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RESUMO  
 
O texto apresenta a partir da Contrarreforma imposta pelo 
Estado brasileiro à Política de Educação, algumas das 
principais tensões que se projetam sobre a formação 
profissional em Serviço Social na contemporaneidade 
entendendo que tais mudanças fragilizam a proposta de 
formação defendida pela categoria profissional dos assistentes 
sociais e seus organismos representativos.  
 
Palavras chave: Política de Educação. Serviço Social. 
Formação profissional. 
 
ABSTRACT  
 
The text presents from the Counter imposed by Brazil to the 
Education Policy, some of the main tensions that project on 
vocational training in Social Work in contemporary 
understanding that such changes weaken the proposed training 
advocated by the profession of social workers and their 
representative bodies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual momento de crise do Capitalismo, com suas novas e antigas 

determinações, impõe metamorfoses à formação profissional diante dessa conjuntura com o 

aumento do desemprego e do exército de reserva (VIEIRA, 1997). Nestes termos, os 

desdobramentos vivenciados na Política de Educação brasileira reconfiguraram o ensino 

público e ampliaram o ensino privado de Serviço Social em especial no início dos anos 

2000. A projeção desse cenário sobre a formação profissional dos assistentes sociais incide 

em questões, tais como o perfil funcionalista dos profissionais orientado para as exigências 

do modelo produtivo contemporâneo.  

Para ampliarmos o foco sobre esta temática adotamos a pesquisa qualitativa 

(MINAYO, 2004) com finalidade exploratória e aportes das pesquisas bibliográfica e 

documental. Desta forma, dentre os processos inerentes à contrarreforma do Estado, sob 

perspectiva neoliberal apresenta processos tais como a flexibilização, precarização do 

trabalho2 e a redução dos direitos.   

É importante ressaltar que nas lutas e conquistas da classe trabalhadora a 

educação sempre esteve presente como uma das prioridades, e por meio dela se assegura 

inserção no mercado de trabalho, o que ressalta a sua dimensão econômica, mas também 

nesta arena se inscreve a disputa por projetos de sociedade, pela ampliação de 

conhecimentos e construção de formas de sociabilidade, vivência coletiva e cultura, ou seja, 

sua dimensão ético-política.  

Os países de economia dependente apresentam uma inserção capitalista 

desigual e combinada, como é o caso do Brasil, onde os efeitos da opção político-

econômica neoliberal se dão por acordos internacionais voltados ao controle da política 

monetária, do foco no controle da inflação, a dinamização das exportações de commodities, 

e a abertura sem restrições ao capital estrangeiro, que agora adentrando no país não só 

pela industrialização e setor agrícola (mecanismo já presente desde o século passado com 
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 As condições atuais do capitalismo contemporâneo traduzidos pela globalização financeirizada dos 

capitais e sistemas de produção e apoiados no desenvolvimento tecnológico promovem intensas 
mudanças nos processos de organização, resultam em uma nova morfologia do trabalho, com 
amplos contingentes de trabalhadores flexibilizados, infornalizados, precarizados, pauperizados, 
desprotegidos de direitos e desprovidos de organização coletiva (ANTUNES, 2005).  
 



 

 

 
                  

o desenvolvimentismo), se espraia por setores abertos à economia de mercado, como os 

serviços (BEHRING, 2003; FONTES, 2010).  

Pensando sob este prisma, a formação profissional dos assistentes sociais 

demanda um olhar crítico com atualização permanente junto aos diversos campos 

profissionais, entendendo que estes pontos repercutem sobre a intervenção profissional e à 

organização de classe da profissão.  

Assim, nossa proposta de análise se desdobra em dois eixos, sendo um 

referente à conjuntura brasileira e o outro referente à formação profissional dos assistentes 

sociais. Sob esta configuração, iniciamos esta exposição com o exame sobre a crise 

capitalista enquanto promotora de metamorfoses na esfera do trabalho, as reconfigurações 

da Política de Educação e a expansão dos Cursos em Serviço Social no Brasil dos anos 

2000.  

E no segundo momento, abordamos a formação profissional em Serviço Social, 

com as reflexões sobre o processo educativo e formativo que evocam a formação, como um 

processo determinante para o significado da profissão na divisão sociotécnica do trabalho, e 

para as escolhas da categoria de acordo com as Diretrizes Curriculares3.  

 

 

2. A CRISE CAPITALISTA E A ESFERA PRODUTIVA: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS  

   

  É relevante atentar para o tipo de formação profissional demandado na 

contemporaneidade, que se evidencia nas atuais configurações do ensino em Serviço 

Social, ou seja, é requisitado um perfil de trabalhador flexível, operativo e eficiente para 

realizar/ocupar funções (a polivalência), com valores individualistas, e imediatistas a favor 

da competitividade, o que leva os discentes em formação a manterem seu foco e esforços 

para o resultado final, que seria obter o diploma de graduado, sem atentar para o processo e 

o conteúdo da formação, com critérios de qualidade que deveriam ser amplamente 

discutidos nesta etapa.  

                                                           
3
 No Brasil, a atual formação profissional é atende a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei no. 9.394, de 20/12/1996 além das Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de Serviço Social (ABEPSS, Resolução no. 15, de 13 de março de 
2002).  
 



 

 

 
                  

  No Brasil prioriza‑se a formação no Ensino Superior segundo as diretrizes do 

Banco Mundial, sob o discurso da democratização da educação. Mas, na verdade tal 

discurso significa ampliar vagas no ensino público e privado, expandindo o campo da 

educação, de forma aligeirada e precarizada. Este cenário se coloca como mais uma das 

contrarreformas implementadas pelo Estado brasileiro em relação a suas políticas sociais, 

no caso, a Política de Educação com a especificidade do ensino superior.  

 

 

2.1 O Estado brasileiro e o realinhamento da Política de Educação Superior face às 

novas configurações no mundo do trabalho.   

 

Vivenciamos um contexto, onde as novas configurações da sociedade 

contemporânea geradas pelo processo de globalização e as crises da modernidade e do 

Estado obscurecem o capital enquanto autor principal dos efeitos destas questões. Este 

cenário mundial de crise do capital tem como objetivo ampliar a lucratividade do setor 

produtivo, e isto nos permite visualizar a criação de consensos sobre o exército de reserva, 

que pelo discurso da qualificação como via de inserção no mercado, não absorveria todas 

as pessoas em idade produtiva.  

Assim, o apelo ao "capital humano" surge para responsabilizar o indivíduo e 

justificar o desemprego e o subemprego como uma questão individual, mesmo com a 

necessidade de atualização dos processos de formação profissional. Dessa forma, existe no 

Brasil, no caso do acesso ao ensino superior, que chega com a roupagem da 

"democratização", e o viés populista do governo, especialmente para as camadas mais 

populares, que se a educação não for acessada como um direito, ao menos pode ser 

comprada como mercadoria, ou seja, a tese do cidadão consumidor (MOTA, 2005). 

A expressão desta afirmação da autora se concentra na Política de Educação do 

Brasil, e de outros países da latino americanos que na década de 1990 obedeceram as 

orientações neoliberais impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), ao mesmo tempo em que a reforma do Estado e das políticas 

sociais tomava proporções nas esferas política e econômica.  

O processo de mercantilização dos direitos sociais teve início com a 

transformação dos serviços básicos em mercadorias, com o modelo gerencial empresarial 

para as políticas sociais, sob a alegação de tornar os serviços públicos mais eficientes e 

incentivar a exclusão do Estado e de seu modelo de gestão colocada como onerosa e 



 

 

 
                  

desqualificada. Assim a reforma da educação foi iniciada com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 a 2002) foi marcada por grande crescimento nos anos 2000, dos 

cursos e do número alunos por curso4.  

Na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006) essa situação 

permaneceu e se aprofundou visibilizando a Educação superior no contexto de reformas do 

Estado capitalista. Entretanto, o significado do Estado capitalista e a redefinição de seu 

papel envolve questões estruturais maiores voltadas para a superação das crises do 

Capitalismo, e mais especificamente a partir da década de 1970, de acordo com Harvey 

(1992), Meszáros (2000) e Antunes (2006). 

Retomando o eixo da educação, Cislaghi (2011) aponta que o ensino superior na 

América Latina teve duas fases significativas: uma de massificação via setor público 

(décadas de 1960 a 1980) e outra de privatização (sobretudo década 1990). Ainda segundo 

a autora, no período de 1981 a 1995, o total de instituições privadas fundadas para atuar no 

ensino superior é quatro vezes maior ao de instituições públicas, transformando a América 

Latina no maior percentual do mundo de estudantes em instituições privadas de ensino 

superior, o que revela o caráter mercadológico e privatista dessa expansão. 

No Brasil é importante ressaltar que no período da Ditadura Militar o ensino 

superior passa a ser um campo de investimento de capitais, entretanto, como bem lembrou 

Netto (2004, p. 27) é no Governo Fernando Henrique Cardoso, que essa expansão alcançou 

níveis altíssimos envolvendo também a Pós-Graduação.  

Ainda neste governo foi incluída na LDB em 1996, a diversificação das 

modalidades de ensino, por meio da organização diferenciada das instituições, como 

faculdades e centros universitários, quebrando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão nas universidades, além de favorecer a expansão do ensino superior privado, 

principalmente nas modalidades à distância e os cursos sequenciais.  

Cislaghi (2011) pondera ainda que em 2003 o Banco Mundial lançou um novo 

documento denominado “Construir sociedades de conhecimento: novos desafios para a 

educação terciária”. Nele o Banco apresenta novas tendências e reforça outras antigas, 

como o papel do conhecimento como motor do desenvolvimento, a internacionalização tanto 

dos provedores da educação terciária como o de um capital humano avançado, o aumento 

do apoio técnico e financeiro do Banco aos países que quisessem desenvolver a educação 

nessa perspectiva”. (BANCO MUNDIAL, 2003). Essas orientações continuaram a ser 
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 A ampliação de instituições de ensino superior ofertava cursos de graduação nas capitais e interior 

dos Estados, no formato presencial e a distância (EADs), estes últimos sem uma fiscalização dos 
processos de implantação, nem acompanhamento (ABEPSS/CFESS, 2011). 



 

 

 
                  

implementadas no Governo Lula, e de acordo com a correlação de forças de cada 

conjuntura, no embate com sujeitos coletivos com projetos de educação antagônicos. 

Porém, muito embora no Governo Lula verifiquemos a abertura de novas universidades 

federais e, logicamente o crescimento do número de vagas nas já existentes, para ampliar o 

ensino superior público, ele foi menor em comparação à expansão do ensino privado seja 

com os cursos presenciais ou com a modalidade do ensino à distância (EAD). 

No âmbito do Serviço Social, esta última modalidade de ensino tem início no 

governo Lula em 2006. E segundo dados do Censo da Educação Superior de 20135, os 

cursos de graduação à distância registraram crescimento de 15,7% entre 2012 e 2013. Nos 

últimos onze anos, a oferta de cursos na modalidade cresceu vinte e quatro vezes. O 

levantamento mostra também, que os cursos à distância ofertados em instituições privadas 

de Ensino Superior representaram 87% do número de inscritos.  

Para o Serviço Social, essa expansão refletiu a tendência nacional da educação 

superior, porque paralelamente à expansão de vagas e instituições ofertando o curso de 

Serviço Social nos anos 2000, tivemos a diversificação e a diferenciação da formação 

profissional, principalmente no setor privado e nos cursos de EAD. Entre os três cursos que 

mais ofertam vagas na modalidade à distância, o Serviço Social aparece em terceiro lugar. 

(INEP/MEC, 2010 citado por ABEPSS/CFESS, 2011).  

No final da década de 1990, a educação superior é vista como um „campo dos 

mais promissores ao lucro, aliciante e de grande potencial para um capital ávido de novas 

áreas de valorização‟ (SOUSA, 2004, p. 27). Na contramão desse processo, a universidade 

pública, passa a ser incentivada a gerar seu próprio financiamento e a disputar recursos no 

mercado como uma empresa voltada ao mercado.  

O mercado e a inovação tecnológica são referenciais desta contrarreforma 

educacional. A lógica funciona com a democracia igualada ao poder de compra e a inovação 

tecnológica, entendida e aplicada com a finalidade da educação para uma possível inserção 

social. Essa lógica no Brasil recebeu apoio financeiro e político para consumar o 

empresariamento da educação superior (NEVES, 2002). O cenário que se apresenta 

sinaliza que a formação aligeirada e minimalista não se traduz sempre em emprego efetivo.  

 

 

3. AS TENSÔES SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS 
 

                                                           
5
 Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior (acesso em 10 de janeiro de 2015). 

http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior


 

 

 
                  

 

Para Netto (1996) considerando os aspectos estruturais do Brasil e a dinâmica 

das relações capitalistas, verificamos que a demanda pela profissão do Serviço Social não 

tende a diminuir, e que as mudanças no mundo do trabalho repercutem mundialmente, 

alterando as profissões, as áreas de intervenção e as condições de trabalho, as 

perspectivas teóricas, funções sociais etc. (ANTUNES, 1995; HARVEY, 1989; IAMAMOTO, 

2001).  

Assim o ajuste neoliberal traduz uma redefinição global do campo político-

institucional, com foco na privatização do setor público e na redução do Estado e que a 

terceirização foi uma medida eficaz encontrada6. O enquadramento do Brasil na década de 

1990, mediado pela supressão de direitos sociais consolidados na Constituição de 1988, a 

abertura dos mercados nacionais ao capital especulativo, entre outras questões, promove o 

capital financeiro como prioridade e suprime o Estado pelo mercado na regulação da vida 

social.  

Simultaneamente importa ressaltarmos a noção de competência defendida pelos 

sujeitos da profissão para o fortalecimento do projeto ético‐político, que supõe uma 

formação profissional que imprima um perfil crítico, fundado em rigorosa capacidade teórica, 

ético‐política e técnico‐prática voltada ao conhecimento e transformação da realidade. 

(COFI/CFESS, 2002). 

Essa concepção é contrária aos requerimentos do mercado, em que as 

competências são capacidades para realizar tarefas práticas, o que desvaloriza e o 

conhecimento científico. Devido a este perfil, o mercado exige um trabalhador polivalente, 

com novas características técnicas e capaz de atuar em diferentes funções ou postos de 

trabalho. Dessa forma, os conceitos como profissão e formação específica, especializada, 

vão perdendo funcionalidade. (KUENZER, 2006).  

Porém, a educação vai muito além das atividades didáticas, pois ela prepara 

para a vida em sociedade, promovendo saberes referenciados, que incidem sobre as 

demandas, valores e necessidades da população. É uma prática social que requer interação 

entre os sujeitos e a sociedade. Desta forma, educação e a formação caminham juntas. É 

um “processo de qualificação teórico‑metodológico, técnico e ético‑político para o exercício 
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 O processo de terceirização se caracteriza pela transferência para outra empresa de: tarefas, de 

atribuições, de parte da produção e dos serviços. A flexibilização dos contratos de trabalho é 
configurada como uma diretriz para diminuir custos com força de trabalho. As relações intra-empresas 
se estruturam através de redes de subcontratação ou terceirização - complementaridade entre as, 
micro, pequenas, médias e grandes empresas (DRUCK, 2001).  

 



 

 

 
                  

dessa especialização do trabalho coletivo” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 163) e detém uma 

dimensão potencial nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Assim o perfil do profissional que se pretende formar, segundo o Projeto de 

Formação Profissional do Assistente Social de 1996, projeta um profissional capacitado, que 

privilegie a defesa dos direitos sociais, a ampliação da cidadania e a consolidação da 

democracia, com competência nas dimensões do agir profissional: teórico‑prática, 

técnico‑operativa e ético‑política. Nessa perspectiva, entendemos que a competência vai 

além da base teórica somente, mas envolve repensar compromissos. Para tanto, estar em 

contato com o outro, contribui para a construção de novas consciências e práticas 

acadêmicas; além de ser um dos muitos espaços de formação cultural, política e de 

exercício e luta pela cidadania (CARDOSO ET al., 1993, p. 4).  

É fato que as profissões precisam dar respostas à sociedade e no caso do 

Serviço Social, espera-se que o profissional tenha a capacidade e a habilidade de propor 

projetos de intervenção.  

 

 
4. CONCLUSÕES 
 

 

A reforma do Estado brasileiro implementada nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da adoção de uma série de ajustes 

estruturais na economia trouxeram consequências diretas para a política educacional 

brasileira, com ênfase na educação superior. Esse movimento privilegia um modelo 

educacional voltado para a mercantilização do ensino, como principal forma de superação 

da crise institucional que ele vivencia. Na área de Serviço Social, a expansão dos cursos 

graduação também é parte da expansão do ensino superior pelo orientada para o mercado 

de trabalho. A expansão do ensino superior de Serviço Social na década de 2000 ampliou o 

acesso à educação superior e para os assistentes sociais, isso significou também um 

aumento de espaços ocupacionais e postos de trabalho da profissão.  

Identificamos nesta perspectiva, que há um conjunto de tensões inscritas neste 

contexto, onde ocorre a dilapidação da formação profissional em Serviço Social sob diversos 

ângulos, seja com as mudanças nas Diretrizes Curriculares de 2002 que tentam reeditar a 

proposta anterior prevista com as Diretrizes construídas pela categoria em 1996, 

subsumindo conteúdos importantes da base teórica e acelerando mais ainda o processo de 

formação profissional. A massificação dos ensinos de graduação privados e à distância, e 

um perfil profissional funcional, que se desenha para as novas gerações de estudantes em 



 

 

 
                  

formação, os quais terão pela frente o agravamento da questão social, os ajustes neoliberais 

na base das políticas sociais, em especial, as de seguridade social e a precarização do 

trabalho profissional, e tudo isto ou até mais que possamos identificar na leitura destes 

contextos, não se enfrenta sem uma base formativa sólida e crítica. O que percebemos com 

este arcabouço, é que o capital fica resguardado da cena pública enquanto seus efeitos 

como causam prejuízos à educação superior, suplantados pelo discurso de democratização 

do acesso aos cursos de bacharelado.  

Cabe um parêntese, no caso da contrarreforma do ensino superior, sobre os 

desdobramentos para jovens e trabalhadores, que buscam na educação superior ampliar 

seus horizontes sociais e econômicos pela colocação no mercado de trabalho, tem uma via 

de mão dupla, pois estes sujeitos nem sempre compreendem ou conhecem tal processo em 

sua gênese, e mesmo acessando o ensino superior e cumprindo suas exigências, isto não 

significa que o resultado será um emprego no campo profissional do Serviço Social. 

Assim, é necessário amadurecer e trabalhar a formação profissional como um 

processo permanente de qualificação e atualização, porque exige deciframento cotidiano 

dessa realidade social (ABREU, LEWGOY E SANTOS, 2011). Por isso, ela deve ser um 

projeto elaborado coletivamente, articulado, e comprometido com a definição de que 

profissional se pretende formar; para que formar e para quem formar (ABESS/CEDEPSS, 

1997). Neste sentido, as pesquisas sobre a formação profissional necessitam ser 

fortalecidas em sua capacidade de entender o contexto de metamorfoses na esfera 

produtiva que delineia novas competências e perfis pautados na técnica para lidar com a 

questão social, e delegam a um plano subserviente e por vezes invisibilizando, a Teoria 

Social Crítica que fundamenta as dimensões constitutivas do exercício profissional para 

intervir nos desafios postos na atualidade. 
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