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RESUMO 
 
Inserida no circuito de compra e venda, a educação superior 
brasileira sofre as implicações do modelo neoliberal burguês. 
Travestida de democratização no acesso ao ensino superior, 
formata-se, hoje, de diversos modelos. Com o advento da 
tecnologia, vivenciamos a substituição do ensino presencial 
pela educação à distância – EaD. O serviço social, em 
específico, sofre as consequências entrando em processos de 
precarização, tanto no âmbito formativo como no exercício 
profissional. Neste sentido, o presente trabalho objetiva trazer 
algumas reflexões sobre este modelo de educação, bem como 
o resultado deste para a formação dos assistentes sociais e 
para o mercado de trabalho.   
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ABSTRACT 
 
The brazilian higher education, acting as buying and selling 
process, suffers the implications of bourgeois neo-liberal model. 
It is disguised of democratization to the access to higher 
education, where today it is configured of several models. With 
the advent of technology, we experience the replacement of 
classroom teaching by distance education. Social Work, in 
particular, suffers this consequence of entering in precarious 
processes, both in the formative context and in professional 
practice. In this sense, this study aims to give some reflections 
about this model of education, such as its result regarding to 
the academic formation of social workers and the labor market. 
 
Keywords: Against Education Reform. Social Work. Distance 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A implementação do processo de contrarreforma da educação brasileira, 

acontece envolto de observações e críticas bem pertinentes à sua execução. Estas são 

feitas por Florestan Fernandes e apresentadas por Lima e Pereira (2009), e apresentam um 

modelo de transplante de universidades europeias para o Brasil. Esse processo acontece 

em níveis de empobrecimento enumeradas da seguinte forma: a) fragmentação e 

implantação de unidades isoladas, o que não caracteriza verdadeiramente universidades, 

uma vez que não dialogam entre si ou muito menos com o contexto social em que estavam 

inseridas; b) limitava-se a estudar e compreender conhecimentos e valores reproduzidos 

pelos países centrais, ou seja, o Brasil ainda não era percebido e nem estudado e c) as 

escolas superiores formavam pessoas com aptidões gerais.  

A questão da educação entra nas agendas de governo pelas idas da década de 

1960, influenciadas pelo movimento internacional do capital e com vistas a atender as 

demandas mercadológicas. O discurso da época era de reforma de base ou reforma 

estrutural. Tendo em vista o crescimento econômico e, junto a isso, a modernização, o país 

também buscava ampliar a educação, pois se fazia necessário pensar como um país 

poderia se desenvolver sem uma mão-de-obra qualificada. Lima e Pereira (2009, p. 23 apud 

Fernandes 1975, p. 201), analisam e denominam esse período como “reforma universitária 

consentida”: 

a burguesia brasileira, de um lado acelerava o crescimento econômico, nos marcos 
da modernização conservadora, o chamado “milagre econômico”, e de outro, 
ampliava o acesso e modernizava a educação através de um processo que o autor 
identifica como “milagre educacional” (LIMA e PEREIRA, 2009, p. 33). 

 

A verdade sobre o milagre da educação foi que não passou de ilusão. Os 

investimentos da burguesia em educação passaram a falsa ideia de democratização do 

acesso a esta, resultando na mercantilização e fragilização do conhecimento, aspecto que 

também se faz atual e, mesmo após tanto tempo, caracteriza os meios de acesso à 

educação superior no Brasil contemporâneo.  

Desde os anos de 1990, a política de educação brasileira, em especial a 

educação de nível superior, vivencia, mais intensamente, a sua própria mercantilização. 

Calcado nos ditames neoliberais, governos como o de Fernando Henrique Cardoso, que 

aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e o Plano Nacional de 

Educação – PNE e os governos Lula e Dilma vem, cada vez mais, expandindo o ensino 

superior por meio de vias mercantis. Vivencia-se uma explosão de cursos superiores 



 

 

                  

vinculados a instituições privadas, incluindo-se aqui o serviço social, em detrimento do 

investimento nas Universidades Públicas Federais e Estaduais (PEREIRA, 2012).  

O processo de contrarreforma da educação segue ideais burgueses nacionais e 

internacionais, como aqueles disseminados pelo Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e a Organização Mundial do Comércio. Estes, nomeados por Iamamoto (2012, 

p. 110) como a “santíssima trindade do capital em geral”. Essa contrarreforma é bastante 

visível a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que diminui investimentos para 

as Universidades em detrimento da inserção de financiamentos públicos na esfera privada. 

Segundo Pereira (2009, p.36) “a contrarreforma da educação superior conduzida pelo 

governo Cardoso expressa, portanto, uma concepção de universidade limitada ao ensino, a 

partir do desmonte da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão [...]”. 

Os governos Lula, por sua vez, mantiveram os mesmos interesses. Explodiu-se, 

portanto, o acesso ao ensino superior pela via mercantil, com amplo apoio do governo, feito 

este percebido pela criação de programas de financiamento público dentro de espaços 

privados, como o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES e, pela ampla isenção fiscal 

gerada a partir do Programa Universidade para Todos – PROUNI, além da modalidade de 

Educação a Distância – EaD (PEREIRA, 2012). 

A construção do Plano Nacional de Educação – PNE e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB foram sem dúvida um grande avanço para efetivação 

do direito à educação. Aliado ao avanço tecnológico com inserção de computadores, 

internet e mídias que facilitavam o aprendizado dos alunos, tínhamos condições de 

revolucionar a história processual da educação, no entanto, em vez das tecnologias nos 

trazerem novas possibilidades de avançarmos no sentido pedagógico, ela transcende a 

cena e o seu uso torna-se “substituição” aos métodos tradicionais.   

Reafirmando o discurso anterior de democratização do acesso ao ensino 

superior, o Plano Nacional de Educação – PNE (Brasil, 2001-2011, s/p) entre seus objetivos, 

coloca “[...] 4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-

o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, 

regulares ou de educação continuada”. 

Em 2006, ainda no governo Lula, são ofertados os primeiros cursos de serviço 

social na modalidade à distância. A ideia da democratização do ensino superior por meio da 

modalidade de Educação a Distância – EaD, em específico, faz parte de uma estratégia de 

fortalecer e ampliar o mercado da educação brasileira, mostrando caminhos para uma falsa 

“ascensão social” daqueles que compram este serviço. Como afirma Mészáros (2008, p.16) 

“uma sociedade que impede a emancipação só pode transformar os espaços educacionais 

em shopping centers, funcionais à sua lógica do consumo e lucro”. Vivencia-se, portanto, 



 

 

                  

uma desmascarada transformação dos direitos sociais em mercadorias, onde só tem acesso 

quem consegue pagar por ele.  

Neste sentido, buscamos trazer algumas reflexões e questionamentos com base 

na pesquisa bibliográfica feita a livros, publicações do conjunto CFESS/CRESS e artigos 

produzidos por autores estudiosos do tema, os quais destacamos: Pereira; Lima e Pereira; 

Netto; Iamamoto; Mészáros dentre outros. O objetivo da pesquisa é refletir sobre a formação 

em serviço social na modalidade de Educação a Distância – EaD e quais os impactos 

trazidos para a formação dos assistentes sociais, bem como para o mercado de trabalho. 

Por que educar? A quem educar? As respostas certamente não darão conta de 

elucidar todas as lacunas que permeiam a educação brasileira, então tomaremos como 

base a educação superior em serviço social inserida no circuito da formação universitária, 

que não é universal, no campo do direito que é negado, vendido e comprado com alta 

rentabilidade e, ainda, antes mesmo de ocupar os campos de atuação, o profissional já foi 

subvertido pela ordem da mundialização do capital. O artigo configura-se, neste sentido, 

como relevante, uma vez que é necessário questionar e refletir para perceber a 

incompatibilidade da formação em serviço social na modalidade EaD, tendo em vista que ela 

deixa escapar, necessariamente, dimensões fundamentais para uma formação que vai de 

encontro com o que preconiza as entidades representativas da profissão, bem como o 

nosso Projeto Ético-Político. 

 

2. ELEMENTOS PARA DISCUSSÃO SOBRE A INCOMPATIBILIDADE DE SERVIÇO 

SOCIAL NA MODALIDADE EAD. 

 

Existe todo um discurso acerca das vantagens do ensino a distância, os quais 

destacamos: flexibilidade de horários; estudo independente e maior comodidade (você pode 

estudar sem sair de casa); capacidade de atingir um número maior de estudantes ao mesmo 

tempo e em locais diversos, diferente do que ocorre no ensino presencial, onde é exigida a 

presença física do aluno; pouco investimento financeiro por parte do estudante etc. 

Vale ressaltar que a maioria expressiva das unidades de ensino em serviço 

social, apesar das pífias condições na oferta de ensino de qualidade, está dentro da 

legalidade no que diz respeito à dissociação entre ensino, pesquisa e extensão. A 

constituição da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB exige 

somente das Universidades a referida tríade na oferta de educação superior. Percebe-se, 

com isso, a opção pela abertura ao mercado na expansão dos “escolões de terceiro grau” 

(Lima e Pereira, 2009, p. 36). Estão inclusas nessa categoria tanto as instituições de ensino 

privado presencial quanto as na modalidade EaD. Já as instituições privadas com status de 



 

 

                  

universidade, conseguem burlar o disposto na Lei nº 9. 394/96. Estas, por sua vez, quando 

implementam o sistema de educação a distância em seu “menu” de produtos, 

principalmente em cidades pequenas, longe de sua sede presencial, não oferecem as 

mesmas condições e estrutura original declarada aos órgãos de competência fiscalizadora.  

A própria propositura discorrida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB entra em confronto direto com propõem as Diretrizes Curriculares da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, para formação 

em serviço social:  

1. Apreensão crítica do processo histórico como totalidade; 2. Investigação sobre a 
formação histórica e os processos sociais contemporâneos que conformam a 
sociedade brasileira, no sentido de apreender as particularidades da constituição e 
desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no país; 3. Apreensão do 
significado social da profissão desvelando as possibilidades de ação contidas na 
realidade; 4. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao 
Serviço Social via mercado de trabalho, visando formular respostas profissionais que 
potenciem o enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações 
entre público e privado [...] (ABEPSS, 1996, p. 7).  

 

Neste sentido, algumas questões se colocam: como ter, efetivamente, um 

profissional qualificado teórica, ética, política e tecnicamente, se este não vivenciou, durante 

a formação, o cotidiano da academia, perdendo a vivência do tripé ensino-pesquisa-

extensão? Como ter as dimensões que perpassam a formação bem fundamentadas e 

articuladas, se o estudante não cria relações com professores Mestres e Doutores, sendo 

estes substituídos por outros profissionais com fundamentação teórica com níveis 

discutíveis? 

A ausência da participação em projetos de pesquisa e extensão, é outro 

elemento importante para discutir a formação em serviço social na modalidade de Educação 

a Distância – EaD. Como ampliar as possibilidades de análise da realidade, se o estudante 

inserido na formação aligeirada perde, consideravelmente, espaços de discussão, troca de 

conhecimentos e construção de relações multiprofissionais, tendo em vista que o próprio 

modelo de educação não instiga ao estudante e nem oferece estes espaços? Além disso, 

vivencia-se a substituição de professores com titulação de Mestres e Doutores por outros 

profissionais, ocasionando uma precarização na docência, que implica, naturalmente, uma 

falha na formação destes novos profissionais. Nesse sentido, levantamos uma reflexão: qual 

o direcionamento teórico dado ao curso, tendo em vista que o “núcleo duro” (PEREIRA, 

2012, p. 38) possui parca inserção na pesquisa, considerada como fulcral para uma 

formação qualificada? 

No que diz respeito às condições em que são feitos os estágios supervisionados, 

segundo documento produzido pelo conjunto CFESS/CRESS (2011, p. 20-21), vários são os 



 

 

                  

motivos e fatos que embasam nossas afirmações e dão justificativa para nossos argumentos 

na apresentação do empobrecimento na formação de futuros assistentes sociais: “o não 

credenciamento dos estabelecimentos de estágios, o número excessivo de estagiários por 

profissional, a carga horária inferior ao exigido ou estágios intensivos para chegar o tempo 

desejado, falta de informações” dentre outras questões que desmontam a Resolução nº 533 

de 2008 do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, que regulamenta a supervisão 

direta de estágio em serviço social. 

A formação aligeirada liderada principalmente pelas unidades de ensino à 

distância sinalizam outro aspecto negativo que impacta sobremaneira a categoria 

profissional de serviço social e diz respeito à auto-imagem.  

A auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, 
delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, 
práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 
usuários de seus serviços, com as outras  profissões e com as organizações e 
instituições sociais privadas e públicas (NETTO, 1999, p. 4). 

 
Além da auto-imagem, o que acontece com o movimento contrário? Qual a 

representatividade social da profissão? Abordaremos a representatividade social a partir do 

conceito de Jodelet (2001. p. 22): 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com o objetivo 
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social. Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras do conhecimento 
científico[...]. 

 

Ao longo da história, o serviço social esteve intimamente ligado às ações 

paternalistas e assistencialistas sem muita necessidade da compreensão das relações de 

reprodução social criadas pelo capitalismo. Diante disso, qualquer pessoa que fizesse 

caridade ou tivesse a titulação, poderia ser facilmente rotulada de assistente social. Após 

décadas de discussões, consensuamos a ruptura interna com o conservadorismo de tais 

práticas, limitadas e limitantes nas abordagens das refrações da questão social, sendo no 

ano de 1993, consolidada no Código de Ética do Assistente Social. Compreendemos assim, 

que ser assistente social é uma posição diante da realidade social e seus intensos influxos e 

complexos processos de desenvolvimento, e não somente uma titulação. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Nossas proposições vão de encontro a todas as formas de ensino que 

descaracterizem o modelo de educação plural, universal, sejam elas formatadas em EaD, ou 

mesmo presenciais que se distanciem de preceitos da qualidade na oferta do direito. O 

ensino a distância se configura, de fato, como democratização do acesso ao ensino 



 

 

                  

superior, levando em consideração toda a precarização resultante deste modelo de ensino? 

Pela apresentação dos vários aspectos negativos que contrapõem as possíveis vantagens 

comumente defendidas nas propagandas em mídia massificada, consideramos que o direito 

é subvertido e os sujeitos arrolados nesta construção sofrem grave processo de aviltamento.  

Munidos pelo Código de Ética do Assistente Social de 1993 (CFESS, 1993) e 

pela “defesa intransigente dos direitos humanos” e sociais, pelo “posicionamento em favor 

da equidade e justiça social”, nos posicionamos contrários aos ditames de mercado no 

atendimento as necessidades educacionais. Desse modo, nos colamos como opositores, 

não aos estudantes que, sem saída, optam por ingressar no “mercado certificador”, mas sim 

pela negação de direitos intrínsecos no processo de EaD vigente em nosso país.  

A posição do Estado em se fazer ausente e/ou incipiente em relação ao modelo 

de educação brasileira concedendo liberdade e legitimidade para o aprofundamento do 

neoliberalismo, acaba por permitir a formação em regime fordista. Profissionais alinhados 

aos sistemas de operação de politicas públicas, embora muitos tenham capacidade técnica 

(o que se aprende com a prática), a formação e o trabalho do assistente social já 

ultrapassaram há tempos à dicotomia teoria e prática.  

Requisita-se, portanto, um profissional que seja capaz de propor, formular, 

implementar e avaliar políticas públicas, atento às novas configurações das relações em 

sociedade, com domínio teórico-metodológico, ético-político e com eficiência técnica. Que 

seja crítico e tenha capacidade de olhar para além do que está posto, mostrando aos 

cidadãos, sujeitos de direitos, possibilidades de escolhas, reconhecendo-se nestes e que 

esteja em aprimoramento intelectual, para dentre outros objetivos, desnaturalizar, 

desconstruir e construir uma sociedade nova, sem exploração do trabalho pelo capital e que 

o ser humano seja livre. 

É justamente a apropriação dessas habilidades e competências que são 

negadas aos assistentes sociais em formação pela EaD. A perca dos espaços de formação 

política e cidadã, o convívio com profissionais que além de carreira acadêmica consolidada 

propiciam o compartilhamento de vivências, o tempo limitado tira até mesmo a capacidade 

organizativa dos estudantes, onde muitos não compreendem a formação de Centros 

Acadêmicos e a participação no Movimento Estudantil componentes formativos do 

assistente social. Em face disso, vemos o ensino à distância como uma formação de 

certificação em massa, de forma aligeirada e acrítica sobre a realidade. Há a substituição de 

professores por tutores, ausência da vivência acadêmica – contato corpo a corpo, isso sem 

contar a inexistência do tripé “ensino-pesquisa-extensão”, fundamental ao ensino superior. 

Nesse sentido, o porquê educar vai de encontro às expectativas do 

conglomerado empresarial, responsável pela venda, fragmentada, desresponsabilizada e 



 

 

                  

alienadora da educação, principalmente, nas áreas de humanidades, justificando-se, pelo 

irrisório investimento em detrimento de uma assombrosa lucratividade. Objetiva, 

principalmente, formar “intelectuais difusores de uma sociabilidade conformista e 

colaboracionista” (LIMA e PEREIRA, 2009, p. 41), contrariando o projeto profissional e 

societário defendido pela categoria profissional de assistentes sociais: uma sociedade 

qualitativamente diferente e combativa à ordem vigente. Aliado a isso, a quem educar segue 

uma lógica: aos filhos da burguesia, são esperadas vagas nas Universidades Federais e/ou 

Estaduais, resultado dos investimentos feitos em colégios particulares e elitistas, que 

educam para o mercado e, às pessoas da classe empobrecida, que durante a vida toda se 

inseriu no circuito da educação precarizada, resta apenas a educação barateada, aligeirada, 

nos moldes do mercado educacional e que naturaliza a falsa equidade dos sujeitos no 

acesso à educação superior. 

À guisa de conclusão, avistamos de forma temerosa a distorção produzida no 

imaginário social sobre o que é ser assistente social bem como no rebaixamento dos 

salários não só pela simplificação falseada de nossas atribuições e competências 

necessárias, mas também pela criação do “exército assistencial de reserva” (Iamamoto, 

2012, p. 440), o que encaminhará para o mercado concorrencial da disputa de vagas 

nivelando por baixo os salários bem como as condições de trabalho, tanto no exercício 

profissional como na docência, pelos motivos já mencionados. 
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