 

5% da carga horária total do curso, o que equivale a 135 horas aula (PPP/Universidade 

pública, 2000).   

 

O PPP da instituição EAD não define princípios norteadores.  O curso tem uma total 

de 3.200 horas aulas, sendo estruturado da seguinte forma: o primeiro ano de curso é 

organizado de modo que os discentes compreendam o ser social enquanto totalidade histórica. 

Para isto, são estudados os fundamentos filosóficos, antropológicos, psicológicos, 

sociológicos, com o objetivo de compreender a vida e o homem na sociedade. Neste período, 

objetiva-se entender também os fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

                                                             
52

Segundo o Regulamento dos cursos de Graduação da universidade pública – Resolução nº 227/2009, 

parágrafo 2º, poderá, em uma disciplina, a carga horária ser ministrada e contabilizada através de 

atividades à distância ou outras formas não presenciais de ensino, contabilizando no máximo até o 

máximo de 20% (vinte por cento) da carga horária total, desde que esta possibilidade esteja prevista no 
programa do componente curricular. Porém isto não está explicitado no PPP do curso de Serviço 

Social.  
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brasileira e introduzir o aluno na história do Serviço Social e em seus fundamentos históricos 

e metodológicos (PPP/EAD, 2012). 

Nos semestres subsequentes, são apresentados aos alunos os fundamentos do 

trabalho profissional, iniciando-se pelos fundamentos teóricos e metodológicos, o 

conhecimento das políticas sociais, movimentos sociais, processos de trabalho, planejamento 

e outros temas específicos e fundamentais para a preparação do profissional do Serviço Social 

(Idem).  

No sexto período o aluno iniciará o Estágio Supervisionado, o qual propiciará o 

contato do discente com a realidade social, “vivenciando até o final do Curso a conjugação 

adequada entre teoria e prática” (Ibidem, p. 8). 

Conforme está descriminado no PPP da EAD, no último ano o aluno irá fazer a fusão 

entre teoria e prática, que se expressará por meio do Trabalho de Conclusão de Curso 

realizado pelo discente. Este trabalho, de caráter teórico e prático, será vinculado a questões 

relacionadas ao estágio realizado e/ou temas estudados ao longo do curso. 

Podemos observar que tal proposta de organização curricular demonstra uma lógica 

sequencial do processo de formação profissional, na qual esta se efetivará mediante 

cumprimento de “etapas” no processo de formação. 

Além da existência das disciplinas, o currículo está dividido em: 

a) Trabalho Dirigido de Aprendizagem: 

Segundo PPP EAD (2012), o Trabalho Dirigido de Aprendizagem (TDA) é um 

componente curricular do curso de Serviço Social e tem o objetivo de “estimular à prática de 

estudos independentes, a autonomia intelectual, diminuir a dicotomia entre estudos teóricos e 

práticos e despertar o interesse do aluno para estudo de questões contemporâneas 

fundamentais para sua formação integral” (PPP/EAD, 2012, p. 8). 

A metodologia utilizada por este componente baseia-se na orientação e o 

acompanhamento das atividades por um professor sendo que, ao mesmo tempo, a outra parte 

do trabalho é realizada pelo aluno, em alguns momentos de forma coletiva e, em outros, 

individualmente, utilizando-se, para isto, diferentes ambientes de aprendizagem (não 

explicitados).  

Tem como eixo fundamental a análise de um tema-problema a respeito de 
uma questão que desencadeia o processo de aprendizagem. O 

desenvolvimento de cada atividade, ao longo do Curso, seja para promover 

sua aprendizagem, seja para identificar o conhecimento já adquirido, implica 

em três momentos básicos: o primeiro, de estudo do capítulo indicado do 
Livro-Texto, de outras leituras complementares, de consulta aos sites 

sugeridos e de cumprimento das atividades definidas pelo professor; o 
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segundo, de sintonia entre os elementos do grupo no cumprimento destas 

atividades; o terceiro, de elaboração dos Relatórios de Atividades e de 

participação nos debates. Além disso, o TDA promove momentos de 
integração dos conhecimentos e de sua síntese, na apresentação de soluções 

para as situações-problemas planejadas (PPP/EAD, 2012, p.9).  

 

Segundo o PPP/EAD, este componente é ofertado nos primeiros semestre do curso e 

aborda diferentes temáticas que visam contribuir no processo de formação profissional do 

aluno, tais como: Desenvolvimento Pessoal e Profissional; Responsabilidade Social e Meio 

Ambiente; Direito e Legislação; Direitos Humanos e Relações Internacionais; 

Desenvolvimento Econômico e Organismos Internacionais. 

No PPP/EAD se esclarece que este componente curricular está de acordo com os 

princípios defendidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais e justifica-se a sua utilização por 

este proporcionar ao discente a autonomia intelectual, bem como despertar o interesse do 

aluno para questões contemporâneas, como é explicado a seguir:  

 

Adota a aprendizagem significativa baseada em problemas, a qual é 
totalmente centrada no aluno, que deixa o papel de receptor passivo e 

assume o de agente e principal responsável pelo seu aprendizado; o 

professor, por sua vez, atua como facilitador da aprendizagem. O aluno será 
estimulado a refletir sobre as possíveis causas da existência do problema em 

estudo. Deverá organizar-se para buscar as informações de que necessita: irá 

à biblioteca, consultará sites e especialistas, fará entrevistas e visitas, 
assistirá a filmes, entre outras atividades. As informações obtidas serão 

analisadas e avaliadas quanto à sua contribuição para, em um primeiro 

momento, formular hipóteses para a solução do problema apresentado e 

devem fornecer elementos para elaborar possíveis soluções de forma crítica 
e criativa.  

 

 

O PPP/EAD destaca as vantagens dessa metodologia, tais como as definidas a seguir 

(PPP/EAD, 2012, p. 9):  

 

1) Envolve discussão, investigação cooperativa e contribui para conferir 

mais significado, relevância e aplicabilidade aos conceitos aprendidos. 

2) Enfatiza mais a compreensão do que a memorização. Como a 
compreensão constitui elemento importante para facilitar sua aprendizagem, 

evidentemente contribui de forma significativa para a memorização. 

3) Favorece a transferência dos conhecimentos e habilidades aprendidos para 
o mundo do trabalho, ao contrário do que acontece nas aulas puramente 

expositivas, que enfatizam o aprendizado apenas no contexto da sala de aula. 

4) Estimula o aluno a selecionar e a utilizar recursos com freqüência e 

variedade muito maior do que aqueles envolvidos em atividades tradicionais 
de ensino. Os professores são vistos como facilitadores da aprendizagem e 

não como fontes de respostas. 
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5) Promove interação social e contribui para o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais e para o aprimoramento do espírito de equipe.       

 

Além do TDA, o currículo da instituição EAD tem os seminários integradores que 

são atividades complementares realizadas por meio de Seminários Integradores I, II, III e IV, 

totalizando 160 horas. Tais seminários têm por objetivo proporcionar a discussão de temas 

contemporâneos que contribuam para o processo de formação profissional do discente. Os 

temas abordam questões de ética, cidadania, pesquisa, questões culturais, buscando fomentar 

a articulação entre ensino, pesquisa e a prática profissional. 

Diante do exposto, podemos perceber que tanto o PPP da universidade pública 

quanto PPP da instituição EAD defendem a flexibilização curricular e a defesa da articulação 

entre ensino e pesquisa. Porém, na estrutura curricular da EAD, notamos que a flexibilização 

não está voltada na maleabilidade na organização dos conteúdos e assegurar as 

especificidades regionais, mas sim, na flexibilização do próprio conteúdo e do modo como 

estes são trabalhados, priorizando-se metodologias que se restringem muito mais ao 

aprimoramento do desempenho individual do aluno – apesar de explicitar que tais atividades 

estimulam o “trabalho em equipe” – e não um processo de formação que ocorra de forma 

coletiva, em espaços coletivos, que proporcionem o debate, a discussão e reflexão entre todos 

os sujeitos envolvidos nesse processo: docente e discente. Principalmente quando os temas 

que são trabalhados nesta metodologia apresentam certo nível de complexidade e exigem um 

denso processo de problematização e reflexões que não tem como serem supridos somente 

através da busca/ pesquisa ativa do aluno e discussões a distância.  

Em relação às análises de disciplinas ofertadas pelos cursos pesquisados, nos 

referenciamos pelos núcleos de fundamentação da formação profissional definidos pelas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social da ABEPSS (1996), como 

mostraremos a seguir.  

 

1- Núcleo de Fundamentos Teórico-metodológicos da vida social 

 

Este núcleo, como já fora explanado no tópico anterior, objetiva compreender o ser 

social historicamente situado no processo de constituição e desenvolvimento da sociedade 

burguesa. Nesta perspectiva, o trabalho é compreendido como eixo central do processo de 

reprodução da vida social, sendo tratado como práxis “o que implica no desenvolvimento da 

sociedade, da consciência, da universalidade e da capacidade de criar novos valores, escolhas 
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e novas necessidades, e, como tal, desenvolver a liberdade” (ABEPSS, 1996, p. 10). Portanto, 

faz-se necessário compreender a dimensão ontológica do trabalho, as especificidades da 

sociedade burguesa, tais como a divisão social do trabalho, a divisão de classes e do saber, em 

suas relações de dominação e exploração, a propriedade privada, compreender as dimensões 

culturais, ideológicas e ético-políticas dos processos sociais e seu movimento contraditório e 

elementos de superação.  

Para isto, podemos destacar alguns componentes curriculares fundamentais para o 

alcance do objetivo desse núcleo e presentes na estrutura curricular dos cursos de graduação 

pesquisados: Filosofia Aplicada ao Serviço Social; Ética; Economia Política; Trabalho e 

Sociedade. 

Em relação às disciplinas filosofia e ética não observamos diferenças significativas 

entre os componentes curriculares das instituições pesquisadas. Porém notamos algumas 

divergências em relação às ementas das disciplinas: Economia Política e Trabalho e 

Sociedade. Segundo as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, a disciplina Economia Política é 

uma das matérias básicas a serem incorporadas nos cursos de Serviço Social. De acordo com 

este documento, nessa disciplina deve abordar os seguintes conteúdos:  

 

A constituição da economia política como campo científico. O Liberalismo, 
o Keynesianismo, o Neoliberalismo e a Crítica Marxista da Economia 

Política. Os projetos societários gestados nos modos de organização das 

relações econômico-políticas de produção e reprodução. As mudanças 
contemporâneas no padrão de acumulação e suas expressões na economia 

brasileira e internacional (ABEPSS, 1996, p. 16). 

 

Observamos que estes conteúdos acima referenciados estão inclusos na disciplina de 

Economia Política ofertada pela universidade pública na qual podemos observar que o objeto 

central desta disciplina é compreender a lógica do modo de produção capitalista, o movimento 

do capital, a divisão do trabalho, elementos estes que embasarão a compreensão e a crítica ao 

neoliberalismo. Diferentemente do que está explicitado na emente da disciplina da instituição 

EAD. Nesta, não há uma demonstração nítida da crítica ao modo de produção capitalista nem 

a reflexão sobre as categorias a ele inerentes. Evidencia-se, nessa ementa, uma análise mais 

mecanicista dos fundamentos da organização econômica, como, por exemplo: o estudo dos 

problemas relacionados à organização econômica; os mecanismos do funcionamento do 

mercado; metas de políticas macroeconômicas; dentre outros.  Ressaltamos a importância de 

se estudar tais elementos no processo de formação profissional, porém, é fundamental que 

estes sejam problematizados e refletidos junto aos discentes segundo a direção teórico-política 
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que é hegemonicamente defendida pela profissão, discutindo-os a partir das especificidades 

da lógica da sociabilidade regida pelos ditames do capital. 

 Em relação à disciplina Trabalho e Sociedade observamos também certa divergência 

entre as duas ementas. Na disciplina ofertada pela universidade pública percebemos que se 

busca apreender o trabalho em sua dimensão ontológica, sob um olhar com a dimensão de 

totalidade do objeto a ser estudado. Além de levantar reflexões sobre algumas questões 

relacionadas a essa temática, tais como: trabalho produtivo x trabalho improdutivo; crise da 

sociedade do trabalho. Discussões estas que não observamos explícita na ementa da 

instituição de ensino à distância, apresentada a seguir: “Origem do trabalho na sociedade. 

Estudo da Racionalização. Análise do trabalho alienado. Interface entre trabalho e tempo. 

Investigação sobre reificação. Culturas populares no capitalismo. As competências 

profissionais do trabalho contemporâneo” (EAD, 2012, p. 31). 

De modo geral, percebemos que a estrutura curricular da universidade pública 

centra-se na discussão/reflexão sobre as categorias trabalho, questão social, reprodução, 

alienação, categorias estas presentes tanto nas disciplinas acima referenciadas quanto em 

outras, como por exemplo: trabalho e questão social e classes e movimentos sociais. Não 

observamos estes últimos componentes na estrutura curricular da instituição EAD. Há apenas 

uma disciplina similar que discute a questão dos movimentos sociais intitulada “Participação 

social e cidadania – novos atores.” Isto nos leva à refletir o nível de centralidade que categoria 

– como, por exemplo, trabalho e questão social – têm no processo de formação profissional 

nesta instituição, principalmente no que tange à reflexão, junto aos discentes, das diferentes 

abordagens teóricas que envolvem tais categorias e como estas irão repercutir na atuação 

profissional do assistente social. 

 

2- Núcleo de Fundamentos da Formação sócio-histórica da sociedade brasileira 

 

Este núcleo tem por objetivo compreender as particularidades da sociedade 

brasileira, ressaltando as características históricas que orienta a sua formação e 

desenvolvimento urbano e industrial, suas diversidades regionais e locais articulada com a 

questão agrária e agrícola, como elemento fundamental da especificidade histórica nacional. 

Para isto, na Diretriz Curricular da ABEPSS, são definidos alguns conteúdos que devem ser 

objeto de análise neste núcleo. São eles (ABEPSS, 1996, p. 11):  
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 Os padrões de desenvolvimento capitalista, em seus vários modelos de 

gestão e organização do processo de trabalho e todas as suas implicações nas 

condições materiais e espirituais da força de trabalho; e, ainda, o 

acompanhamento das profundas mudanças dos padrões produtivos e de 
acumulação capitalistas, criando uma nova configuração do ‘mundo do 

trabalho’. 

 A constituição do Estado brasileiro, seu caráter, papel, trajetória, e as 

configurações que ele assume nos diferentes momentos conjunturais, seus 

vínculos com as classes e setores sociais em confronto. Trata-se, portanto, de 
apreender as relações entre Estado e Sociedade, desvelando os mecanismos 

econômicos, políticos e institucionais criados, em especial as políticas 

sociais, tanto no nível de seus objetivos e metas gerais, quanto no nível das 
problemáticas setoriais a que se referem. 

 O significado do Serviço Social no seu caráter contraditório, expresso 

no confronto das classes vigentes na sociedade e presentes nas instituições, o 

que remete também à compreensão das dinâmicas organizacionais e 

institucionais nas esferas estatais e privadas. 

 Os diferentes projetos políticos existentes na sociedade brasileira: seus 
fundamentos, princípios, análise de sociedade, estratégias e programáticas. 

 

Compreendemos que esta discussão está imbricada nas mais diversas disciplinas 

oferecidas pelos cursos, porém, destacamos uma que aborda explicitamente esta questão e é 

comum a ambos os PPPs: a disciplina Formação Social, Econômica e Política do Brasil. 

No currículo da universidade pública esta disciplina está intitulada por “Formação 

social, econômica e política do Brasil e do Nordeste”, o que demonstra a preocupação em 

situar o processo de formação profissional aos aspectos específicos da região na qual a 

instituição se encontra, analisando os aspectos macrossociais às particularidades regionais e 

locais. Essa disciplina tem a seguinte ementa:  

 

“Aspectos centrais da formação histórica do Brasil e do Nordeste. A 
constituição do Estado brasileiro: configuração das classes sociais e 

institucionalidade do poder político; a intervenção estatal na questão regional 

nordestina: desequilíbrio e integração. Os modelos de desenvolvimento 
capitalista na perspectiva da dependência e da modernização conservadora. 

Heranças coloniais, nacionalismo e desenvolvimentismo. Globalização, 

ajuste estrutural e suas implicações nos contexto nacional e regional.”(PPP – 
universidade pública, 2000, p. 26). 

 

Em relação à disciplina ofertada pela instituição EAD não observamos elementos que 

divergem do que está estabelecido nas Diretrizes da ABEPSS. A única divergência em relação 

à disciplina ofertada pela universidade pública refere-se ao fato da primeira não explicitar em 

sua ementa a questão da particularidade regional, no nosso caso, da região nordeste, como 

podemos observar na ementa apresentada a seguir: 

 



92 
 

 A formação econômica do Brasil. O capitalismo no Brasil: contexto 

histórico do processo de inserção dependente do Brasil no sistema 

capitalista. Era Vargas. Regime Militar. Redemocratização. A revolução da 
informação e a nova ordem internacional. Os embates contemporâneos. (PPP 

EAD, p. 21, 2012). 

 

Tal fato pode ser compreendido pela particularidade do curso, como já fora explicado 

anteriormente, o qual tem seu currículo definido pela instituição matriz, sendo este utilizado 

para guiar todos os cursos de Serviço Social ofertados a todas as regiões do país.  

 

  

3- Núcleo de Fundamentos do trabalho profissional 

 

Segundo ABEPSS (1996), este núcleo norteia-se pela compreensão do Serviço Social 

como especialização do trabalho e sua prática “como concretização de um processo de 

trabalho que tem como objetivo as múltiplas expressões da questão social” (p. 12). A partir 

desta compreensão, as dimensões constitutivas do fazer profissional são articuladas aos 

elementos fundamentais de todo e qualquer processo de trabalho e, portanto, faz-se necessário 

apreender as características que demarcam o surgimento e desenvolvimento da profissão, ou 

seja:  

 

[...] as determinações sócio-históricas de sua inserção na sociedade brasileira 

que perfilam o fazer profissional, quanto a herança cultural que vem 

respaldando as explicações efetivadas pelo Serviço Social sobre as relações 
sociais, sobre suas práticas, suas sistematizações e seus saberes. (ABEPSS, 

1996, p. 13) 

 

Portanto, neste núcleo, observa-se o aprofundamento de discussões sobre o Serviço 

Social enquanto especialização do trabalho coletivo; o caráter interventivo da profissão; seus 

fundamentos históricos, teórico e metodológicos e; a competência teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ético-política da atuação profissional. 

Trindade (et.all, 2002), identifica alguns eixos que compõem este núcleo. São eles: 

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Serviço Social e 

processos de trabalho; Pesquisa em Serviço Social; Planejamento e Administração em Serviço 

Social; Ética Profissional e Estágio Supervisionado
53

. 

Norteando-se a partir desses eixos, podemos perceber nas análises dos componentes 

curriculares que não há divergências significativas em relação aos eixos: Pesquisa Social, 

                                                             
53 Traremos discussões sobre Estágio no próximo capítulo. 
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Planejamento e Administração e Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço 

Social.  Em relação a este último, observamos que a única diferença entre os componentes das 

instituições pesquisadas refere-se ao fato da instituição EAD apresentar três componentes 

curriculares específicos desse eixo; já a universidade pública apresenta quatro componentes 

curriculares
54

, sendo o último destinado a discutir o Serviço Social a partir da conjuntura dos 

anos 1990, a defesa do projeto ético-político profissional e os desafios postos à profissão na 

contemporaneidade: demandas, espaços sócio-ocupacionais, fazer profissional, consolidação 

do projeto ético-político profissional. 

Em relação ao eixo Serviço Social e Processos de trabalho notamos algumas 

divergências nos componentes curriculares das duas instituições pesquisadas. 

Observamos que na ementa da disciplina da universidade pública, intitulada “Serviço 

Social e Processos de Trabalho”, é priorizada a discussão sobre o Serviço Social enquanto 

especialização do trabalho coletivo e sua inserção em processos de trabalho e as 

particularidades institucionais. Já na instituição EAD há dois componentes curriculares 

destinados a discutir a questão do Serviço Social e Processos de Trabalho, que são:  

 

Processo de trabalho em Serviço Social I 

O Trabalho Assalariado. Detalhamento das organizações: conceito e 
natureza. Estudo da classificação das organizações. Análise das organizações 

nas sociedades modernas. Comparação entre empresa privada e empresa 

pública. Análise da forma burocrática de organização. Gestão empresarial e 
relações humanas no trabalho. (PPP EAD, p. 39, 2012) 

Processo de trabalho em Serviço Social II 

A inserção do Assistente Social nos processos de trabalho. Caracterização 

dos distintos processos de trabalhos do Assistente Social. Espaços 

ocupacionais nas esferas públicas, privadas e da sociedade civil organizada. 
Estratégias profissionais e instrumentais técnico-operativos. (PPP EAD, 

p.41, 2012). 

  

Destacamos, primeiramente, a nomenclatura do componente curricular: Processo de 

Trabalho em Serviço Social. Tal nomenclatura passa-nos a idéia de que há processos de 

trabalho no Serviço Social, o que na verdade é um equívoco, pois segundo Iamamotto (2009) 

                                                             
54

 A disciplina Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social IV não está inclusa 

no Projeto Político Pedagógico da referida instituição. Ela foi inserida na estrutura curricular do curso 
através do processo 23077.023937/2009-10. Lembramos que, como fora dito, o PPP da instituição 

atualmente se encontra em processo de revisão.  



94 
 

o que é discutido hegemonicamente na profissão é que o Serviço Social está inserido nos mais 

variados processos de trabalho. 

Essa questão não se constitui apenas numa mudança de nomenclatura, mas sim, faz 

parte de uma discussão no âmbito da categoria profissional na qual se refletiu sobre o fato do 

fazer profissional se constituir como prática ou como trabalho. Segundo Iamamotto (2009), 

considerar o fazer profissional como prática nos remete à visão da atividade do assistente 

social na relação com o usuário, os empregadores e os demais profissionais, considerando-se, 

também, as condições sociais nas quais tais relações são estabelecidas, distintas da prática e a 

ela externas.  

Porém, segundo a autora, tal compreensão não é suficiente. Faz-se necessário focar o 

trabalho profissional inscrito em processos de trabalho que se organizam conforme as 

exigências econômicas e sociopolíticas do processo de acumulação capitalista, organizando-se 

a partir das condições e relações sociais em que se realiza. Assim, Iamamotto ressalta que 

(2009, p. 96):  

 

A exigência de analisar o exercício profissional no âmbito de processos e 

relações de trabalho impõem-se em função da condição de trabalhador 
“livre”, proprietário de sua força de trabalho qualificada, que envolve uma 

relação de compra e venda dessa mercadoria. É, portanto, a condição de 

trabalhador assalariado, como forma social assumida pelo trabalho, que 

revela a insuficiência da interpretação corrente de prática profissional (...). 

  

A autora traz também outra discussão sobre a importância em considerar o fazer 

profissional enquanto trabalho e este inserido em processos de trabalho: que não há um único 

e idêntico processo de trabalho do assistente social. Este não é organizado pelo profissional e 

nem se constitui apenas em um processo específico de trabalho do assistente social, uma vez 

que tal processo será condicionado pela realidade institucional na qual o assistente social está 

inserido, a qual irá determinar suas demandas, os recursos materiais disponíveis para sua 

execução, dentre outros. 

Outra questão que evidenciamos é que em nenhum desses componentes curriculares 

da instituição EAD há a discussão sobre o Serviço Social enquanto especialização do trabalho 

coletivo. Evidencia-se uma preocupação em se priorizar a questão da inserção dos assistentes 

sociais nos diversos espaços sócio-ocupacionais, o que no leva à reflexão: até que ponto tal 

ênfase não está imprimindo um caráter instrumental à discussão da inserção do Serviço Social 

nos mais diversos processos de trabalho? Percebemos essa tendência também ao observarmos 

disciplinas tais como, por exemplo: tópicos aplicados ao Serviço Social, Serviço Social e 



95 
 

Rede Socioassistencial, Tratamento de informação e indicadores sociais, instrumentos e 

técnicas do Serviço Social. Tais disciplinas evidenciam em suas ementas uma preocupação em 

priorizar na formação do discente o conhecimento sobre uma determinada política ou um 

determinado instrumental, sem, contudo, relacioná-los e problematizá-los num contexto mais 

amplo. 

Porém, os discentes das instituições pesquisadas afirmam que no processo de 

formação profissional o ensino da prática está sendo insuficiente, como podemos observar a 

seguir: 

 

Eu acho que o que ele aprendeu no curso, eu acho que a prática, eu acho que 

ele fica muito a desejar (Grupo focal – Est.4
55

 EAD) 

O campo profissional é muito amplo para a pouca prática que a gente tem, aí 

eu digo a prática obrigatória mesmo.  Eu acho que deveria ser ofertado 

mais...(Grupo Focal – Est.2 
56

Universidade Pública) 

 

Isto nos revela um impasse existente no processo de formação profissional das 

instituições pesquisadas no que se refere ao ensino da prática, pois tanto na instituição EAD – 

que aparenta ter um processo de formação mais voltado para o aspecto técnico da formação 

profissional – quanto na universidade pública – que demonstra que no processo de formação 

profissional o ensino da prática ocorre sob uma perspectiva mais ampla – a relação teoria e 

prática para os discentes se demonstra insatisfatória, levando-os a afirmar de que se deveria 

priorizar mais o ensino da prática profissional na formação que vivenciam.
57

 

Podemos também observar, diante de uma análise mais ampla das estruturas 

curriculares dos cursos, alguns traços ecléticos na estrutura curricular da instituição EAD, 

tanto no que se refere à utilização bibliográfica de certas disciplinas – como por exemplo, a 

disciplina de Economia Política – como na existência de determinados componentes 

curriculares tais como: desenvolvimento pessoal e profissional; responsabilidade social e 

meio ambiente; comunicação aplicada ao Serviço Social. Aqui esclarecemos que nossa crítica 

não se restringe ao fato da existência na estrutura curricular destas disciplinas, mas por 

percebemos – a partir das análises das ementas dessas – que tais discussões não são realizadas 

e problematizadas de forma contextualizada e na perspectiva do direcionamento do projeto 

                                                             
55

 Estudante na faixa etária entre 25 e 30 anos, possui vínculo empregatício e não participa de 

atividades do movimento estudantil.  
56

 Estudante na faixa etária de 25 a 30 anos, possui vínculo empregatício e não participa de atividades 
do movimento estudantil. 
57

 Aprofundaremos este debate no capítulo seguinte. 
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ético-político defendido hegemonicamente pela profissão – e que o próprio PPP afirma seguir 

– mas sim, que tais disciplinas estão focadas em atender às demandas que estão sendo 

estabelecidas atualmente à profissão pelo mercado de trabalho. 

 Diante do exposto podemos concluir que muitos são os desafios impostos ao 

processo de formação do assistente social orientado pela perspectiva do Projeto Ético-Político 

profissional. Percebemos que muitas questões levantadas são reflexos da afronta que a 

categoria profissional sofreu com o processo de aprovação das diretrizes curriculares pelo 

MEC. A simplificação que o projeto de diretriz elaborado coletivamente pela categoria 

profissional sofreu pode, de certo modo, fragilizar o processo de criação de novos cursos na 

perspectiva do direcionamento teórico e ético-político destes. 

Neste sentido, estes desafios devem se objeto de amplo debate pela categoria 

profissional de modo que possamos construir novas estratégias de enfrentamento a estas 

problemáticas, contribuindo, assim, no constante aperfeiçoamento da formação profissional 

do assistente social.  

A partir das análises tecidas sobre os Projetos Político Pedagógicos dos cursos 

pesquisados, iremos debruçar nossas análises, no próximo capítulo, sobre a relação teoria x 

prática nos diversos momentos do processo de formação profissional, como tal questão está 

sendo compreendida pelos sujeitos das referidas instituições e como estas se organizam de 

modo a garantir que tal dimensão seja efetivada na formação profissional.  
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4.  DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO TEORIA  E PRÁTICA NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo discutiremos a relação teoria e prática no processo de formação 

profissional. Para isto, primeiramente problematizaremos o que significa relacionar teoria e 

prática, aqui compreendidas numa relação de unidade em que, apesar de ambas terem suas 

especificidades, são inseparáveis. Como recorte nos debruçaremos em seguida na análise 

sobre como está sendo desenvolvido o estágio supervisionado e a pesquisa no processo de 

formação profissional do assistente social, por compreendermos que estes são momentos de 

particular importância (porém não únicos) no processo de apreensão dos sujeitos da realidade, 

nos quais os discentes irão desenvolver atividades e exercitar a síntese de seus conhecimentos 

apreendidos durante o curso.  

 

4.1 “EU ACHO QUE A GENTE NÃO SAI PREPARADO PARA INTERVIR, NA 

REALIDADE, A PREOCUPAÇÃO É ESSA.”: DEBATENDO A RELAÇÃO TEORIA  X 

PRÁTICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A discussão sobre a relação teoria x prática no Serviço Social perpassa a história da 

profissão. Desde o seu surgimento no Brasil que se discute sobre o “fazer” profissional e a 

teoria que embasaria essa fazer. Com o processo de intenção de ruptura essa questão ficou 

ainda mais acentuada, pois com a vinculação hegemônica da categoria profissional à teoria 

crítica marxiana, surgem vários impasses nessa relação entre teoria e prática profissional. 

Conforme as reflexões de Santos (2013), compreendemos a teoria, na perspectiva do 

materialismo dialético, como um momento de abstração do real, do concreto já existente na 

realidade e que, para a sua existência, independe da consciência do homem perante esta. O 

concreto existe fora do pensamento uma vez que sua existência está vinculada às necessidades 

e às ações práticas dos homens. Porém, apropriar-se desse concreto mediante o pensamento se 

constitui num ato teórico, no qual iremos ultrapassar o nível da aparência do concreto, de 

modo a tecer reflexões sobre as múltiplas determinações as quais ele está vinculado. Portanto, 

como afirma Santos (2013, p. 23): 

 

A teoria é reprodução do objeto no sentido do objeto já ser um produto, já 

fazer parte da realidade, já existir, ou seja, a teoria o reconstitui pelo 
pensamento. A sua produção não é dada pela consciência, mas na prática, 
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podendo ser, contudo, reproduzido no âmbito da razão a partir do momento 

em que o objeto do conhecimento já existe no mundo. 

 

Contudo, ressaltamos que a teoria não surge de modo independente da necessidade 

do homem em “desvendar” a realidade, buscar sua “essência”, essência esta que, segundo o 

materialismo dialético, não se manifesta diretamente nos fenômenos, sendo, portanto, 

descoberta mediante ação imanente ao ser humano: a atividade do pensar, do refletir. Para isto 

surge a necessidade da ciência e da filosofia, como afirma Kosik (2011, p. 17):  

 

Como a essência – ao contrário dos fenômenos – não se manifesta 

diretamente, e desde que o fundamento oculto das coisas deve ser descoberto 
mediante uma atividade peculiar, tem de existir a ciência e a filosofia. Se a 

aparência fenomênica e a essência das coisas coincidissem diretamente, a 

ciência e a filosofia seriam inúteis.  
 

Para este autor, compreender algo, a partir do materialismo histórico-dialético, 

significa conhecer-lhe a estrutura, ultrapassar as manifestações imediatas dos fenômenos de 

modo a superar as percepções do senso comum, do cotidiano. Porém, ele ressalta que isto não 

significa que iremos dispensar o fenômeno imediato como ponto de partida para a descoberta 

da sua essência, pois o fenômeno não é radicalmente diferente da essência e esta não pertence 

a uma ordem diversa da do fenômeno. Assim, segundo o autor:  

 

A característica precípua do conhecimento consiste na decomposição do 

todo. A dialética não atinge o pensamento de fora para dentro, nem de 
imediato, nem tampouco constitui uma de suas qualidades; o conhecimento é 

que é a própria dialética em uma de suas formas; o conhecimento é a 

decomposição do todo. O ‘conceito’ e a ‘abstração’, em uma concepção 
dialética, têm o significado de método que decompõem o todo para poder 

reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa e, portanto, compreender a 

coisa (KOSIK, 2011, p. 18). 

 

Diante disso, na prática a teoria só pode ser a mesma uma vez que é nela onde o 

pensamento, a reflexão se colocará. Pois, para a teoria se faz necessário justamente conhecer a 

prática, a realidade, extrair dela as conexões internas postas nos frutos da prática humana, 

extrair dela as racionalidades, as legalidades a ela imanentes. A afirmativa “na prática a teoria 

é outra” só seria verdadeira se considerássemos por teoria algo pronto, previamente 

determinado pela mente a ser ajustado à prática (SANTOS, 2013). 

Portanto, num sociedade regida pelo modo de produção capitalista de produção é 

necessário apreender os fenômenos a partir das determinações que este sistema impõe a eles, 

que a vida social é determinada social, cultural, política e ideologicamente e que tais 
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determinações são frutos dessa sociabilidade que é construída a partir das mediações 

estabelecidas nas relações sociais num determinado estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas necessárias à manutenção da vida social. Portanto:  

 

Os homens são os produtores de suas ações, ideias, etc, mas os homens reais, 

os homens que realizam, tal como se encontram condicionados por um 

determinado desenvolvimento das forças produtivas e pelas relações que a 
estas corresponde até as suas formações mais avançadas. A consciência 

nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente, e o ser dos homens é o seu 

processo real de vida (MARX; ENGELS, 2009, p. 31). 

 

 Na sociedade burguesa estas relações são baseadas na relação de dominação e 

opressão de uma classe sobre outra, na qual a primeira, a burguesia, “cria para si um mundo a 

sua imagem e semelhança” (MARX, ENGELS, 1998, p. 10).  Nesta, as relações estabelecidas 

entre os indivíduos são mediadas por relações mercantis, tendo por essência a propriedade 

privada, nas quais um indivíduo irá deter os meios de produção (burguês) e outro possuirá, 

apenas, sua força de trabalho humana para “vender” e, deste modo, garantir sua subsistência. 

Esta sociabilidade tem por racionalidade
58

 hegemônica a racionalidade formal-

abstrata, a qual é funcional à manutenção da ordem burguesa. Tal racionalidade adota a forma 

como os fatos, fenômenos e processos sociais se apresentam de modo imediato e, para sua 

compreensão, esta forma é dada como fixa, imutável. Outra característica desta é que ela 

utiliza o processo de abstração dos objetos de investigação, porém não o ultrapassa, 

abstraindo dos fatos os seus elementos concretos, bem como as condições e as relações que os 

produzem (GUERRA, 2011).  

Para Guerra (2011), este modo de pensar limita a apreensão dos sujeitos dos fatos e 

fenômenos, compreendendo-os como autônomos entre si, fragmentados, desvinculados do 

conjunto de mediações a que estão submetidos. Disto decorre a compreensão da totalidade da 

vida social como soma das partes e; dos processos sociais como coisas independentes dos 

sujeitos que os constroem.  Assim:  

 

Esse tipo de pensamento opera uma distinção entre fatos sociais (que são 

tratados como coisas: anteriores, superiores e exteriores aos sujeitos), fatos 
econômicos e fatos políticos além de torná-los como dados e não como 

processos. São, também, apartados da história, concebida como uma ciência 

especializada que estuda o passado, que trata da sucessão de fatos no tempo 
ou da ocorrência de grandes eventos [...] (GUERRA, 2011, p. 3 – grifos da 

autora) 

                                                             
58

 Segundo Guerra (2011), entendemos por racionalidade os modos de pensar, de ser e de se constituir 

dos processos sociais. 
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Esta racionalidade se concretiza inicialmente na esfera do trabalho, onde o homem, 

no advento do modo de produção capitalista, é expropriado dos meios de produção para a 

realização do trabalho, sendo submetido à condição de trabalhador assalariado cuja única 

propriedade é a força humana de trabalho que possui. Esta se constitui, nesse contexto, numa 

mercadoria a ser vendida, comprada e trocada por outra. Assim, o trabalho realizado pelo 

homem passa a lhe ser estranho, alienado. 

Porém, segundo Guerra (2011), essa racionalidade invade as outras dimensões da 

vida social e condiciona uma postura passiva dos sujeitos frente aos fatores e fenômenos da 

vida. Isto porque, uma vez submetido à alienação vivenciada no processo de trabalho, os 

sujeitos não se reconhecem na sua essência, na sua totalidade, enquanto sujeitos ativos 

construtores da sua história, ainda que sob condições determinadas. Portanto:  

 

Essa racionalidade, porque não é fecunda pelas contradições sociais, limita 
os indivíduos a captarem as interrelações entre os fatos, impede-os de 

perceberem os fenômenos como resultado de um conjunto de determinações 

sociais, econômicas, históricas e culturais (e não de uma única causa) e, 
ainda, interdita a compreensão da história como resultado das nossas ações 

tanto singulares e efetivas (GUERRA, 2011, p. 4 – grifos da autora).  

 

O Serviço Social – enquanto uma especialização do trabalho coletivo e prática 

profissional que nasce na sociedade capitalista – recebe as influências desse tipo de 

racionalidade na medida em que é uma profissão que atua nas políticas sociais que, ao longo 

do processo histórico assume múltiplos interesses do capital, dentre eles a mediação de 

conflitos entre as classes socialmente antagônicas. 

No atual estágio do modo de produção capitalista, as políticas sociais são 

incorporadas em um caráter privatista, mercantilista e assistencialista que potencializa ações 

pontuais, fragmentadas, imediatista e burocratizadas dos profissionais que lidam 

cotidianamente com elas – aqui destacamos o assistente social – exigindo, portanto, 

qualificações para atender a essa demanda por uma atuação mais eficiente tecnicamente, 

como afirma Guerra (2011, p. 141): 

 

O tratamento que o Estado dedica às questões sociais, que transita entre 

repressão e assistencialismo, e a aparência heterogênea posta na 
configuração das políticas sociais, produzem um movimento que se expressa 

na intervenção do assistente social por duas determinações complementares: 

interditam-lhe uma visão de totalidade das políticas sociais, exigem-lhe a 
adoção de procedimentos instrumentais, de manipulação de variáveis, de 
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previsão da ocorrência e consequências de determinado efeito sobre uma 

causa, ações estas que, para sua realização, exigem que sejam acionados 

determinados graus e níveis de abrangência da ‘razão’ e resultam no controle 
da vida privada dos usuários dos serviços. 

 

Um dos maiores desafios postos ao assistente social, se constitui, portanto, em 

superar o comportamento instrumental exigido desse profissional, o qual demanda ao 

profissional uma atuação abstraída de fundamentos e princípios ético-políticos. Ao subestimar 

a discussão sobre o significado político e social da profissão, as relações sociais entre os 

sujeitos e não compreender a sua “razão de ser”, colocando-a em segundo plano, e ao 

superestimar as formas de intervenção profissional, o assistente social cumprirá o conteúdo 

social de suas ações e incorporará acriticamente o conteúdo tradicionalmente atribuído pela 

ordem burguesa (GUERRA, 2011).  Assim:  

 

O que se pretende demonstrar é que essa forma mistificada de compreender 

a intervenção profissional, essa inversão, encontra-se favorecida pela 
dinâmica da realidade, já que o que predomina no modo capitalista de 

apreender os processos sociais é a forma material pela qual as coisas se 

expressam. Neste sentido, o que não se determina à consciência do assistente 
social é a vinculação entre as condições objetivas sob as quais a intervenção 

profissional se plasma e a ‘forma’ que adquire. Em outras palavras, as 

dificuldades postas à intervenção profissional, embora adquirindo feições 

específicas, obedece à lógica de constituição da sociedade capitalista, na 
qual a inversão da aparência fenomênica em essência, a substituição do 

conteúdo pela forma, a transformação do essencial em acessório, são 

condições necessárias à sobrevivência dessa ordem social (GUERRA, 2011, 
p. 159). 

 

É necessário compreender que, apesar da profissão Serviço Social ser uma profissão 

eminentemente interventiva, que a dimensão técnico-operativa é a forma de “aparecer” do 

Serviço Social, através da qual este é reconhecido socialmente (GUERRA, 2012), devemos 

compreender que tal dimensão não existe de forma isolada das demais que constituem a 

profissão: as dimensões teórico-metodológica e ético-política. Além disso, devemos ter o 

cuidado em não restringir a dimensão técnico-operativa aos instrumentais técnico-operativo, 

pois aquela ultrapassa as técnicas e instrumentos, incluindo o conjunto de ações e 

procedimentos adotados pelo profissional objetivando uma finalidade, bem como a avaliação 

sistemática do alcance dessas. Para isso, engloba-se estratégias, táticas, instrumentos, 

conhecimentos específicos, cultura profissional, ética (SANTOS; et.all, 2012). 

Portanto, podemos considerar como um dos maiores desafios postos ao processo de 

formação profissional é de que esta compreensão seja apreendida pelos discentes e trabalhada 

pelos docentes na vivência cotidiana em sala de aula, considerando-se que o processo de 
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formação profissional e as instituições responsáveis por materializá-los estão imersas nessa 

sociabilidade onde há o predomínio hegemônico da racionalidade burguesa – formal-abstrata 

– que impõem uma formação capaz de qualificar tecnicamente profissionais que possam atuar 

eficaz e eficientemente nas demandas impostas à profissão, abstraídos de concepções políticas 

e éticas, ou seja, “neutros”. 

Podemos observar tais dilemas nas falas dos estudantes de ambas as instituições. 

Entre eles é consensual a afirmação de que no processo de formação profissional eles não 

estão sendo preparados para intervir na realidade. Apesar de alguns afirmarem da importância 

do acervo teórico incorporado no curso, enfatizam que essa preparação ainda não está sendo 

suficiente para intervir na realidade.  

 

(...) eu acho que a gente não sai preparado para intervir, na realidade; a 
preocupação é essa. Aqui (na instituição) eu sinto que gente é mais 

preparado para a academia, mais do que para o mercado de trabalho, é isso 

que eu percebo com as disciplinas que a gente paga; os conteúdos das 
disciplinas são importantes, vi isso quando cheguei no estágio o quanto era 

importante essa preparação teórica, porque influencia e muito o modo de 

como a gente vai intervir na realidade. Agora a gente não pode esquecer que 

nós estamos nos formando para intervir nessa realidade. E tem outras coisas 
que a gente precisa conhecer dessa realidade que ainda não conhecemos. 

(Grupo Focal 2 – Est.2
59

 Universidade Pública) 

 

Alguns discentes afirmam que no processo de formação profissional não estão sendo 

preparados eficazmente para o “fazer profissional”, sendo esta função exercida muitas vezes 

no campo de atuação dos profissionais, como alega a fala a seguir:  

 

Eu acho que infelizmente o assistente social passa quatro anos na sua 
graduação e chega no mercado de trabalho com um ideal mas quando na 

prática, principalmente na esfera pública que é a desordem que é, 

principalmente o que eu vejo aqui no município da gente, a gente vê que não 
é culpa do profissional eu acho que é culpa da gestão. A gestão é que joga o 

profissional num determinado programa e instrui ele a forma correta de 

trabalhar. (Grupo Focal – Est.1
60

 EAD). 

 

Obervamos também nas falas dos estudantes que é consenso a afirmação de que há 

um distanciamento entre academia – instituições de ensino – e realidade – aqui representadas 
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pelas instituições onde os alunos realizam seus estágios obrigatórios – refletindo que há uma 

falta de diálogo entre os dois lados, entre os profissionais que os representam: docentes e 

profissionais que atuam nas demais áreas.  

 

Eu acho ainda, que há um distanciamento, tipo assim, eu sou marxista, e eu 

não acho que a teoria é dissociável da prática de maneira alguma, eu acho 

que as duas devem caminhar juntas, mas a impressão que eu tenho enquanto 
graduanda é que os profissionais que estão lá intervindo, no dia a dia das 

instituições, no dia a dia da intervenção profissional, estão distantes das 

pessoas que estão dentro das academias, pesquisando. Então, eu não acho 

que falte elementos aqui na academia para elaborar, pesquisar e para 
contribuir na intervenção profissional, mas eu acho que está um distante do 

outro, e ao mesmo tempo que quem está lá intervindo, até pela própria 

demanda, pelas condições de trabalho, está longe da nossa produção teórica. 
No meu estágio, as profissionais são muito desatualizadas, até mesmo com 

relação à bibiografia; eu já trabalhei em lugares onde trabalham assistentes 

sociais que não conheciam o projeto ético-político, e eu fiquei assustada... é 
um distanciamento entre a nossa produção teórica e a realidade profissional 

(Grupo Focal1 – Est.1
61

 – Universidade Pública). 

 

Segundo o que observamos nas falas dos discentes tal problemática, de certo modo, 

leva os estudantes a afirmarem, inclusive, que o direcionamento ético-político defendido 

hegemonicamente pela profissão é “seguido” somente no meio acadêmico, seja por ser um 

espaço “privilegiado” para afirmá-lo ou “por obrigação”, para poder obter uma graduação e 

passar num concurso:  

 

Durante a formação segue o projeto político, agora depois fica meio 

complicado. (Grupo Focal – Est.4
62

 - EAD) 

 

E eu acho que passa a mostrar que “nossa você está indo errado, não é para 
você entrar nesse sistema não”, só que tem que entrar, e como não? A idéia 

que passa é essa, entendeu? Só que não, esse mundo está todo errado, passa 

mais ou menos desse jeito... a produção, o modo de produção capitalista 

como é e como está funcionando. E passa essa idéia, estou tentando resumir, 
passa que está tudo errado e que você está fazendo parte do sistema errado. E 

há pessoas que se perguntam assim “ah, e eu vou entrar no sistema errado?” 

E o que acaba acontecendo? Que alguns vão colocar assim “não, eu vou 
decorar tudo isso aí, aprender no caso, mas isso não vai fazer parte da minha 

vida não, eu vou porque preciso. Está sendo colocado ai para mim. Então eu 

vou colocar, para ir bem num concurso, entendeu? Para ir adiante, mas que 
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não vou por em prática na minha vida.”. (Grupo Focal 1 – Est.1
63

 

Universidade Pública) 

 

Esta fala nos remete à análise que Netto (2007) realiza sobre a viabilidade do projeto 

ético-político defendido hegemonicamente pelo Serviço Social. Longe de tecermos uma 

discussão sobre se esse projeto está ou não em crise, o que nos remete às análises deste autor é 

a referência empreendida por ele sobre o aviltamento do processo de formação profissional do 

assistente social frente à desregulamentação e flexibilização do ensino superior, o que 

repercute na qualidade da formação do assistente social (e consequentemente na sua inserção 

no mercado de trabalho), comprometendo, portanto, a viabilização do projeto ético-político 

profissional que, tem, ainda, a academia como um espaço privilegiado de legitimação 

hegemônica.  

Outro ponto importante que devemos problematizar nas falas supracitadas e na fala a 

seguir é a exigência dos alunos por uma formação mais técnica: 

 

Eu ainda acho que a gente deveria ter uma formação mais técnica, com 
certeza. Há uma disciplina, instrumentalidade, mas ela não atinge essa 

necessidade, como deveria ser. A gente já vê a parte teórica, a gente já estuda 

durante todo os 4 anos do curso, então eu acho que nesse momento de ter a 

disciplina de instrumentalidade a gente deveria sim estudar os instrumentais, 
as técnicas. A gente sai do curso sem saber fazer um relatório social, um 

parecer, a gente não tem condições... (Grupo Focal 2 – Est.3
64

 – 

Universidade Pública). 

 

A partir do exposto nas falas, refletimos sobre quais as problemáticas que envolvem 

a relação teoria x prática. O que leva “distanciamento” entre os profissionais de “campo” e os 

que estão inseridos na academia? Por que os discentes afirmam com tanta veemência de que 

na formação profissional que vivenciam não estão sendo preparados para o mercado de 

trabalho? 

Sobre a dicotomização da relação entre teoria e prática, Vasconcelos (1998) afirma 

que um dos principais desafios postos à profissão é superar a divisão de trabalho tradicional 

na profissão – onde o espaço acadêmico é responsável pelo o pensar e o do campo 

responsável pelo o agir. Segundo a autora, esta divisão tem por princípio a própria 
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fragmentação da realidade, que traz por consequencia uma prática fragmentada, desagregada, 

desarticulada do movimento social. Assim: 

 

[...] o processo de ruptura do Serviço Social com essa divisão do trabalho 

passa necessariamente por uma relação sistemática, projetada, permanente, 

consciente, ou seja, passa pelo resgate da unidade existente entre espaços de 
formação e espaços de prática enquanto expressões da totalidade social 

(VASCONCELOS, 1998, p. 119).  

 

Porém, notamos, através das falas supracitadas, a dificuldade de efetivar esse 

processo de ruptura no decorrer da formação. Observamos nas falas que o que traz mais 

angústia quando questionados sobre a relação teoria e prática, está relacionado à utilização 

dos instrumentos que operacionalizam o fazer profissional e à direção ético-política defendida 

hegemonicamente pela profissão. 

Santos (2013) afirma que o discurso de que na prática a teoria é outra revela três 

compreensões equivocadas sobre a relação teoria x prática que são: primeiro a compreensão 

de que a teoria deve se transformar imediatamente em prática, oferecendo, inclusive, 

subsídios técnicos à esta; a segunda seria a prática oferece, por si só e de imediato, a teoria, 

sendo esta compreendida como sistematização da prática e; por último, que a teoria social de 

Marx não instrumentaliza para a ação.  

A autora atribui que a lacuna existente em relação aos instrumentos e técnicas dos 

assistentes sociais no Brasil advém de uma incorporação equivocada e não satisfatória da 

relação teoria e prática na concepção do materialismo histórico-dialético. 

Isto reflete na compreensão equivocada das dimensões da prática interventiva 

profissional do assistente social – teórico-metodológica; ético-política e técnico-operativa – e 

que, com isso, teoria e prática passam a serem apreendidas de forma equivocada. Por 

exemplo: a teoria passa a ser apreendida como: algo que se transforma imediatamente em 

prática – daí a mistificação de que se optarmos por uma teoria de ruptura com o 

conservadorismo, imediatamente teremos uma prática que rompa com esse conservadorismo – 

algo que oferece os instrumentos necessários à intervenção; algo análogo à formação 

profissional. Já a prática passa a ser compreendida como: análoga ao mercado de trabalho; 

resumida na utilização de instrumentos e técnicas e; reduzida à prática profissional. 

Portanto, as falas dos discentes sinalizam algumas dessas limitações discutidas por 

Santos (2013), nas quais em alguns momentos eles afirmam a necessidade de uma teoria que 

corresponda aos interesses imediatos da vivência cotidiana profissional e; que em que se está 
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apreendendo no âmbito acadêmico não está sendo devidamente articulado no campo de 

atuação.  

Podemos inferir que, provavelmente, o fato dos discentes afirmarem a não relação 

entre teoria e prática, e que não estão sendo preparados para atuarem como assistentes sociais 

à não compreensão do que de fato seja teoria e prática profissional, remetendo aos equívocos 

assinalados por Santos (2013). Podemos concluir também que os próprios discentes, ao 

chegarem na instituição com o objetivo de obterem uma formação profissional de nível 

superior, trazem consigo uma carga cultural, com valores e compreensões 

permeados/arraigados por uma lógica, um modo de pensar, dominante naturalizada na vida 

cotidiana desses sujeitos.  

Porém, não observamos estas tendências nas falas dos docentes das respectivas 

instituições. Eles afirmam a importância da relação teoria e prática e que uma não está 

desvinculada da outra. A teoria é considerada importante para “nortear” a prática profissional, 

para “ter uma prática coerente”, como podemos observar na fala a seguir: 

 

[...] você tem que estar fazendo sempre essa ponte, não adianta ficar 
enchendo o aluno de conteúdo, de teoria e não aliar à prática para 

desmistificar essa coisa de que teoria é uma coisa e a prática é outra, porque 

não é. Por mais que a gente até fale no dia a dia “menina na teoria era uma 
coisa na prática é outra”, mas a gente sabe que na verdade que não é bem 

assim. A gente precisa da teoria para ter uma prática coerente, e aí entra a 

questão da formação, do projeto ético-político da profissão, porque na minha 
opinião o que diferencia o assistente social de outros profissionais é esse 

projeto ético-político, é essa consciência mesmo de saber que a gente não é 

só mais um profissional no mercado, que a gente pode fazer a diferença 

também. Que infelizmente a gente vê profissionais aí que tecnicamente são 
perfeitos, mas em termos de consciência política, de consciência ética, de 

consciência ideológica... e é um curso que, assim, eu pergunto muito... 

pergunto não, eu afirmo “eu tenho certeza que a cabeça de vocês hoje é 
outra, melhorou muito, eu tenho certeza” e eles realmente confirmam isso. 

Porque é um curso que abre seus olhos para o mundo, você não vê as coisas 

com naturalidade, com o conformismo que a maioria vê. Você vê que existe 

todo um histórico de dominação, de exploração, de tudo mais que perpassa 
todas as discussões da profissão. (Tutor1

65
 EAD) 

 

Nessa fala, observamos a afirmação da tutora da importância da teoria ministrada no 

curso, durante o processo de formação profissional, para compreender a realidade, pois “abre 

seus olhos para o mundo”, desmistificando o que está posto como “natural” na realidade. 
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Porém, ao mesmo tempo em que observamos a defesa, pelos docentes, de que a teoria é um 

instrumento a ser aplicado de modo pragmático na realidade, existe a preocupação de como a 

questão da relação teoria/prática é trabalhada e discutida em sala de aula, como podemos 

observar a seguir: 

 

[...] a maioria, nós e grande parte dos alunos querem e entendem a realidade 
e a teoria como se fosse um instrumento, um instrumento de trabalho, e não 

um elemento que é análise da realidade. Não. Eu quero a teoria, eu quero 

pegar todos os conhecimentos que eu tenho e aplicar na prática cotidiana. 
Não no sentido que eu estou na prática, na realidade, em determinados 

espaços sócio-ocupacionais e nesses espaços a teoria me serve como 

alimento para a análise que eu vou fazer. Eu acho e me preocupo muito de 

como a gente está fazendo essa reflexão no processo de formação 
profissional. Será que a gente está fazendo de fato? Será que eu estou 

enquanto docente fazendo essa reflexão com os meus alunos que a teoria 

alimenta a reflexão e não o contrário? Ou que a realidade é extremamente 
dinâmica, contraditória, que ela é muito mais rápida do que a minha 

capacidade de teorizar sobre ela. (Docente 2
66

 –Universidade Pública) 

   

Um elemento que nos chama a atenção na fala do docente da instituição pública 

refere-se à reflexão por ele trazida: será que os docentes estão fazendo essa reflexão com seus 

discentes sobre a relação entre teoria e prática? Que uma não está desassociada da outra, mas 

sim estabelecem uma relação de unidade? Podemos levantar ainda mais uma questão: será que 

os docentes estão preparados para fazer tal reflexão? Como está sendo trabalhada em sala de 

aula as mediações cotidianas da prática profissional e como esta é constituída? 

Porém, antes de refletirmos sobre esses questionamentos é importante enfatizarmos a 

conjuntura na qual estes sujeitos estão imersos. Detendo-nos especificamente sobre o ensino 

de nível superior, vivenciamos um contexto de precarização dessa modalidade de ensino que 

não se restringe meramente às questões infraestruturais, mas principalmente à lógica na qual 

este está inserido, que impõe desafios a um processo de formação profissional voltado à 

disseminação do conhecimento socialmente produzido pela humanidade, pautado na busca 

pela emancipação humana. A lógica na qual o ensino de nível superior está imbuída 

atualmente segue aos ditames estabelecidos pelo mercado, numa perspectiva de socialização 

do conhecimento, porém mais voltado à perpetuação da ordem vigente, e do domínio 

hegemônico da classe burguesa do que a emancipação dos sujeitos sociais.  
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Essa lógica é efetivada mediante as políticas voltadas para este nível de ensino, as 

quais favorecem o crescimento quantitativo tanto de instituições quanto de discentes, sem, 

contudo, o devido respaldo na qualidade do processo de formação profissional que estes 

sujeitos irão vivenciar. Isso reflete na vida cotidiana de professores e alunos que, mesmo 

reconhecendo a dimensão contraditória do espaço acadêmico – por considera-lo como um dos 

espaços privilegiados para o pensar e o agir críticos, contribuindo no fortalecimento da luta 

contra-hegemônica – se deparam com determinantes objetivos que irão se constituir em 

desafios a serem enfrentados por aqueles que lutam por uma formação profissional de 

qualidade e socialmente referenciada. 

Assim, diante o exposto pelas falas, tanto dos docentes quanto dos discentes, nos 

parece que a reflexão entre teoria e prática ainda se constitui num dos nós górdios no âmbito 

da formação profissional. Apesar de afirmarem a importância de que não exista uma 

separação entre teoria e prática e da reflexão sobre a relação destas, nos parece que na 

realidade isso não está sendo apreendido. 

Segundo Souza (2013), devemos destacar a relevância da atuação docente dentro do 

Serviço Social, pois este profissional, ao se posicionar enquanto educador, tem consciência da 

sua função no processo de aprendizagem, na relação docente/discente, teoria/prática na 

formação profissional do assistente social.  

Porém, à prática docente são postos inúmeros desafios. Um deles é o de – num 

contexto marcado pela transmutação da educação em mercadoria, no qual observamos a 

intensificação do crescimento de instituições privadas no âmbito do ensino superior, bem 

como a imposição a este por uma formação profissional aligeirada, que venha a atender aos 

ditames do mercado – atuar enquanto um educador que tem contribuição ímpar no processo 

de formação profissional ao ensinar aos seus alunos a aprenderem criticamente e tomarem 

iniciativas, não se restringindo a serem unicamente fontes de conhecimento.  

Isto porque, nesse contexto observamos a forte precarização do trabalho docente, 

refletida nas condições infraestruturais no âmbito das instituições, aliadas à intensificação – 

que diante do crescimento do número de matriculas, tanto no âmbito do ensino privado 

quanto no ensino público (mediante REUNI), que, sem a necessária correspondência no 

crescimento do número de contratação de docentes, elevou a relação professor-aluno e; do 

avanço tecnológico que impõem novas demandas e atividades a esses profissionais que não 

são computadas na carga horária de trabalho – flexibilização e fragmentação desses 

trabalhadores – observadas nas diversas formas de contratação tais como a existência de 
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professores substitutos (no âmbito público) e horistas (no âmbito privado) e tutores (na 

modalidade do ensino à distância). 

Observamos tais repercussões, por exemplo, no âmbito das instituições pesquisadas. 

Na universidade pública, o professor substituto entrevistado trabalha há oito meses na 

instituição, ministrando três disciplinas, além de orientar dez alunos de Trabalho de 

Conclusão de Curso e dois estágios obrigatórios. Na instituição EAD, ambos os tutores 

entrevistados acompanham, cada, uma turma durante todo o período de graduação, tendo que 

atuarem como “agentes mediadores” entre os discentes e os docentes virtuais de todas as 

disciplinas ministradas durante o curso, além de serem os responsáveis em acompanhar os 

discentes no estágio obrigatório, enquanto supervisores acadêmicos. 

Diante do exposto, refletimos sobre como a fragmentação/precarização e 

burocratização do trabalho docente está comprometendo o processo educativo no âmbito da 

formação profissional dos assistentes sociais. Guimarães (et al, 2013), enfatiza que a 

precarização do trabalho docente não se restringe somente às formas de contratação e dos 

salários desses profissionais. Mas, também, à própria desvalorização social do papel exercido 

por este trabalhador, que, diante da lógica mercantilista na qual o ensino superior está 

inserido, enfatiza-se os aspectos quantitativos dos serviços ofertados ao público em 

detrimento dos qualitativos, comprometendo, portanto, a função pedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem, afetando, consequentemente e negativamente, o trabalho docente.  

Portanto, o principal desafio aos docentes de Serviço Social é, diante desse contexto 

de precarização do trabalho docente e de defesa por uma formação profissional aligeirada, 

atuar pedagogicamente de modo a contribuir no processo de aprendizagem e apreensão dos 

alunos dos elementos teóricos essenciais à formação do assistente social sob a luz do 

materialismo histórico-dialético, de modo que a estes seja garantida uma formação 

generalista, que os capacitem a analisar criticamente o contexto no qual trabalharão enquanto 

assistentes sociais, e, com isso, a buscarem estratégias criativas de atuação profissional, 

condizentes com o direcionamento ético-político defendido hegemonicamente pela profissão, 

o qual tem a defesa dos direitos da classe trabalhadora como principal norte. Para isto, é 

necessário, desde o processo de formação profissional, superar a concepção de tecnicista de 

atuação do assistente social. 

 Este desafio está imerso numa conjuntura na qual observamos a exacerbação da 

precarização do trabalho docente através da reconfiguração de sua atuação de modo a atender 

às exigências impostas pela lógica capitalista por um trabalho mais flexível e produtivo. 

Nesse contexto, é reconhecido apenas o produto do trabalho desse profissional – realização de 
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diversas pesquisas, ministrar diversas disciplinas, em turmas com quantidades cada vez 

maiores de alunos, dentre outros – e não o processo vivido pelo profissional para uma efetiva 

realização de sua prática. Isto, inclusive, é motivo do crescimento do número de docentes que 

estão adoecendo por causa das condições de trabalho que estão vivenciando
67

. 

É inegável que historicamente o Serviço Social é reconhecido socialmente por ser 

uma profissão técnica, interventiva e que é na dimensão técnico-operativa que o Serviço 

Social se legitima socialmente e constrói uma determinada cultura, articula um conjunto de 

saberes, recriando-lhes, construindo, assim, um saber-fazer socialmente produzido e 

culturalmente compartilhado no âmbito da profissão (GUERRA, 2012). Porém, faz-se 

necessário que, como afirmamos anteriormente, o saber-fazer profissional não fique restrito 

somente à dimensão técnico-operativa. Mas esta deve estar articulada às demais dimensões 

constitutivas do exercício profissional – teórico-metodológica e ético-política – para que, 

assim, o profissional possa apreender a dimensão de totalidade do seu objeto de trabalho, 

buscando as mediações necessárias na vivência cotidiana do trabalho de modo a responder às 

demandas condicionadas pelo contexto social. 

De fato, a vida cotidiana, marcada pelas diversas expressões da questão social e 

problemáticas relacionadas à própria realidade dos diversos espaços sócio-ocupacionais do 

assistente social  irá repercutir diretamente na forma como este profissional irá atuar, o que 

pode limitar o reconhecimento, por parte do profissional, das demais dimensões que 

constituem a profissão. Isto porque, a vida cotidiana, em sua imediaticidade e dinamicidade, 

limita os sujeitos a se concentrarem inteiramente nas atividades que realizam, a efetivarem um 

processo de abstração do real que está posto. Como afirma Guerra (2012, p. 46):  

 

A dinâmica, as requisições e as condições objetivas sobre as quais a 

intervenção profissional se realiza não são as mais adequadas à reflexão, a 
partir do que muitos profissionais se limitam a apenas realizar suas tarefas. 

Mas o cotidiano profissional também não facilita a percepção das demais 

dimensões da profissão. Tudo se passa como se o exercício profissional fosse 
isento de teoria, de uma racionalidade, da necessidade de se indagar sobre a 

realidade, de valores éticos e de uma direção política e social. 

  

Porém, a cotidianidade não é somente o que se manifesta de imediato. Não é apenas 

realidade reificada que limita a intervenção profissional. Segundo Kosik (2011, p. 83): 
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 O artigo de Zanin (2012) traz uma importante reflexão sobre o processo de adoecimento dos 
docentes universitários e das estratégias de atuação da Associação dos Professores da Universidade 

Federal do Paraná em relação à saúde dos docentes desta universidade.  
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A cotidianidade é o mundo fenomênico em que a realidade se manifesta de 

um certo modo e ao mesmo tempo se esconde. De certo modo a 

cotidianidade desvenda a verdade da realidade, pois a realidade à margem da 
vida de cada dia seria uma irrealidade transcendente, isto é, uma 

configuração sem poder nem eficácia; do mesmo modo, porém, também a 

esconde: a realidade não está contida na cotidianidade imediatamente e na 

sua totalidade; está contida por certos aspectos determinados e 
mediatamente. A análise da vida de cada dia constitui – em certa medida, 

apenas – a via de acesso à compreensão e à descrição da realidade; além das 

‘suas possibilidades’, ela falsifica a realidade. Neste sentido não é possível 
entender a realidade da cotidianidade, mas a cotidianidade é entendida com 

base na realidade. 

 

Diante disso, faz-se necessário “superar” essa cotidianidade mediante processo de 

abstração, buscando os vários determinantes – históricos, políticos, ético, culturais, dentre 

outros – que a condicionam de modo a apreendê-la em sua totalidade. É neste processo que o 

profissional – mediante a observação, a experiência de vida e das experiências no trabalho – 

poderá adquirir os conhecimentos necessários à busca dos meios de efetivação dos objetivos 

de sua ação. Porém, esse conhecimento tem um caráter de possibilidade, uma vez que para a 

efetivação dos objetivos proposto pelo profissional à sua ação depende de outros 

determinantes que vão além da sua capacidade pessoal, determinantes estes condicionados 

pelo contexto sócio-político no qual o profissional esteja inserido. Como afirma Santos (2013, 

p. 58): 

 

O conhecimento das determinações do real na efetivação do pôr teleológico, 
ou seja, ‘a consciência que reflete a realidade’, tem um caráter de 

possibilidade. O caráter de possibilidade significa que o reflexo da realidade 

possibilita, mas não efetiva, a passagem da causalidade à causalidade posta. 
Ela pode contribuir, o que não significa que vá contribuir. 

 

Portanto, o processo de formação profissional tem que se constituir num momento 

privilegiado no qual estes discentes poderão refletir sobre a vida cotidiana e construir, assim, 

conhecimentos que possam contribuir na apreensão do real e na busca de novas estratégias e 

possibilidades à atuação profissional. Para isto, é necessário se ter acesso a uma educação que 

estimule a problematizar criticamente a realidade posta.  

 

Uma educação que capacite o aluno para o censo crítico e de análise, capaz 

de compreender seu universo, a sociedade em que vive, a tomar consciência 

da sua historicidade, formando não só o profissional, mas também o cidadão, 
envolve as dimensões do saber e do fazer. O saber e o fazer, quando 

questionados no âmbito das relações que os sustentam e ao mesmo tempo 

tendem a divorciá-los, proporciona ao aluno condições para o efetivo 
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conhecimento, pois a lógica do processo educativo é a mesma lógica do 

processo de conhecimento, pressuposto contido na concepção dialética da 

educação (ABESS, 1989, p. 96). 

 

Diante das análises tecidas concluímos que a discussão sobre a relação teoria e 

prática não é uma tarefa fácil. Por mais que a profissão tenha avançado neste debate, com, 

inclusive, o próprio reconhecimento nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS de que estas 

dimensões se constituem num dos princípios da formação e do exercício profissional, ainda 

nos deparamos com dilemas enfrentados na vivência cotidiana dos profissionais – tanto no 

espaço acadêmico quanto nos demais espaços de atuação profissional – e discentes sobre essa 

relação.  

Por fim, consideramos que tal relação deve ser discutida e problematizada durante 

todo o processo de formação profissional do assistente social, conforme cada momento 

vivenciado pelos discentes, de forma articulada, pois cada componente curricular tem uma 

contribuição ímpar no processo de formação do assistente social como um todo. A questão da 

relação teoria e prática, portanto, não deve estar reduzida apenas no momento dos estágios 

supervisionados, como se estes fossem “responsáveis” por “mostrarem a realidade” aos 

alunos. Apesar de eles serem reconhecidos como espaços privilegiados para tal reflexão, 

como veremos no tópico a seguir, não são, de modo algum, únicos durante a formação 

profissional do assistente social. 

 

4.2 “FOI O PIOR MOMENTO SABER QUE EU IA PARA UM ESTÁGIO E SABER 

QUE EU NÃO ESTAVA PRONTA PARA INTERVIR NAQUELA REALIDADE”: O 

LUGAR DO ESTÁGIO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL.   

 

O Estágio supervisionado
68

 se constitui enquanto momento ímpar no processo de 

formação profissional dos assistentes sociais, pois, segundo Lewgoy (2010), proporciona, ao 
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 Esclarecemos que há dois tipos de estágio supervisionado: o estágio supervisionado curricular 

obrigatório e o estágio supervisionado curricular não obrigatório. O primeiro, segundo as Diretrizes 
Curriculares da ABEPSS, se constitui enquanto componente curricular obrigatório o qual tem carga 

horária específica (no mínimo 15% da carga horária total do curso), devendo ser realizado 

concomitantemente ao período letivo escolar. Cada UFA possui regulamentação complementar 
(Política de Estágio) às existentes (resolução 533/08 do CFESS e a Lei de Estágio 11.788/08). O 

segundo, estágio curricular supervisionado não obrigatório não se constitui atividade curricular 

obrigatória ao processo de formação do discente. Porém, segundo a PNE (2010), ele pode ser 

reconhecido como atividade complementar, disciplina ou outra forma prevista nos projetos 
pedagógicos dos cursos, devendo ser garantida, no entanto, carga horária específica e a supervisão 

acadêmica e a supervisão de campo.  
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aluno, a análise concreta de situações concretas, pois oportuniza a este o contato com as 

situações reais de trabalho nos campos de estágio, entendidos como síntese de múltiplas 

determinações e relações sociais, históricas, econômicas, políticas e ideoculturais. Segundo o 

PNE (2010, p. 14): 

 

O estágio supervisionado no curso de Serviço Social apresenta como uma de 
suas premissas oportunizar ao(o) estudante o estabelecimento de relações 

mediatas entre os conhecimentos teórico-metodológicos e o trabalho 

profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento de 
competências necessárias ao exercício da profissão, bem como o 

reconhecimento do compromisso da ação profissional com as classes 

trabalhadoras neste contexto político-econômico-cultural sob a hegemonia 

do capital. 

 

Destacamos, também, a atribuição do estágio na manutenção da unidade dialética 

entre ensino e aprendizagem “cujas facetas do processo – o exercício ético-político e teórico-

metodológico – são basilares para o desempenho das atividades técnico-operativas” 

(LEWGOY, 2010, p. 45). Para isto torna-se imprescindível desmistificar a compreensão de 

formação profissional, uma vez que este conceito está intrinsecamente relacionado a outros, 

tais como trabalho, pensamento, linguagem, consciência, postura pedagógica e competências 

(Idem).  

O processo formativo não deve ser restrito à pura interpretação da realidade, nem 

somente a fatos empíricos. Ele deve contribuir na análise e interpretação da realidade num 

processo de abstração do real, como a busca de compreender de modo mais consistente a 

atividade prática. Portanto, ele – e o estágio que o constitui – não podem ser restringidos ao 

ensinamento dos processos metodológicos no processo de trabalho vivenciado. 

Portanto, o estágio se constitui num processo coletivo de ensino-aprendizagem no 

qual se realiza o registro, a observação, análise e acompanhamento do estagiário no campo de 

estágio, bem como a avaliação do processo de ensino e aprendizagem do discente, visando a 

construção de conhecimentos e competências para o exercício da profissão (PNE, 2010). 

Essa compreensão de estágio – como componente integrante da formação e do 

exercício profissional – emergiu juntamente com o novo posicionamento ético-político e 

teórico-metodológico assumido hegemonicamente pela profissão a partir da década de 1990, o 

qual marcou o processo de ruptura com o conservadorismo no âmbito profissional o que 

remeteu a novas competências tanto para o processo de formação quanto para supervisão de 

estágio. 
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Antes do processo de ruptura com o conservadorismo, o estágio – e o processo de 

supervisão a ele articulado – tinha ênfase numa formação especialista e tecnocrática, no qual 

se restringia a um momento da formação em que o discente iria “aprender a fazer”, sendo 

estimulados, orientados e guiados ao fazer profissional. 

Portanto, foi nos anos 1990 essa perspectiva foi superada a partir do momento em 

que a profissão reconhece e assume uma nova concepção de formação profissional, a qual 

objetiva formar um profissional generalista que não restrinja sua competência apenas na 

dimensão técnico-operativa, mas que esta esteja articulada a uma competência ético-política, 

ambas nutridas por uma teoria social crítica. 

Salientamos que essa compreensão foi materializada com a aprovação, pela categoria 

profissional, das novas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, com a qual a profissão marca o 

rompimento de uma visão endógena do processo de estágio e supervisão, reconhecendo-os 

como um conjunto articulado que tem como pila de sustentação a dimensão pedagógica desse 

processo. 

Assim, nas Diretrizes Curriculares o estágio supervisionado está definido como: “[...] 

uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no espaço 

sócio-ocupacional objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que 

pressupõe supervisão sistemática” (ABEPSS, 1996, p.19). Porém, a definição das diretrizes 

curriculares e as legislações já existentes no âmbito profissional – Lei 8.662/93 que 

Regulamenta a Profissão; O Código de Ética profissional; Diretrizes Curriculares da ABEPSS 

– não foram suficientes para garantir a qualidade dos estágios em Serviço Social.  

Como observamos anteriormente, o contexto de forte mercantilização do ensino 

superior em que observamos um intenso crescimento de instituições de ensino, sobretudo 

privado, traz significativos desafios ao processo de formação profissional do assistente social. 

No momento do estágio, tais desafios adquirem particularidade diante das mudanças ocorridas 

no mundo do trabalho no qual observamos a exigência por uma formação cada vez mais 

eficiente tecnicamente, o que traz fortes repercussões aos processos de trabalho dos sujeitos 

envolvidos (docentes e assistentes sociais de campo).  

Diante desse contexto, são observadas pela categoria profissional dificuldades como: 

escassez de campo de estágio; utilização do estagiário como mão de obra barata; número 

elevado de estagiários por supervisor de campo e acadêmico; precarização das condições de 

trabalho dos docentes, assistentes sociais de campo, o que repercute na qualidade do estágio 

que o discente irá vivenciar.  
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A partir de diversas discussões travadas no âmbito da categoria profissional, nos mais 

diversos espaços coletivos de debates e reflexões, foram criados e aprovados elementos 

jurídicos que vieram a somar com os já existentes com o objetivo de garantir a qualidade dos 

estágios no âmbito de Serviço Social e normatizá-los, bem como as atividades de supervisão 

acadêmica e de campo e, assim, garantir uma formação de qualidade e embasada pelos dos 

princípios defendidos pelo projeto ético-político profissional. São eles: a resolução nº 

533/2008 de 29 de setembro de 2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio no 

Serviço Social e; a Política Nacional de Estágio (PNE). Estes se constituem num dos 

principais instrumentos legais que orientam o estágio supervionado em Serviço Social no país 

atualmente.  

A resolução CFESS nº 533 foi criada diante da necessidade de regulamentar a 

supervisão direta de estágio em Serviço Social e de normatizar a relação direta, sistemática e 

contínua entre as instituições de ensino, as instituições campos de estágio e os Conselhos 

Regionais, objetivando a indissociabilidade entre formação e exercício profissional. Nesta 

resolução são definidas normas relacionadas: às atribuições das unidades de ensino, 

instituições campo de estágio, bem como dos supervisores de campo e acadêmico no processo 

de supervisão de estágio; a forma como o estágio deve ser realizado, bem como o limite 

máximo de orientandos por supervisor de campo (não deverá ultrapassar a quantidade de um 

estagiário para cada dez horas semanais de trabalho do supervisor de campo).  

A PNE foi construída coletivamente a partir de discussões travadas no âmbito 

profissional no ano de 2009. Neste ano, foi lançado um documento base elaborado pela 

ABEPSS. Este foi amplamente discutido nos eventos realizados em todo país no decorrer 

desse ano.  

 

Esse processo coletivo de debates demonstra o caráter mobilizador e 

estratégico da PNE na defesa do projeto de formação profissional e 

instrumento de luta contra a precarização do ensino superior. Neste sentido, a 
resposta das Unidades de Formação Acadêmicas (UFAs), professores, 

estudantes e assistentes sociais ao chamado da ABEPSS foi significativa e 

propositiva, tornando a construção da PNE um elemento de mobilização 
efetiva em todo o Brasil, conforme demonstram os dados relativos aos 

debates ocorridos no país que discutiram a Política: 80 eventos, que 

contaram com a participação de 175 UFAs e 4. 445 participantes (PNE, 

2010, p. 2). 

 

Segundo a PNE (2010), o estágio curricular supervisionado deve ocorrer em 

consonância com os princípios ético-políticos explicitados no Código de Ética profissional de 

1993, princípios estes que não devem existir e serem cumpridos formalmente no âmbito 
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jurídico-político, mas também na vida cotidiana dos sujeitos sociais, impossível de ocorrer 

numa sociabilidade onde se nega a possibilidade de materialização concreta das necessidades 

humanas (RAMOS apud PNE, 2010, p. 12). Assim:  

 

A defesa da liberdade, democracia, cidadania, justiça, direitos humanos, 

combate ao preconceito e vinculam a construção de uma nova configuração 

societária que supere a exploração e as formas de opressão. Não podemos 
deixar de ressaltar, também,o compromisso com os princípios que precisam 

se objetivar no cotidiano profissional e nas vivências de estágio (PNE, 2010, 

p. 12)  

 

 

Além da defesa da vinculação aos princípios estabelecidos no Código de Ética 

profissional, a PNE estabelece outros princípios norteadores para a realização do estágio. São 

eles (PNE, 2010, p.13): 

 

 Indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológicas, ético-

políticas e técnico-operativas. Tais dimensões devem ser garantidas durante 
a realização dos estágios, evitando, assim a tendência de autonomização da 

dimensão operativa em relação às demais, principalmente nos momentos de 

vivência de campo e de supervisão; 

 Articulação entre exercício profissional e formação. Este princípio 

deve ser expresso e potencializado pela articulação entre assistentes sociais 
de campo, estudantes e professores, potencializando, assim, a identificação e 

análise de demandas, os desafios postos no cotidiano profissional, bem como 

as respostas mobilizadas para o enfrentamento deste, contribuindo, portanto, 
na construção/socialização de conhecimentos, reflexões sobre o fazer 

profissional e, também, como desenvolvimento de competências 

profissionais; 

 Indissociabilidade entre estágio, supervisão acadêmica e de campo. 

Este princípio parte do pressuposto que, o estágio, enquanto atividade 

didático-pedagógica, pressupõe que a supervisão acadêmica e de campo se 

realizem conjuntamente, integrando planejamento, acompanhamento e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem do estudante, contribuindo no 
desenvolvimento da sua capacidade de investigar, apreender criticamente, 

estabelecer proposições e intervir na realidade social; 

 Articulação entre universidade e sociedade. O estágio é um momento 

potencializador dessa relação, formentando o conhecimento sobre a 
realidade e contribuindo, assim, na construção de novas respostas às 

demandas contemporâneas; 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O estágio possibilita a 

articulação entre essas atividades numa perspectiva de totalidade uma vez 
que se efetiva nos diversos espaços sócio-ocupacionais do assistente social;  

 Unidade entre teoria e prática. O estágio, enquanto atividade 

acadêmica, evidencia esta unidade como processo dialético entre essas 

dimensões, que não se equalizam, mas são indissociáveis.  
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Porém, mesmo com as diretrizes definidas por estes instrumentos normativos, 

observamos ainda diversos impasses quanto à efetivação dessas diretrizes e, portanto, à 

própria realização do estágio. Por exemplo, ao analisarmos a estrutura curricular da 

universidade pública e da instituição EAD, observamos que há significativas diferenças entre 

essas duas. Na universidade pública, o estágio está dividido em dois semestres (sexto e sétimo 

períodos), ambos com carga horária de 240h, totalizando 480horas. Além do estágio, os 

discentes cursam, no decorrer de cada semestre, os componentes: seminário de estágio e 

núcleo do fazer profissional
69

. 

Na instituição EAD observamos que o estágio está distribuído em três semestres 

(sexto, sétimo e oitavo períodos), sendo a carga horária do primeiro semestre 100h e, do 

segundo e terceiro semestre 120h, totalizando 340 horas, o que está aquém da carga horária 

estabelecida pelas Diretrizes Curriculares, as quais estabelecem que ao estágio obrigatório 

deverão ser destinado 15% da carga horária do curso. A partir do que analisamos, não há outro 

componente curricular relacionado ao estágio estabelecido na estrutura curricular do 

respectivo curso. 

Segundo relato dos discentes da instituição, a supervisão acadêmica é realizada pelo 

tutor presencial, sendo destinadas duas horas semanais para este momento, o que também não 

corresponde ao estabelecido na PNE (2010), que afirma estabelece, no mínimo, 3 horas/aula 

semanais de supervisão acadêmica, além do limite máximo de orientandos por supervisor 

acadêmico, que deverá ser de 15 alunos por turma. 

Outra dificuldade enfrentada pelas instituições referente ao estágio está relacionada à 

disponibilidade de vagas para os alunos realizarem os estágios obrigatórios. Com o 

crescimento no número de instituições que ofertam cursos de graduação em Serviço Social, 

estabelece-se uma intensa concorrência entre essas instituições para conseguirem estabelecer 

parcerias com campos de estágio, como afirma a fala a seguir:  

 

Há outra dimensão que é a dificuldade que nós estamos tendo de captação de 
vagas. Entra aí tanto a questão da concorrência, pois agora temos várias 

universidades privadas, assim como as EAD’s e a questão de os profissionais 
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 Segundo o PPP (2001) da universidade pública, o Núcleo do Fazer profissional se constitui 

enquanto espaço pedagógico de debates acadêmico e de acompanhamento da dinâmica da realidade 
dos estágios, devendo oferecer aos discentes uma formação teórica, metodológica e operativa voltada 

para a reflexão crítica sobre as demandas postas à profissão mediante mercado de trabalho, de modo a 

capacitá-los a articular respostas profissionais criativas e coerentes com os objetivos da profissão. Tais 

núcleos são constituídos por docentes, discentes (que estejam cursando estágio) e supervisores de 
campo. A definição das temáticas dos núcleos ocorrerá a partir das parcerias e convênios de estágio 

estabelecidos.  
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não se colocarem disponíveis para a supervisão do estagiário. A gente tem 

que pensar no que pode ser feito para sensibilizar esses profissionais para 

cumprir essa atribuição que é posta na nossa legislação. E aí vem uma série 
de coisas que a gente percebe, como inseguranças, de achar que não está 

preparado para supervisionar, ou de repente uma falta de identificação com 

essa profissão e achar que não tem o que oferecer, de uma certa 

competitividade entre profissionais e alunos, de os profissionais acharem que 
os alunos vão tomar seu espaço . (Coord.

70
 –Universidade Pública).   

 

Além da concorrência estabelecida entre as instituições, outro agravante é o fato de 

alguns profissionais de campo não se dispor à supervisão de estágio, seja por insegurança, por 

achar que não estão preparados para receber estagiários, ou por discriminação, como afirmam 

os estudantes da EAD a seguir: 

 

É a questão da discriminação por ser a distância. E outra coisa: quando 

chega no campo de estágio ele se limita a receber estagiário porque não é 
obrigatório ele receber. Tem essa dificuldade e não é só do ensino a 

distância, porque as outras instituições tem essa mesma dificuldade. Porque 

é aquela questão: você não é obrigado a receber e o estágio é uma coisa 
obrigatória e isso é uma coisa para ser revisada pelas instituições (Grupo 

Focal. Est. 1
71

 – EAD).  

 

Sobre esse aspecto é importante destacarmos que, apesar da categoria profissional ser 

hegemonicamente contra a modalidade de ensino a distância, não há nenhuma normativa que 

impeça os profissionais de campo a assumirem a supervisão de estágio de alunos EAD. A 

supervisão é uma atribuição privativa do assistente social, porém não obrigatória, estando o 

profissional livre para decidir se irá ou não supervisionar estágio em seu campo de atuação, a 

partir de seus próprios critérios que o levam a tomar tal decisão. 

Outra óbice que observamos em relação à realização e organização dos estágios nas 

instituições pesquisadas refere-se à criação da coordenação de estágio no âmbito das próprias 

instituições. Como mais um estratégia de garantir a qualidade da realização dos estágios 

supervisionados no âmbito do Serviço Social, a PNE (2010) orienta às UFAs para a 

necessidade em criar a Coordenação de Estágio, pois esta se constitui como instância 

fundamental para a organização e gestão da política de estágio no âmbito de cada instituição, 

garantido, assim, para o encaminhamento de um estágio de qualidade. À esta coordenação 

                                                             
70 Trabalha na instituição há quase dez anos, possui doutorado em Serviço Social e já participou de 

uma gestão do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte. 
71

 Estudante na faixa etária de mais de 30 anos, sem vinculo empregatício e não participa do 

movimento estudantil. 
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cabe a atuação direta junto as coordenações de curso de modo a viabilizar  novas demandas de 

qualificação do Estágio.  

Dentre as atribuições discriminadas na PNE (2010), destacamos:  

 

 Propor normas e diretrizes gerais para a operacionalização de uma 

política de estágio condizente com os critérios e objetivos da formação 

profissional, com a participação de docentes, discentes e supervisores de 

campo; 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Estágio, objetivando o 

alcance dos objetivos propostos; 

 Realizar, a cada semestre, contatos com as instituições campos de 

estágio e assistentes sociais, obedecendo aos critérios para abertura, 

ampliação e/ou manutenção das vagas de estágio objetivando oferecer 

um leque de opções para os estudantes (...); 

 Promover reuniões entre os professores da disciplina objetivando 

democratização e discussão das questões referentes ao estágio; troca de 

informações e experiências entre os professores; busca de unidade no 

encaminhamento da disciplina; articulação do processo de estágio com a 
proposta curricular; 

 Promover em articulação com a Comissão de Estágio, em caráter 

permanente, curso de Capacitação de Supervisores (podendo ser 

oferecido como atividade de extensão) e a organização da agenda do 
Fórum de Supervisores da UFA (PNE, 2010, p. 24-26).  

 

 

Porém, nas instituições pesquisadas apenas a universidade pública apresenta uma 

coordenação específica para estágio supervisionado. Na instituição EAD pesquisada, esta 

atribuição fica sob a responsabilidade da coordenadora pedagógica do polo presencial, 

demonstrando fragilidade no que se refere ao acompanhamento dos estágios supervisionados 

realizados pelos alunos desta instituição, bem como o planejamento e organização deste no 

âmbito institucional, de acordo com a especificidade local em que o polo presencial está 

inserido.  

Outro elemento que se constitui num verdadeiro impasse à realização do estágio 

refere-se à relação entre supervisão acadêmica e supervisão de campo. Conforme estabelecido 

na resolução CFES nº 533 e na PNE (2010), o estágio supervisionado obrigatório deverá 

ocorrer sob a supervisão direta do supervisor de campo e acadêmico, ambos assistentes 

sociais e registrados no CRESS. Estes deverão acompanhar sistematizadamente as atividades 

desenvolvidas pelo aluno estagiário, com base no plano de estágio elaborados em conjunto 

com as UFAs e as instituições (públicas ou privadas) que oferecem campo de estágio. 

Nesse processo, cada sujeito envolvido tem suas atribuições éticas e técnica, 

estabelecidas em conformidade com os parâmetros legais da profissão. Assim, na resolução 
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CFESS nº 533, define enquanto responsabilidades tanto do supervisor acadêmico e supervisor 

de campo:  

 

I- Avaliar conjuntamente a pertinência de abertura e encerramento do campo 
de estágio; 

II- Acordar conjuntamente o início do estágio, a inserção do estudante no 

campo de estágio, bem como o número de estagiários por supervisor de 
campo

72
 (...). 

III- Planejar conjuntamente as atividades inerentes ao estágio, estabelecer o 

cronograma de supervisão sistemática e presencial, que deverá constar no 
plano do estágio; 

IV- Verificar se o estudante estagiário está devidamente matriculado ao semestre 

correspondente ao estágio curricular obrigatório; 

V- Realizar reuniões de orientação, bem como discutir e formular estratégias 
para resolver problemas e questões atinentes ao estágio; 

VI- Atestas/reconhecer as horas de estágio realizadas pelo estagiário, bem como 

emitir avaliação e nota. (CFESS, p.4, 2008). 
 

Além dessas atribuições estabelecidas pela resolução CFESS nº 533, a PNE (2010) 

define outras competências e atribuições para cada sujeito envolvido – supervisor de campo, 

supervisor acadêmico e estagiário. 

Segundo a PNE (2010), o supervisor de acadêmico tem o papel de orientar os 

estagiários e avaliar seu aprendizado, estabelecendo, para isto, constante diálogo com o 

supervisor de campo, objetivando a constante qualificação do estudante em seu processo 

formativo e de aprendizagem das dimensões constitutivas do fazer profissional (ético-política; 

teórico-metodológica e técnico-operativa). Dentre as diversas atribuições definidas nesse 

documento podemos destacar:  

 

 Orientar os(as) supervisores(as) de campo e estagiários(as) sobre a a 

política de estágio da UFA, inserindo o debate atual do estágio 
supervisionado e seus desdobramentos no processo de formação 

profissional; 

 Orientar os(as) estagiários(as) na elaboração do Plano de Estágio, 

conjuntamente com os(as) supervisores de campo, de acordo com os 
objetivos acadêmicos, em consonância com o projeto pedagógico e com 

as demandas específicas do campo de estágio;  

 Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários na UFA por 

meio de encontros sistemáticos, com horários previamente estabelecidos, 
e no local de desenvolvimento do estágio, contribuindo na efetivação da 

supervisão direta e de qualidade, juntamente com o supervisor de campo; 

 Organizar e participar de reuniões, encontros, seminários e outras 

atividades que se fizerem necessárias, com os supervisores de campo na 

UFA para atualizações acerca de demandas à profissão, qualificação do 
processo de formação e exercício profissional e o aprofundamento 
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 Conforme estabelecido na resolução nº 533, parágrafo único do artigo 3º, o número máximo de 

estagiários por supervisor de campo é de um estagiário para cada dez horas semanais de trabalho. 
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teórico sobre temáticas pertinentes à efetivação da supervisão direta 

(PNE, 2010, p. 20-21).  

 

Ao supervisor de campo cabe a inserção, o acompanhamento, orientação e avaliação 

do estudante no campo de estágio durante a realização do estágio, que deverá ocorrer em 

conformidade ao plano de estágio, sendo este elaborado em consonância com o projeto 

pedagógico e programas institucionais vinculados ao campo. Destacamos como algumas 

atribuições definidas na PNE (2010, p.22):  

 

 Oportunizar condições institucionais para o desenvolvimento das 

competências e habilidades do(a) estagiário(a), assumindo a 

responsabilidade direta das ações desenvolvidas pelo Serviço Social na 

instituição conveniada; 

 Disponibilizar ao(à) estagiário(a) a documentação institucional e de 

temáticas específicas referentes ao campo de estágio; 

 Participar efetivamente na elaboração do plano de estágio dos 

supervisionados, de acordo com o projeto pedagógico do curso, em 

parceria com o(a) supervisor(a) acadêmico(a), e manter cópia do referido 

documento no local de estágio; 

 Realizar encontros sistemáticos, com periodicidade definida (semanal ou 

quinzenalmente), individuais e/ou grupais com os(as) estagiários(as), 

para acompanhamento das atividades de estágio e discussão do processo 

de formação profissional e seus desdobramentos, bem como de 
estratégias pertinentes ao enfrentamento das questões inerentes ao 

cotidiano profissional; 

 Participar das reuniões, encontros de monitoramento, avaliação e 

atualização, seminários, fóruns de supervisores e demais atividades 

promovidas pela Coordenação de Estágio da UFA, para o devido 
estabelecimento da unidade imprescindível ao processo pedagógico 

inerente ao estágio supervisionado. 

 

Ao estagiário cabe conhecer e compreender a realidade social, enquanto sujeito 

investigativo, interventivo e crítico, construindo conhecimentos e experiências coletivamente 

que fortaleçam a qualidade da sua formação, através o enfrentamento de situações existentes 

na ação profissional, identificando as relações de força, as contradições da realidade social e 

os sujeitos nela envolvidos (PNE, 2010). Podemos sinalizar como algumas de suas atribuições 

no âmbito do estágio:  

 

 Observar e zelar pelo cumprimento dos preceitos ético-legais da 

profissão e as normas da instituição campo de estágio; 

 Agir com competência técnica e política nas atividades desenvolvidas no 

processo de realização do estágio supervisionado, requisitando apoio aos 

supervisores, de campo e acadêmico, frente a um processo decisório ou 

atuação que transcenda suas possibilidades; 
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 Realizar seu processo de estágio supervisionado em consonância com o 

projeto ético-político profissional; 

 Reconhecer a disciplina de Estágio Curricular em Serviço Social como 

processo e elemento constitutivo da formação profissional, cujas 

estratégias de intervenção constituam-se na promoção de acesso aos 
direitos pelos usuários; (PNE, 2010, p. 23).  

 

Porém, ao analisarmos as falas dos entrevistados observamos que a relação 

estabelecida entre os sujeitos envolvidos – aqui evidenciamos a relação estabelecida entre a 

supervisão de campo e supervisão acadêmica – não está sendo efetivada da forma como está 

estabelecido na resolução CFESS nº 533 e na PNE (2010), como demonstra a fala do discente 

a seguir:  

 

Foi o pior momento saber que eu ia para um estágio e saber que eu não 

estava pronta para intervir naquela realidade, e eu não estou ainda hoje, 

mesmo já estando no estágio. Não sei se academia pensa que o estágio vai 
suprir essa necessidade, mas infelizmente, com a qualidade do estágio que 

temos hoje, de forma alguma essa necessidade é suprida. Eu não sei até que 

ponto a universidade tem contato com esses locais, porque o que me parece é 

que a universidade faz um primeiro contato para saber se aquele local pode 
receber um estagiário, talvez eu esteja errada, mas não sei até quando a 

universidade está interessada em fazer esse intercâmbio com o local de 

estágio. Porque o que eu e a pessoa que me orienta lá no local de estágio 
sente é a dificuldade de a universidade se aproximar mais desse local de 

estágio. (...).... a minha orientadora tem mais 18 orientandas, fora eu, então 

eu sei, que o certo seria ela fazer visitas ao hospital, para ela entrar em 
contato com a minha supervisora de estágio, ela ir ver minha intervenção, 

mas eu sei que ela não tem condições para isso pois a universidade ofereceu 

a ela 18 orientações (Grupo Focal 2 –Est.2
73

– Universidade Pública) 

 

 

Essa fala reflete a dificuldade existente na relação supervisor de campo e supervisor 

acadêmico, dificuldade esta reconhecida pela sobrecarga de trabalho por parte dos docentes da 

instituição que inviabiliza uma relação mais sistemática com os supervisores de campo. Tal 

fato é reafirmado na fala da coordenadora do curso: 

 

A idéia é de que tenhamos pelo menos 2 visitas por semestre, mas confesso a 

você que quando nos aproximamos de alguns supervisores de campo, nesses 

encontros que temos, tipo fóruns de estágio, nos apontou que não houve 
ainda contato, às vezes chegamos ao final do semestre sem essa 

aproximação.(...) E aí também tem outra coisa: eles podem vir aqui; de fato 

há colegas que vão lá e outras vezes eles vêm aqui, mas também para isso 
ser feito tem que haver um planejamento, as pessoas tem que entrar num 
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 Estudante na faixa etária entre 18 e 25 anos, não possui vínculo empregatício e participa do 

movimento estudantil. 
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acordo. Estas dimensões são as mais complicadas dessa questão estágio 

porque, quer queira, quer não, claro, eles tem uma carga horária intensa lá, 

nós temos uma carga horária intensa aqui, mas duas vezes em um semestre 
talvez seja algo relativamente viável., e isso nem sempre nem sido realizado, 

por mais que se tenha sido posto, a cada início de semestre, essas situações; 

e aí fica difícil quando estamos todos em um mesmo patamar. Nós todos 

aqui somos docentes, todos cumprimos uma carga horária parecida, uns 
realizam, outros não, e aí você vai sempre bater na mesma tecla, e as 

questões sempre se repetindo; então eu acho que para contribuir nesse 

sentido o reforço desse fórum de estágio será um ganho, porque nós 
percebemos nesse primeiro que aconteceu nessa nossa gestão nós tivemos 

um grupo pequeno de supervisores de campo porque as coisas foram feitas 

com um tempo curto, mas aqueles que compareceram, compareceram bem, 

você percebe que eles querem esse espaço para falar, para trocar idéias; os 
nossos colegas não compareceram realmente porque não foi possível do 

modo como foi planejado, mas a idéia é que nesses espaços estejam os três 

sujeitos presentes. (Coord
74

. Universidade Pública). 
 

 

Como podemos observar na fala acima, rotina e a carga horária de trabalho dos 

profissionais (tanto supervisores de campo quanto acadêmicos), marcada pela 

superexploração do trabalho, se constitui num dos óbices para que a relação entre os mesmos 

seja efetivada, de modo que os sujeitos apresentam dificuldades em estabelecer um processo 

supervisão mais sistemático e planejado.  Santos e Abreu (2012) afirmam que, para analisar a 

supervisão de estágio em Serviço Social, deve ser considerada a complexidade do contexto no 

qual ela está inserida, contexto esse considerado pelas autoras como “convergência perversa”: 

 

A supervisão de estágio (...) apresenta-se diante do que podemos denominar 
como “convergência perversa”, ao reunir em seu processamento a 

precarização das condições de trabalho (do trabalhador em geral e específico 

da área), a mercantilização da educação superior e o aprofundamento da 

questão social, características fundamentais desta curva histórica de crise do 
capital que acentua a superexploração do trabalho (SANTOS; ABREU, 

2012, p.82).  

 

Outra dificuldade apontada por Lewgoy (2013), referente à supervisão de estágio, é 

compreensão de processualidade deste enquanto momento que inclui uma dimensão teórico-

metodológica e pedagógica, dimensões estas que irão respaldar o diálogo entre os sujeitos 

envolvidos nesse processo, de modo a avançarem nas propostas relacionadas ao projeto de 

qualificação teórica e técnico-política profissional. Portanto:  
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 Trabalha na instituição há quase dez anos, possui doutorado em Serviço Social e já participou de 

uma gestão do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte.  
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[...] a supervisão demanda que se assegurem, por meio de princípios, 

objetivos e diretrizes, espaços formativos que ultrapassem os aspectos 

técnico-pedagógicos, requerendo competências éticas, teóricas e políticas. 
Igualmente, há a expectativa de que seja superada a fragmentação do 

processo ensino-aprendizagem, permitindo uma intensa convivência 

acadêmica entre professores, alunos e sociedade, Trata-se de (...) um desafio 

político e de uma exigência ética: construir um espaço por excelência do 
pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de soluções (ABEPSS  

apud LEWGOY, 2010, p.93). 

 

Diante do exposto podemos concluir que há diversos impasses vivenciados pelas 

instituições e sujeitos participantes desta pesquisa no que se refere à realização do estágio 

supervisionado. Porém, reforçamos que tais limitações não estão desassociadas do contexto 

mais amplo de precarização do ensino superior como um todo que, diante do forte 

crescimento no número de instituições e de matrículas nos cursos impõem diversos impasses 

para a realização do estágio. 

Enfatizamos que estes impasses fazem parte de uma conjuntura onde o estágio no 

processo de formação profissional, independentemente de qual seja a profissão, é 

impulsionado pela lógica capitalista e seu caráter reducionista, o qual atribui ao estágio 

apenas como uma possibilidade de inserção precária dos discentes no mercado de trabalho, 

sendo considerado como um momento responsável por “ensinar a fazer”, perdendo-se, 

portanto, a dimensão educativa e pedagógica desse processo coletivo. 

 

4.3 A PESQUISA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

Segundo Muriel e Guedes (2013), a concepção de pesquisa que orienta o debate no 

âmbito do Serviço Social é resultado dos avanços da crítica ao conservadorismo estabelecido 

pela categoria profissional a partir da década de 1980
75

. Na profissão, a pesquisa se constitui 

como elemento fundamental para a análise das determinações sócio-históricas, tais como as 

conjunturas políticas, econômicas e sociais que irão determinar as ações profissionais 

mediante redefinição das políticas sociais.  

Conforme Setubal (2007), a centralidade da pesquisa no processo de formação 

profissional reforça a defesa de uma perspectiva de formação profissional a qual reconhece o 

Serviço Social enquanto uma profissão complexa em sua historicidade, inserida no 
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 Simionato (2005) ressalta que um dos fatos fundamentais para o reconhecimento da importância da 

pesquisa no processo de formação profissional foi a reforma curricular de 1982, na qual a pesquisa 
aparece como uma das exigências da formação profissional e; a criação do Centro de Documentação 

em Pesquisa e Políticas Sociais e Serviço Social – CEDEPSS.  
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movimento real da formação social capitalista. Ela se constitui enquanto elemento primordial 

para uma formação que tem por norte a apreensão da essência do real, considerando a relação 

dialética existente entre teoria e prática. Assim: 

 

[...] acredita-se que a produção do conhecimento pela via da pesquisa é o 

caminho que possibilita o rompimento do Serviço Social com a 

pseudoconcreticidade, por provocar no profissional o desejo de se 
movimentar –enquanto profissional pesquisador e/ou profissional 

responsável por ações institucionais que, aparentemente, não têm 

responsabilidade direta de produzir conhecimento –no sentido de fazer com 

que o pensar e o agir possam interagir dialeticamente (SETUBAL, 2007, p. 
65) 

 

A autora reforça, ainda, que a preocupação em reafirmar o lugar relevante da 

pesquisa na formação e atuação profissionais não se consubstancia apenas a partir da 

aprovação das Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. Na primeira proposta de currículo 

mínimo, determinado pela Lei n. 1889, de 13 de junho de 1953, a pesquisa estava inscrita 

como matéria obrigatória para os cursos de graduação em Serviço Social, claro que dentro da 

particularidade do processo de formação profissional da época, o qual estava atrela a uma 

perspectiva tecnicista de formação profissional, diferentemente do atual currículo mínimo 

proposto e defendido hegemonicamente pela profissão - materializado nas Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS de 1996.  

Para um profissional que tem seu espaço sócio-ocupacional dado, direta ou 

indiretamente, pelas expressões da questão social, a atitude investigativa se constitui 

fundamental. Daí a importância da transversalidade da pesquisa no processo de formação 

profissional do assistente social. Esta se efetiva através da necessária articulação dos 

componentes curriculares que trazem o conteúdo da pesquisa, viabilizando as três dimensões 

constitutivas do exercício profissional: teórico-metodológica; ético-política e técnico-

operativa. 

Por isto que, nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, a pesquisa está definida tanto 

como um componente curricular específico
76

 – o qual objetiva apreender a natureza, método e 

processo de construção do conhecimento e a investigação enquanto dimensão constitutiva do 

trabalho do assistente social – como elemento transversal durante todo o percurso vivenciado 
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 Este tem por ementa: “Natureza, método e processo de construção de conhecimento: o debate 

teórico-metodológico. A elaboração e análise de indicadores socioeconômicos. A investigação como 

dimensão constitutiva do trabalho do assistente social e como subsídio para a produção do 
conhecimento sobre processos sociais e reconstrução do objeto da ação profissional” (ABEPSS, 1996, 

p. 18).  
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na formação profissional, presente tanto nos demais componente curriculares obrigatórios 

quanto em outras atividades complementares. 

Observamos esta apreensão nas falas dos discentes das instituições pesquisadas:  

 

[...] no caso do Serviço Social, ela é um tipo de ferramenta que vai somar, 

você vai poder formar os meios para conseguir e elaborar as estratégias e tal 

para conseguir o que quer, o que precisa, e a pesquisa é o que dar 
fundamento. (Grupo Focal – Est.1

77
 – Universidade Pública) 

 

No relato supracitado, o discente reconhece a pesquisa enquanto instrumento 

viabilizador do fazer profissional do assistente social, sendo fundamental na busca de 

estratégias para efetivar ações teologicamente planejadas pelo profissional. Tal compreensão é 

reafirmada na fala a seguir, na qual o discente ressalta a importância da pesquisa para 

conhecer a realidade na qual o profissional irá atuar.  

 

Para trabalhar em determinado município em que você for trabalhar, em que 
você for atuar você tem que primeiramente fazer uma pesquisa para saber os 

aspectos da região (...) Ver as especificidades daquele setor para tentar 

resolver com a participação da sociedade... (Grupo Focal –Est.1
78

 – EAD) 

 

Vinculada a esta definição de pesquisa está a necessária articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, de modo a assegurar um processo de formação no qual capacite os 

profissionais a ultrapassarem o pragmatismo teórico e a ausência de relação entre teoria e 

prática, ancorando-se, assim, na direção da consolidação do projeto ético-político profissional 

(MURIEL; GUEDES, 2013).  

Assim:  

Assegurar essa indissociabilidade é, também, ter como direção a necessária 

articulação entre as aulas ministradas nas disciplinas que compõem a grade 

curricular nos cursos de Serviço Social e atividades desenvolvidas nos 
projetos de pesquisa e extensão, ainda que as condições materiais e políticas, 

dentre outras mediações que constituem a materialidade do ensino superior, 

apontem para o produtivismo e redução de quadro docente, de forma a 
enfraquecer tal dissociabilidade. Criar condições, ainda que rudimentares, 

para estimular os discentes a relacionar conteúdos ministrados em sala de 

aula com exercícios de pesquisa e extensão, é uma conquista trilhada 

(MURIEL; GUEDES, 2013, p.19). 
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 Estudante na faixa etária de mais de 30 anos, sem vinculo empregatício e não participa do 
movimento estudantil. 
78

 Estudante na faixa etária entre 18 e 25 anos, possui vínculo empregatício com carteira assinada e não 

participou de atividades vinculadas ao movimento estudantil. 
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Esta articulação é importante, pois a pesquisa deve ser compreendida como elemento 

constitutivo e estruturante para o processo e exercício profissional do assistente social, 

devendo-se, para isto, se oportunizado aos discentes espaços que garantam experiências de 

pesquisas além das vivenciadas nas disciplinas curriculares. Para isto, as autoras citam como 

exemplo de materialização desta articulação: o diálogo entre graduação e pós-graduação; a 

inserção dos discentes em grupos de pesquisas; o diálogo entre os diferentes núcleos de 

pesquisa existentes nas unidades de ensino; a construção de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão vinculados às linhas de pesquisa dos programas de graduação e pós-graduação; o 

fomento de parcerias com os campos de estágios. Tais espaços são importantes para que a 

pesquisa seja compreendida como espaço e momento de troca de conhecimento e 

experiências, na perspectiva de aproximação do conhecimento e o exercício profissional 

(MURIEL; GUEDES, 2013).  

Assim:  

 

[...] criar formas para aproximar dois diferentes espaços: a academia, campo 
de produção do conhecimento, dos espaços sócio-ocupacionais, e que se 

materializam as ações profissionais dos assistentes sociais. Aprender a 

sistematizar o conhecimento sob a ótica do rigor científico não se separa da 

formação de um profissional, cuja competência inscreve-se no compromisso 
com os usuários, na perspectiva da construção do projeto ético-político do 

Serviço Social (MURIEL; GUEDES, 2013, p. 23).  

 

Porém, diante do contexto no qual a universidade está situada, marcado pela 

mercantilização do ensino de nível superior, que traz como consequências forte processo de 

privatização interna das IES públicas, ampliação do número de IES privadas e de modalidade 

de ensino à distância, tais estratégias de consolidação da pesquisa no processo de formação 

profissional, numa perspectiva transversal, são tolhidas, limitando e desqualificando a 

formação profissional sob a justificativa de maior amplitude no acesso ao ensino de nível 

superior.  

Observamos essas limitações tanto no âmbito da universidade pública quanto na 

EAD. Na universidade pública, apesar de ser um espaço, por excelência, de fomento ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisas e extensões, tais ações são limitadas, não 

garantindo a oportunidade de participação de todos os discentes nessas atividades, como 

podemos observar na fala a seguir:  
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Na realidade é para participar desses espaços de, tipo assim, projetos de 

extensão, base de pesquisa, que a gente não tem a oportunidade, que é um 

espaço riquíssimo (Grupo Focal1 – Est.2
79

 – Universidade Pública) 

 

Em relação à instituição EAD, pela própria lógica na qual a instituição está inserida, 

não há atividades de pesquisa e extensão nas quais os discentes possam participar. Tal fato 

reflete a própria lógica de diversificação institucional promovida pelo MEC, consolidada pela 

LDB de 1996, a qual estabelece que apenas as universidades e centros universitários são 

obrigados a realizarem atividades de pesquisa e extensão, estando as demais IES destinadas 

apenas a fornecerem o ensino de graduação em nível superior, diluindo, assim, um aspecto 

fundamental que deveria ser indissociável no processo de formação profissional de nível 

superior: o tripé ensino-pesquisa-extensão.  

Portanto:  

A concepção do MEC de pesquisa favorece a hierarquização da produção de 

conhecimentos, (...) com tendência de concentração das pesquisas na pós-
graduação e distanciamento progressivo dessas atividades das necessidades 

da graduação. Ao ocorrerem na graduação, realizam-se por meio de 

disciplinas específicas, com exceção para a inserção de um baixo percentual 
de estudantes em iniciação científica, para posterior ingresso na pós-

graduação. Com isso, perde-se a perspectiva da transversalidade proposta 

nas Diretrizes Curriculares de 1996 (MURIEL; GUEDES, 2013, p. 26-27).  

 

  

Portanto, a experiência para com a pesquisa fica restrita ao âmbito da disciplina e sua 

construção muitas vezes fica limitada à elaboração dos trabalhos de conclusão de curso 

realizados pelos discentes no final da graduação. Porém, até esse momento – mais propício à 

realização da pesquisa na maioria das IES – também sofre reduções, ao ser flexibilizado e 

reduzido à construção de um artigo (e não mais uma monografia) e ao ser suprimida o 

momento de apresentação e defesa do TCC, impedindo o estudante de vivenciar o rico 

processo de avaliação por uma banca de avaliadores (MURIEL; GUEDES, 2013).  Na 

instituição de ensino a distância onde realizamos a pesquisa, por exemplo, os TCC são 

realizados em duplas e em formatos de artigos.  

Portanto, diante do exposto podemos concluir que a concepção de pesquisa – 

enquanto um processo que deve ser transversal durante todo o período de formação 

profissional do assistente social – não está sendo devidamente efetivado em ambas 

instituições pesquisadas. Apesar da universidade pública garantir minimamente a alguns de 

seus discentes a experiência na participação em projetos de pesquisa e/ou extensão, isso não 
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 Estudante na faixa etária entre 25 e 30 anos, possui vínculo empregatício e não participa de 

atividades do movimento estudantil. 
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ocorre de modo equânime pois não atende à demanda da maioria dos estudantes. Na EAD, 

pela própria lógica em que está inserida, tais atividades são inexistentes, restringindo as 

experiências dos discentes com a pesquisa somente ao âmbito disciplinar, o que inviabiliza o 

próprio sentido de pesquisa e de formação profissional defendido hegemonicamente pela 

profissão, uma vez que não há, minimamente, o estabelecimento do tripé ensino-pesquisa-

extensão, restringindo o processo de formação profissional ao mero ensino, seguindo, 

portanto, a lógica mais ampla de aligeiramento, flexibilização e fragmentação deste.  
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5  CONCLUSÃO 

 

Fazer o processo de conclusão de um trabalho acadêmico não é fácil, principalmente 

quando reconhecemos que, apesar da dimensão de uma pesquisa de mestrado, todo objeto é 

inconcluso, pois a realidade é dinâmica e multideterminada, havendo vários aspectos a serem 

aprofundados, mas que, infelizmente, não o serão neste momento.  

Porém, podemos afirmar que alcançamos os objetivos traçados para esta pesquisa, 

bem como que a hipótese estabelecida no início de sua realização nos foi confirmada. Diante 

do que analisamos ao longo desse trabalho concluímos, portanto, que as contrarreformas 

promovidas nas políticas voltadas ao Ensino Superior brasileiro trazem diversas implicações 

para o processo de formação profissional do assistente social, seja no âmbito das instituições 

universitárias públicas, seja no âmbito das IES privadas e na modalidade de Ensino à 

Distância.  

Como pudemos observar no primeiro capítulo, estas contrarreformas são efetivadas 

em cada instituição de modo particular, dentro das especificidades das instituições 

pesquisadas. Seus principais objetivos são de atender as determinações globais de uma 

sociabilidade que necessita da criação de novos nichos mercadológicos para obtenção de lucro 

e reprodução da ordem burguesa hegemonicamente dominante. Lógica esta que é a essência 

do modo de produção capitalista, o qual historicamente vem impregnando a totalidade da vida 

social o sentido mercantil, sendo uma necessidade histórica a reconfiguração do processo 

formativo/educativo dos sujeitos sociais, seja via mercantilização do sistema de ensino, 

transmutando um direito social em mercadoria, ou pela criação de novas estratégias 

ideológicas as quais possam impulsionar novos meios de consenso entre as classes 

antagônicas e de produção do conhecimento.  

No segundo e terceiro capítulos vimos como estas contrarreformas repercutem no 

processo de formação profissional do assistente social, partindo da análise dos Projetos 

Político – Pedagógicos (PPP) dos cursos pesquisados e suas respectivas estruturas 

curriculares; do estudo de como a relação teoria e prática está sendo compreendida no 

processo de formação, bem como a realização do estágio supervisionado obrigatório e da 

pesquisa. 

Analisando, portanto, os PPP dos cursos pesquisados concluímos que há 

significativas diferenças entre os documentos da universidade pública e os da EAD. 

Observamos que a construção do PPP da universidade pública ocorreu através de um processo 

coletivo no qual houve a participação dos docentes e discentes da instituição que, em 



131 
 

conjunto, pensaram o processo de formação a partir dos parâmetros legais e das próprias 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, considerando as especificidades regionais de 

onde o curso está inserido. Identificamos também nesse projeto a preocupação em reafirmar o 

direcionamento político defendido pelo curso – condizente com o que é defendido 

hegemonicamente pela profissão – mediante o embasamento teórico-metodológico e ético-

político dado a este, garantindo, assim, um processo de formação pautado numa perspectiva 

de totalidade e socialmente referenciado.  

No PPP da EAD observamos certas fragilidades no que concerne ao seu processo de 

construção e suas diretrizes curriculares. Em relação ao processo de construção, no próprio 

documento se afirma que este foi construído a partir de um processo coletivo, com 

participação de discentes, docentes e representantes do CRESS da região onde está situada a 

instituição matriz, porém, diante da própria especificidade do EAD, tal projeto não abarca  as 

especificidades regionais dos polos, já que é seguido por todos os polos em nível nacional. 

Notamos também uma perspectiva mais técnica no que diz respeito aos objetivos traçados 

para o curso e uma lógica mais sequencial no que se refere à estrutura curricular, além 

percebemos alguns traços ecléticos em relação a esta última. 

Tais características demonstram que na instituição EAD há uma preocupação maior 

em se atender as demandas impostas pelo mercado, não numa perspectiva de apreender estas 

dentro da lógica contraditória em que está inserido no modo de produção capitalista, mas 

numa perspectiva de consenso em relação a esta.  

No terceiro capítulo, ao analisamos como está sendo compreendida a relação teoria e 

prática no processo de formação profissional das instituições pesquisadas. Observamos que há 

impasses em ambas as instituições, tanto em relação à apreensão desta discussão num âmbito 

mais geral, quanto no que se refere mais especificamente à relação dos estágios e da pesquisa. 

No que se refere à discussão sobre a relação teoria e prática, de modo mais amplo, 

observamos que os discentes de ambas as instituições afirmam que o ensino da prática 

profissional é insuficiente. Tanto na universidade pública – que demonstra em seu PPP uma 

perspectiva de ensino da prática mais amplo – quanto na EAD – que sinaliza em seu PPP um 

ensino da prática numa perspectiva mais técnica – as afirmações dos discentes assemelham, 

ao afirmarem que não se sentem seguros para atuar enquanto assistentes sociais; que a teoria 

que aprendem durante o curso, apesar de importante, não está sendo suficiente para respaldá-

los no fazer profissional e; que o ensino dos instrumentais é insuficiente. 

Porém, na fala dos docentes não observamos tais afirmativas, o que nos instigou à 

problematização sobre o verdadeiro sentido da relação teoria e prática. Concluímos que 
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discutir sobre esta questão se constitui num dos maiores desafios à categoria profissional, pois 

implica superar a falsa apreensão de que a relação entre teoria e prática se estabelece de modo 

imediato e pragmático, como a racionalidade formal – abstrata da burguesia 

hegemonicamente dominante impõe. Tal relação deve ser compreendida de forma dialética 

numa perspectiva em que contribua ao profissional a apreensão da realidade em sua essência, 

superando as análises imediatas dos fenômenos que aparecem na cotidianidade do trabalho 

profissional. 

Trabalhar a relação entre teoria e prática nesta perspectiva é um desafio dentro de um 

contexto onde observamos que ao ensino de nível superior é exigido a formação de 

profissionais cada vez mais qualificados tecnicamente, que atendam aos interesses impostos 

pela lógica mercantil de modo mais eficiente e neutra, desprendidos de concepções políticas e 

éticas, descaracterizando, assim, o que venha a ser o ensino de nível superior (que 

supostamente deveria contribuir na formação de profissionais que, a partir de análise crítica 

da sociedade em que se encontram, propor estratégias criativas de enfrentamento de 

problemas sociais, contribuindo, assim, na superação destes e na luta por uma sociedade mais 

justa e equânime); além da forte precarização que observamos no trabalho docente, que limita 

cada vez mais a atuação deste profissional junto com os discentes numa perspectiva 

provocativa e questionadora, não se restringindo somente ao repasse de conhecimentos. 

As repercussões desse contexto estão sinalizadas, também, na realização dos estágios 

obrigatórios nas respectivas instituições. Em ambas mostramos que há limites: na 

universidade pública, o maior desafio que observamos está relacionado à efetivação da 

relação entre supervisores acadêmicos, discentes e supervisores de campo. Foi consensual na 

fala dos sujeitos da pesquisa que esta relação ainda não ocorre de forma satisfatória, porém, 

reconhecem que esta dificuldade ocorre diante da realidade das condições de trabalho dos 

supervisores, limitando que estes desenvolvam um processo de supervisão mais sistemático e 

planejado. 

Em relação à instituição EAD notamos alguns impasses mais estruturais, tais como: 

carga horária destina à realização do estágio e supervisão acadêmica; a não existência de 

coordenação específica de estágio, sendo esta realizada pelo coordenador pedagógico do polo 

presencial e; a não existência de um supervisor acadêmico, sendo esta função exercida pelo 

tutor presencial responsável pela turma.  

Outra questão discutida no último capítulo refere-se à realização da pesquisa. 

Observamos que esta, em ambas as instituições, ocorre de modo insatisfatório para se 

consolidar a perspectiva de que a pesquisa seja um elemento transversal no processo de 
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formação do assistente social. Na universidade pública observamos que, apesar dela se 

constituir num componente curricular específico e da existência no espaço institucional de 

projetos de pesquisas e extensão dos quais os alunos podem participar, estes são insuficientes 

e restritos, não atendendo as demandas dos discentes.  

Na instituição EAD, a pesquisa se restringe somente ao cumprimento de um 

componente curricular, pois diante da própria lógica do EAD – que se define enquanto 

instituição de ensino, diferentemente de uma instituição universitária que tem por missão a 

realização de pesquisas e projetos de extensão – não existe oportunidades para os alunos 

participarem de projetos de pesquisas, limitando o processo de formação profissional apenas 

ao âmbito do ensino.  

Portanto, diante da realização desta pesquisa concluímos que o processo de formação 

profissional sofre os rebatimentos do processo de contrarreformas no âmbito do ensino 

superior nas mais diversas formas, dentro das especificidades de cada instituição. Observamos 

um forte processo de banalização e precarização do ensino superior, tolhendo-o enquanto 

direito a ser garantido a todos e transmutando-o num propenso nicho mercadológico. 

Portanto, pensar o processo de formação profissional do assistente social, comprometido com 

ideais emancipatórios com a defesa da classe trabalhadora, se constitui num verdadeiro 

desafio.  

Observamos que alguns parâmetros instituídos coletivamente pela categoria 

profissional – estabelecidos, por exemplo, nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS e na 

Políticas Nacional de Estágio – ao processo de formação dos assistentes sociais não estão 

sendo efetivados, por exemplo, no que se refere à realização dos estágios, a inserção na 

pesquisa no processo de formação e, inclusive, a discussão de alguns temas centrais a este 

processo de formação.  

Consideramos que estas limitações não são causadas meramente pelo 

descomprometimento profissional dos sujeitos que delas fazem parte, mas devido a questões 

macroestruturais nas quais tais instituições estão inseridas. Por exemplo, a própria lógica do 

EAD tolhe os parâmetros estabelecidos coletivamente e hegemonicamente pela categoria 

profissional, pois consideramos que a lógica da dinâmica dessa modalidade de ensino não os 

abarca uma vez que reforça um processo de formação pautado meramente no repasse de 

conhecimentos, não oferecendo aos discentes, por exemplo, oportunidades de terem outras 

vivências no processo de formação além do espaço da sala de aula.   

Observamos que esta tendência também está sendo incorporada na universidade 

pública, pelos próprios ataques que esta vem sofrendo com as atuais reformas promovidas no 
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âmbito do ensino superior. Porém, ela ainda se constitui num espaço de resistência, no qual 

presenciamos a organização política de sujeitos coletivos (docentes, funcionários e discentes) 

que denunciam estes ataques e que lutam para que ela se constitua enquanto direito a ser 

garantido a todos os cidadãos brasileiros.  

Para isto, ressaltamos a importância da organização política da categoria profissional, 

mediante suas entidades representativas (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO) que vem 

construindo coletivamente estratégias de enfrentamento e de defesa por um projeto 

profissional socialmente referenciado por valores éticos e políticos emancipatórios. No âmbito 

da formação profissional, destacamos a importância da atuação da categoria que, juntamente 

com outros sujeitos coletivos, lutam em defesa por uma educação pública, laica e de 

qualidade a todos os cidadãos, pois educação é direito. Acesso ao ensino de nível superior 

também é direito, e não um privilégio. E direito, nessa na sociabilidade regida pelos ditames 

do capital, só é conquistado na luta!  

Para isto, é importante permanecermos firmes aos nossos princípios, e nunca perder a 

esperança na aurora desejada.... 

 

 

Ontem um menino que brincava me falou 

Hoje é semente do amanhã 

Para não ter medo que este tempo vai passar 

Não se desespere e nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

 (Nunca pare de sonhar – Gonzaguinha)  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

1) RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COM IES: 

 Tempo de serviço 

 Tipo de contrato 

 Quantas disciplinas/turmas ministram; carga horária 

 

2) FORMAÇÃO 

 Ano que concluiu a graduação 

 Mestrado/Doutorado/Especialização 

 Experiência anterior em outra forma instituição 

 Experiência anterior em outra forma de atuação profissional 

 Atuação das entidades da categoria profissional (CFESS, ABEPSS, ENESSO, 

MESS) Participa/participou de alguma? 

 

3) FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

 O processo de formação profissional hoje: principais desafios e dificuldades 

 Rebatimentos das reformas no Ensino Superior na formação do Assistente 

Social 

 Implementação das Diretrizes Curriculares e Projeto Ético-Político 

Profissional: desafios/limites e possibilidades 

 O ensino da prática 

 Relação da disciplina que ministra com as Diretrizes Curriculares para o curso 

de graduação em Serviço Social 

 Currículo Institucional 

 Perfil do aluno  

 Atuação das entidades do serviço Social (CFESS, ABEPSS, ENESSO): qual a 

opinião sobre a atuação das mesmas?  

 

4) ATUAÇÃO DOCENTE 

 Principais desafios à atuação docente hoje 

 Relação teoria e prática no processo de formação profissional 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS COORDENADORES  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS COORDENADORES  

1) RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COM A IES 

 Tempo de serviço  

 Tipo de contrato 

 Tempo de coordenação 

 Disciplinas ministradas 

 

2) FORMAÇÃO 

 Ano que concluiu a graduação 

 Mestrado/Doutorado/Especialização 

 Experiência anterior em outra forma instituição 

 Experiência anterior em outra forma de atuação profissional 

 Atuação das entidades da categoria profissional (CFESS, ABEPSS, ENESSO, 

MESS) Participa/participou de alguma? 

 

3) FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

 O processo de formação profissional hoje 

 Projeto Político-pedagógico 

 Implantação das diretrizes curriculares e o Projeto Ético-Político Profissional 

            3.1)  Projeto Político-Pedagógico e Currículo Institucional 

 Como ocorre(u) o processo de sua construção? 

 Houve participação dos docentes e discentes nesse processo? 

            3.2)  Estágio:  

 Relação com os supervisores de campo; 

 Convênio com as instituições e encaminhamento dos discentes 

 

4) COORDENAÇÃO 

 Principais demandas vindas dos discentes e docentes 

 Principais desafios à coordenação do curso hoje 

 Como avaliar o perfil do egresso 

 Como está definido o Estágio Curricular no Currículo Institucional 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE GRUPO FOCAL PARA DISCENTES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ROTEIRO DE GRUPO FOCAL PARA DISCENTES 

1) PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 Quantas disciplinas cursadas por período 

 As disciplinas ofertadas atendem à demanda para a formação profissional? Por 

quê? 

 Diretrizes Curriculares do Serviço Social: conhece? O currículo da IES as 

contempla? 

 Como analisa a atuação docente? 

 Disciplinas cursadas cujo professor seja Assistente Social 

 O Projeto Ético-Político do Serviço Social e a direção social dada ao curso  

 A materialização do Projeto Ético-Político no processo de formação 

 Discussões sobre o modo de produção capitalista 

 O Ensino da prática profissional 

 Participação em atividades extracurriculares: base de pesquisa; estágio 

extracurricular; participação no movimento estudantil; participação em 

eventos; etc.  

 O curso tem suprido as expectativas 

 O que espera ao concluir o curso 

 Acha que há diferença na formação entre o ensino presencial e o EaD? Entre o 

ensino numa instituição pública e numa instituição privada? 

 O significado do Ensino Superior para formação profissional 

 

2) Estágio 

 Em que período é iniciado 

 Relação teoria e prática 

 Desafios/ dificuldades 

 Supervisão de campo e supervisão acadêmica 

 

3) Trabalho de Conclusão de Curso 

 

4) Movimento Estudantil do Serviço Social 

 Importância/contribuição para o processo de formação profissional 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DO PERFIL DISCENTE DAS IES  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DO PERFIL DISCENTE DAS IES 

 

1- FAIXA ETÁRIA: 

(  ) 18 a 25  (  ) 25 a 30  (  ) +30 

 

2- TEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM CARTEIRA ASSINADA? 

 (  )SIM         (  ) NÃO 

CASO A RESPOSTA SEJA SIM, QUAL A CARAGA HORÁRIA SEMANAL?  

(  ) 20h  (  )30h  (  )40h  

 

3- FEZ OU FAZ ALGUM ESTÁGIO EXTRACURRICULAR?  

(  ) SIM       (   ) NÃO 

 

4- PARTICIPA OU PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO ACADÊMICO DE 

EXTENSÃO OU DE PESQUISA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE 

ESTUDA?  

(   )SIM      (   )NÃO 

 

5- PARTICIPA OU PARTICIPOU DE ALGUMA ENTIDADE DO MOVIMENTO 

ESTUDANTIL OU DA CATERGORIA PROFISSIONAL (CENTRO ACADÊMICO, 

ENESSO, ABEPSS)? 

 (  )SIM      (   )NÃO 

 

 


