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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo contribuir com o debate 
sobre a expansão da educação superior nas últimas décadas e 
seus desdobramentos no trabalho do assistente social, a partir 
de dados obtidos por meio da pesquisa intitulada “Serviço 
Social, processos de trabalho e políticas sociais: desafios para 
a formação profissional”, desenvolvida por pesquisadoras 
vinculadas ao Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do 
Ser Social (CETROS), da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). Desse modo, pretende analisar a transformação da 
educação num lucrativo negócio, a partir do aumento de 
instituições de ensino superior e da oferta do curso de Serviço 
Social.  
 
Palavras-chave: Educação superior. Serviço Social. Trabalho 
docente. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to contribute to the debate on the expansion of 
higher education in recent decades and its consequences on 
the work of social workers, based on data obtained through 
research entitled "Social Work, work processes and social 
policies: challenges for vocational training ", developed by 
researchers linked to the Labour Studies Centre and Ontology 
of Social Being (CETROS), the State University of Ceará 
(UECE). Thus, intends to analyze the transformation of 
education into a lucrative business, from the rise of higher 
education institutions and providing the course of Social 
Service. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

A transformação da educação em mercadoria surge, nas últimas décadas, como uma das 

estratégias de restauração capitalista frente à crise estrutural que se inicia nos anos 1970. 

É, portanto, a necessidade de elevação das taxas de lucro que estimula o capital a fazer de 

diversas esferas da vida social verdadeiros nichos de mercado.  

 Segundo Lima (2003), a expansão da educação superior brasileira está associada à 

subordinação da ciência e da tecnologia à lógica mercantil, que se expressa, entre outros 

aspectos: na venda de cursos e de “serviços educacionais” diversos, inclusive no interior 

das universidades públicas; nas parcerias entre universidades e empresas privadas; e no 

incentivo à competitividade, ao empreendedorismo e ao produtivismo acadêmicos, que 

funcionam como parâmetros para a política de pesquisa e de pós-graduação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Este processo de empresariamento da educação, de acordo com a autora, faz parte do 

projeto de sociabilidade que a burguesia pretende tornar consensual em tempos de 

neoliberalismo; e se revela, sobremaneira, no aumento de instituições de ensino superior 

(IES) privadas, que constituem novos campos de lucratividade. 

 No Brasil, a mercantilização dos direitos sociais, não obstante as conquistas da 

redemocratização afirmadas na Constituição de 1988, foi conduzida pelo governo FHC 

(1994-2002), ainda nos anos 1990, e legitimada pelo governo Lula (2003-2010), mediante 

um pacote de medidas neoliberais, compatíveis com as diretrizes estabelecidas por 

organismos internacionais. 

 Entre tais medidas, no campo da educação superior, destacam-se: o Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), sancionado pela lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, que 

consiste em um programa do Ministério da Educação que financia a graduação no ensino 

superior em instituições privadas; o Programa Universidade para Todos (ProUni), outro 

programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que concede 

bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior; o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI) 

objetiva realizar alterações na estrutura acadêmica da universidade pública no sentido de 

elevar a taxa de conclusão média nos  cursos de graduação, aumentar o número alunos de 

graduação por professor, ampliar as vagas nos cursos noturnos,  diversificar as modalidades 

de graduação e atualização de métodos de ensino-aprendizagem, com a educação a 



 

distância, a exemplo a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que eleva a oferta 

de cursos de ensino a distância (EAD).  Segundo Pinto (2013), a proposta do REUNI incide, 

sobretudo, no tripé ensino, pesquisa e extensão, desenvolvido na universidade espaço 

privilegiado na produção de novos conhecimentos, visto que o mercado não exigi 

profissional preparado para produzir tais conhecimentos. A lógica econômica atual demanda 

uma mão de obra, majoritariamente, qualificada medianamente e com habilidades variadas. 

 É nesse contexto que ocorre a denominada “certificação em larga escala”, trazendo 

conseqüências não só para a qualidade da formação profissional, mas também para o 

trabalho docente. Com o crescimento do número de cursos, de turmas e de alunos, as 

universidades são reduzidas a instituições isoladas de ensino de graduação, e os 

professores acabam adquirindo uma sobrecarga de trabalho.  

Pinto (2013) ressalta alguns desdobramentos da reconfiguração do papel da educação 

superior, tais como: a fragmentação e tipificação entre os docentes, distinguindo-os entre os 

que pesquisam e os que ensinam; a precarização do trabalho, com o aumento da carga 

horária em sala de aula; e a remuneração salarial relacionada à produtividade, cujos 

critérios são definidos por exigências externas. 

Ao analisar o contexto social em que a universidade está inserida atualmente, Zabalza 

(2004) apud Isaia (2006, p. 64) chama atenção para o fato de que  

 

 [...] de um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico; de um lugar reservado a poucos, 
tornou-se um lugar para o maior número possível de pessoas; de um bem direcionado ao aprimoramento de 
indivíduos, tornou-se um bem cujo beneficiário é o conjunto da sociedade; e, ainda, transformou-se em mais um 
recurso do desenvolvimento social e econômico dos países, submetendo-se às mesmas leis políticas e 
econômicas; faz parte das dinâmicas sociais e está sujeita aos mesmos processos e às mesmas incertezas do 
âmbito político, econômico ou cultural que afetam todas as instituições sociais. 
 

As novas diretrizes traçadas para a educação superior a distanciam, cada vez mais, do 

compromisso com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atribuindo-lhe o 

papel de reprodutora do projeto burguês de sociabilidade, pautado na lógica pragmática e 

instrumental do mercado, em vez de produtora de conhecimento científico crítico e de 

formadora de sujeitos sociais.  

Neste cenário, marcado pela mercantilização da formação profissional e pela precarização 

do trabalho, colocam-se grandes desafios ao Serviço Social, cujo projeto ético-político está 

comprometido com valores democráticos e com a construção de uma nova ordem 

societária, avessa à realidade que lhe está sendo posta.  

 

 

 



 

 

II.   O SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

De acordo com informações do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 3ª região 

(2014), o número de bacharéis em Serviço Social que buscam o CRESS para emissão de 

seu registro profissional foi ampliado em 600% nos últimos anos. O Ceará conta hoje com 

vinte e quatro instituições de ensino superior que ofertam o curso de Serviço Social, entre as 

quais apenas duas são públicas: a Universidade Estadual do Ceará (UECE), em Fortaleza, 

e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na cidade de 

Iguatu. As demais instituições são privadas, sendo que oito delas ofertam o curso na 

modalidade EAD.  

Essa expansão proporciona uma mudança significativa na estrutura acadêmica e tem 

diversos impactos no mercado de trabalho, conforme aponta uma das assistentes sociais e 

professoras entrevistadas na pesquisa intitulada “Serviço Social, processos de trabalho e 

políticas sociais: desafios para a formação profissional”, desenvolvida pelas autoras deste 

artigo. 4 Segundo ela, a precarização do trabalho se expressa no fato de que o professor 

está submisso. Isto envolve: ministrar aulas para turmas cada vez mais numerosas, o que 

dificulta bastante o processo de ensino-aprendizagem; contar com cargas horárias 

exaustivas; ser pressionado quanto à titulação e à produtividade, entre outros aspectos, que 

também se revelam na fala a seguir: 

.  

No nosso trabalho acadêmico existe uma exigência de produção, de orientação, de aceitação de monitoria, de 
acompanhamento de estágio, de participação em outros eventos para atualização profissional, da própria 
permanência na pós-graduação, cursar uma pós-graduação para que se esteja compatível com o nível de 
trabalho que realiza. Então é uma sobrecarga de trabalho, principalmente em período de aula. A gente tem que 
preparar aula; são quatro disciplinas diferentes, em diferentes horários. (Professora efetiva da UECE). 
 
 
Em termo salarial, vejo que a educação é desvalorizada em nível de remuneração. [...] um processo de 
desvalorização do trabalho docente, porque o professor não trabalha apenas no momento em que ele dá aula; 
trabalha o tempo inteiro, pois tem que estar sempre antenado às atualizações, fazendo leituras, participando de 
atividades e produzindo conhecimento. (Professora da IES privada MN). 

 

                                                           
4
 No decorre do artigo apresentamos dados da pesquisa intitulada “Serviço Social, processos de 

trabalho e políticas sociais: desafios para a formação profissional”, desenvolvida por pesquisadoras 
vinculadas ao Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social (CETROS), da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), e cujo objetivo é investigar os processos de trabalho do Serviço Social na 
contemporaneidade, identificando suas particularidades nas diferentes áreas e espaços sócio-
ocupacionais. A amostra dos dados coletados são provenientes de 7 (sete) entrevistas realizadas 
com assistentes sociais que trabalham como docentes na universidade pública e em IES privadas. A 
identidade das profissionais será preservada e as instituições privadas serão identificadas pelas 
iniciais dos seus nomes ou siglas.      



 

Ao apontar limites e possibilidades para o exercício da docência, Isaia (2006) ressalta que o 

momento vivenciado pelas instituições de ensino é desfavorável, dificultando a construção 

de espaços que possibilitem a socialização de experiências, a troca de saberes e 

estratégias para o trabalho docente. Desse modo,  

 

[...] nas instituições públicas, há uma estrutura departamental voltada para o gerenciamento burocrático de 
disciplinas e de professores; nas particulares, o problema está na distribuição da carga horária, efetivamente 
trabalhada, em que as horas-aula são privilegiadas em detrimento daquelas voltadas para outras atividades. Em 
ambos os casos, é deixado pouco espaço para as atividades auto, hetero e interformativas indispensáveis aos 
docentes, para que eles se constituam verdadeiramente como professores e formadores. (ISAIA, 2006, p. 67).  

 

A autora identifica três dimensões que estão intrinsecamente relacionadas ao “ser 

professor”: a pessoal, a profissional e a institucional. (ISAIA, 2006).  Tais dimensões 

interferem diretamente nas condições de vida dos professores, e não apenas em suas 

relações de trabalho.  

No caso do Serviço Social, profissão em que a presença de profissionais do sexo feminino é 

majoritária, a dimensão pessoal é bastante relevante, considerando que, para além de 

assistentes sociais e professoras, elas são mulheres; algumas são também mães e 

assumem outros papeis. É interessante observar de que forma a sobrecarga de atividades 

está interferindo nos diversos âmbitos de suas vidas, já que há uma pressão para que o 

professor esteja acompanhando as transformações que estão ocorrendo no cenário 

universitário, como reflexo das próprias mudanças históricas e sociais do mundo 

contemporâneo.  

Outro aspecto abordado nas entrevistas com assistentes sociais que exercem a docência, 

principalmente com aquelas que trabalham em IES privadas, foi a relação com o público-

alvo destas instituições. Conforme se pôde constatar, trata-se de alunos com um perfil 

socioeconômico de baixa renda. São estudantes trabalhadores que arcam com os custos do 

curso com muita dificuldade, ou que financiam os estudos por meio do FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil. Além das dificuldades financeiras, eles também têm de superar 

seus déficits de aprendizagem, pois a maioria dos estudantes que ingressam no ensino 

superior pela via da iniciativa privada é constituída de egressos de escolas públicas e traz 

muitas fragilidades e limitações que deveriam ter sido sanadas na educação básica. As 

profissionais entrevistadas enfatizaram que a ampliação do acesso à educação superior não 

significa a melhoria na qualidade do ensino; pelo contrário, a oferta de cursos de graduação 

e de “serviços educacionais” pelo mercado mais tem privilegiado as necessidades do capital 



 

do que a formação profissional de qualidade, e isto tem reflexos nas relações e nas 

condições de trabalho dos docentes. 

  

 

III.   RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

DOCENTES 

 

 

De acordo Isaia (2006), o significado de ser professor do ensino superior é perpassado por 

diversos desafios. Trata-se de um processo complexo que vai sendo construído ao longo da 

trajetória docente e que envolve a dimensão pessoal, a profissional e a institucional. Durante 

as entrevistas, o tópico inicial convidava cada assistente social a discorrer sobre suas 

condições de trabalho, fazendo-as refletir e compartilhar sobre essas três dimensões citadas 

pela referida autora.  

A primeira indagação dizia respeito às condições de trabalho das entrevistadas nas 

instituições em que atuam como professoras e quais as consequências de tais condições 

para sua intervenção profissional. Dessa forma, foi possível compreender as principais 

diferenças entre o exercício do trabalho docente nas instituições públicas e nas instituições 

privadas de ensino superior. Essas diferenças vão desde a jornada de trabalho até a 

disponibilidade de recursos para o desenvolvimento das aulas e de outras atividades 

acadêmicas. Precarização, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e instabilidade do 

vínculo institucional foram alguns aspectos discutidos pelas profissionais. Senão vejamos: 

 

Sobre as condições de trabalho, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu já trabalhei em 
instituições públicas e privadas. Hoje em dia, a condição de trabalho, digamos assim, em termos de carga 
horária, numa instituição pública é um pouco mais favorável, ela é mais flexível. Já na instituição privada, embora 
o salário seja um pouco melhor, pelo menos na instituição que eu trabalhei, a jornada de trabalho é muito 
exaustiva e concentrada muito no ensino. (Professora substituta da UECE). 
 

Em termo salarial, vejo que a educação é desvalorizada em nível de remuneração. [...] considero um processo 
de desvalorização do trabalho docente, porque o professor não trabalha apenas no momento em que ele dá 
aula; trabalha o tempo inteiro, pois tem que estar sempre antenado às atualizações, fazendo leituras, 
participando de atividades e produzindo conhecimento. (Professora da IES privada MN) 

 

As condições de trabalho são razoáveis. Com relação à estrutura física as salas são bem instrumentalizadas e 
disponibilizamos de equipamentos para realizarmos as aulas. (Professora da IES privada F) 

 



 

As instituições de ensino superior públicas contam tanto com professores efetivos, como 

com professores substitutos. É perceptível, analisando-se as falas, que existe uma diferença 

que permeia as condições de trabalho nesses dois tipos de vínculos institucionais. Os 

professores substitutos têm um futuro incerto dentro da instituição, já que o contrato de 

trabalho tem a validade de 1 (um) ano, podendo ou não ser prorrogado por igual período, 

uma única vez. Já os professores efetivos, geralmente, passaram pela condição de 

substitutos, por mais ou menos tempo, variando-se as experiências.  

A falta de concurso público faz com que, em muitos cursos da Universidade, o número de 

professores substitutos chegue a ser maior do que o número de professores efetivos. 

Ademais, a insuficiência de professores sobrecarrega o trabalho de todos aqueles que 

conseguiram adentrar o campo universitário, tornando precárias suas condições de trabalho, 

ainda que de forma diferenciada para substitutos e efetivos, criando entre eles certa 

dicotomia, como revela a seguinte fala:  

 

Quando a gente compara a nossa condição com a do professor efetivo, vemos que a nossa condição de 
trabalho, principalmente de condições salariais e também de inserção na pesquisa e na extensão, é muito 
precária. Hoje a situação do professor substituto: o salário é praticamente 50% ou menos do valor do salário do 
professor efetivo, sem possibilidades de carreira na instituição, sendo contratado por um ano e podendo ser 
recontratado por mais um ano. Então aí tem a questão da instabilidade. (Professora substituta da UECE). 

 

Em relação à sobrecarga profissional, observa-se que é exigido do professor um trabalho 

que vai muito além do “estar em sala de aula”, cabendo-lhe também: orientar alunos 

envolvidos em grupos de pesquisa e/ou de estudos, bem como alunos que estão em 

processo de elaboração de monografias; preparar aulas; atualizar-se em relação às 

discussões que perpassam a prática profissional; participar de eventos acadêmicos e 

científicos; entre muitas outras atividades. 

No que diz respeito à preparação para o exercício da docência, Anastasiou (2006) ressalta a 

importância de se compreender que tipo de formação profissional os docentes estão tendo, 

pois muitos estão simplesmente reproduzindo as práticas pedagógicas de seus professores, 

sem questioná-las e/ou reinventá-las, de modo que a formação de futuros profissionais para 

os mais diversos campos de atuação também resta prejudicada.  

No intuito de provocar uma reflexão sobre a formação que a universidade ou faculdade 

proporcionou às assistentes sociais docentes, este aspecto também foi abordado durante a 

entrevista. Observa-se que todas as entrevistadas cursaram a graduação na universidade 

pública e mesmo de forma precarizada inseriram se nos projetos de pesquisa e extensão e 

no movimento estudantil, elementos fundamentais para uma formação mais sólida de cunho 

crítico e social. Aspectos estes que não são desenvolvidos pelas IES privadas.  Seguem 

relatos das entrevistadas: 



 

 

[...] a minha formação profissional esteve muito presente para eu estar no espaço de atuação em que estou. 
Poder já no 4º semestre ser selecionada para o PET (Programa de Educação Tutorial) e a partir do PET 
vivenciar a universidade no ensino, na pesquisa e na extensão, eu acho que foi o maior propiciador para eu estar 
no espaço acadêmico. É por isso que a gente insiste tanto com vocês para se inserirem nos grupos de pesquisa, 
grupos de estudo, que vivenciem a universidade, porque muitas vezes é vivenciar um desses aspectos que vai 
fazer toda a diferença nas escolhas de vocês e na própria atuação profissional. Hoje a gente vê que os alunos do 
Centro Acadêmico têm uma militância maior nos movimentos sociais, nos próprios movimentos da categoria. Os 
alunos de pesquisa estão inseridos na docência, então a gente vê que determinados espaços te permitem estar 
em determinados locais e isso é muito importante. (Professora substituta da UECE). 
 

[...] eu estudei na Universidade Estadual do Ceará – UECE. Tive fragilidades em algumas disciplinas, acesso 
limitado às bolsas de pesquisa. A participação política era feita pelo centro acadêmico, mas, no decorrer do 
curso, tivemos ótimos professores. A riqueza da universidade era a diversidade; eram tantas pessoas diferentes 
de mim, com outros valores, com outra linguagem, diferentes religiões, diferentes vestimentas. Aprendi a 
conviver sem perder a minha identidade. As disciplinas de estágio foram boas, assim como o campo de estágio. 
(Professora da IES privada FAC) 

 

o principal limite é esse, a falta da pesquisa. É isso que eu acho ser a grande fragilidade do ensino privado. E eu 
acho que é o ponto forte do ensino público [...] Claro que os recursos pra pesquisa no ensino público são 
limitados, são direcionados, tem a questão política, [...]  aqui não tem pesquisa, muito menos financiada, e os 
alunos não se sentem estimulados a participar de um grupo de pesquisa sem minimamente uma bolsa, porque 
eles têm que trabalhar. Os professores também não têm uma contrapartida financeira. Então ninguém tem 
estímulo.” (professora da IES privada R). 

Nota-se a preocupação das docentes com a qualidade da educação superior e seu 

compromisso com a formação de profissionais que serão lançados aos diversos espaços 

sócio-ocupacionais do Serviço Social, tendo em vista que o professor é um agente 

primordial nesse processo. Uma vez questionadas sobre a contribuição dos cursos de 

graduação para a formação qualificada de assistentes sociais e para sua inserção no 

mercado de trabalho, responderam: 

 

[...] a principal forma de qualificação é formar esse generalista, o assistente social generalista, mas na 
perspectiva de interdisciplinaridade, que é fundamental para essa formação. (Professora efetiva da UECE). 
 
 
Devemos ter uma preocupação com formação e trabalho. No meu caso, essa ponte foi construída em uma 
década. A questão do processo de trabalho do assistente social deve perpassar toda a graduação e não deixar 
para ser desenvolvida apenas em duas disciplinas de estágio, [...]. A relação com o campo profissional deve ser 
mais aprofundada. [...] Acredito que a academia deve aproximar-se mais dos campos profissionais e inserir os 
alunos nesses campos para que haja, concomitantemente, o momento de vivência e relação da teoria com a 
prática, possibilitando uma maior compreensão de qual o papel da profissão no mercado de trabalho. (Professora 
da IES privada F). 

 

Por fim, as docentes destacaram a importância da formação continuada para o assistente 

social, tomando como base suas próprias experiências. Como já foi dito antes, é necessário 

que o assistente social esteja investindo em sua qualificação profissional, 

independentemente da área de atuação em que ele está inserido. Para além do 

compromisso com a categoria, há também um compromisso com os usuários dos serviços 



 

que estão sendo prestados. Serviços estes que necessitam de profissionais extremamente 

qualificados e comprometidos com a garantia dos direitos. 

 

O processo de busca de formação de conhecimento e de estudo não pode parar, porque a realidade não para. 
Você não pode se formar e “Adeus, livros!”. (Professora da IES privada R). 
 

 

[...] a realidade jamais está estagnada. Acho que eu sou o exemplo vivo disso. Procurei a pós-graduação, o 
mestrado, fiz duas especializações, fiz dois mestrados; o primeiro eu não terminei, fui pro segundo, estou no 
doutorado, já estou pensando no pós-doutorado... Você está presente nos encontros, nas semanas, nas 
discussões. Acho legal você ter uma visão sobre o que a Sociologia está falando hoje, o que a Educação está 
falando e aí para as outras áreas também. (Professora efetiva da UECE). 

 

 

IV.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos referenciais que orientaram este trabalho, é possível afirmar que o processo de 

restauração do capital transforma a educação superior em nicho de mercado, fazendo das 

instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, espaços de reprodução da lógica 

mercantil, tendo em vista atender às demandas do mercado e ampliar os lucros capitalistas. 

No contexto do neoliberalismo, o Estado passa a implementar medidas que mais atendem 

às necessidades de expansão do capital do que às necessidades sociais da população, 

como é o caso da ampliação da educação superior nos moldes da privatização, em 

detrimento da educação pública como direito social.  

Observa-se, assim, que a educação passa a se adequar ao “novo capitalismo”, já que os 

investimentos nesta esta área têm assumido como prioridade a ciência e o desenvolvimento 

da tecnologia de ponta para alimentar o mercado. Esse processo se materializa não só no 

crescimento das instituições de ensino privadas, mas também na privatização interna da 

universidade pública, através, por exemplo, da oferta de cursos de pós-graduação, 

mestrados profissionalizantes e outros “serviços educacionais” pagos em seu interior.   

 O fato de a educação superior brasileira ser encarada pelo Estado como mercadoria, 

superando a ideia da educação como garantia de direitos, não só fragiliza as estruturas 

organizacionais das instituições de ensino superior, mas atinge diretamente os processos de 

trabalho nos quais os professores estão inseridos. O que se pode perceber é que há uma 

precarização do trabalho docente, mediante o aumento da carga horária; o número 

excessivo de alunos em sala de aula; a minimização de recursos que possibilitem a garantia 

do ensino, da pesquisa e da extensão; o incentivo ao produtivismo acadêmico, entre outros 

fatores que refletem o predomínio da lógica do mercado.  



 

Desse modo, acredita-se que essa discussão seja de extrema relevância para o Serviço 

Social, vez que o campo da docência tem-se apresentado como espaço sócio-ocupacional 

em ascensão para a categoria, com implicações diretas na formação profissional e no 

mercado de trabalho dos(as) assistentes sociais.  
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