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PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: impactos no serviço social 

 

Islânia Lima da Rocha1 
 
 

RESUMO 
 
Propomos aqui uma breve discussão sobre os impactos que o 
avanço do capital monopolista desencadeia na educação superior 
brasileira, o qual se inicia na década de 1990 capitaneado pelo 
projeto neoliberal. Assim, analisamos a precarização da formação 
profissional do Serviço Social e sua repercussão no estágio 
supervisionado, que consequentemente se precariza. É fato 
constatado a privatização da educação sob a perspectiva da 
ampliação desse direito, ficando obscura para a sociedade a 
relação entre o desmonte da universidade pública, o aligeiramento 
da formação e a ampla produção de mão-de-obra barata para 
satisfazer as necessidades do mercado.  
 
Palavras-chave: Formação profissional. Mercado educacional. 
Estágio supervisionado. Serviço Social. Projeto Ético-político. 
 
ABSTRACT 
 
We propose here a brief discussion of the impact that the rise of 
monopoly capital triggers in Brazilian higher education, which 
begins in the 1990s funded by the neoliberal project. Thus, we 
analyze the deterioration of social work's professional training and 
its impact on supervised training, which consequently undermines 
it. It is a confirmed fact the privatization of education from the 
perspective of this right expansion, getting dark to society the 
relationship between the dismantling of public universities, the 
streamlining of training and the wide production of cheap labor to 
meet market needs. 
 
Keywords: Vocational training. Educational market. Supervised 
training. Social Work. Ethical-political project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido que nos últimos anos os governantes têm conduzido a política educacional 

de modo a reproduzir o modelo proposto pelo capital internacional, cuja ideia central reside no 

fato da ampliação de vagas no ensino superior, privilegiando muito o setor privado. Nessa 

direção, tem se intensificado os investimentos na chamada democratização do ensino superior, 

isto é, a ampliação de vagas e criação de estratégias para viabilizar o ensino superior para mais 

pessoas, que antes, seja por condições financeiras ou por falta de tempo, não teriam condições 

de acessá-lo. O que se nota é a avassaladora precarização do ensino público e a expansão das 

instituições privadas, principalmente na modalidade de ensino a distância. 

Diante dessa realidade, desenvolveremos aqui alguns apontamentos sobre os 

desafios postos à formação profissional em Serviço Social e a afirmação de seu projeto ético-

político na cena contemporânea, tendo como pano de fundo o processo de mercantilização que 

a educação brasileira vem sofrendo. Como resultado desse processo, o estágio supervisionado 

também se precariza, principalmente no âmbito da educação a distância (EAD) que descumpre 

o estabelecido para o currículo mínimo da formação profissional, levando a uma formação 

despreparada para o enfrentamento das expressões da questão social. 

Para o desenvolvimento dessa análise, fizemos uso de pesquisa bibliográfica a 

partir de um referencial teórico-crítico marxista, cujos principais autores foram: Lima (2008), 

Koike (2009), Ferreira (2012). Utilizamos também a pesquisa documental, material provindo da 

produção das entidades organizativas da categoria – CFESS, ABEPSS, CRESS, ENESSO – 

com a coletividade profissional. 

Entendemos, assim, ser urgente a defesa da formação profissional pautada nos 

pilares do projeto ético-político crítico do Serviço Social, de defesa do ensino público, gratuito e 

de qualidade. 

 

2  IMPOSIÇÕES DO MERCADO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO E AS IMPLICAÇÕES 

PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

  

O Serviço Social é uma atividade de interesse público, isto é, se coloca na 

mediação entre os interesses da burguesia e dos trabalhadores de modo a manter a ordem 

socioeconômica através de sua intervenção via políticas e serviços sociais. Com isso, se 
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compreende “a historicidade do Serviço Social, entendido no quadro das relações sociais entre 

as classes sociais e o Estado” (ABESS, 1997, p. 60). 

Nesse sentido, é preciso “compreender a profissão como um processo”, qual seja, 

ela se transforma à medida que se transformam as condições concretas e as relações sociais 

determinadas em que está inserida. Tendo isso em vista, faz-se necessário entender qual o 

significado social do Serviço Social no atual contexto da sociedade capitalista, levando em 

consideração “as mediações históricas que incidem sobre o perfil da profissão hoje: as 

demandas e as respostas as quais é instigada a construir” (ABESS, 1997, p. 60). 

Tanto em seu exercício, quanto em sua formação profissional, o Serviço Social 

sofreu nas ultimas décadas intensas mudanças decorrentes das profundas transformações 

sociais, econômicas, culturais e políticas em âmbito mundial, relativas ao processo de produção 

e reprodução da vida social. O que se percebe é que estas transformações foram 

impulsionadas “[…] pela reestruturação produtiva, pela reforma do Estado e pelas novas formas 

de enfrentamento da questão social, apontando inclusive, para a alteração das relações entre o 

público e o privado, alterando as demandas profissionais” (ABESS, 1997, p. 60). 

Assim, o Serviço Social viu-se obrigado a responder a essas novas exigências 

reestruturando a prática profissional, os processos de formação profissional, bem como a 

organização da categoria. De acordo com Koike (2009), 

 

A conexão entre as transformações societárias e a necessidade de atualização dos 
processos de formação profissional parece óbvia. No entanto, essa vinculação pode 
obscurecer mais do que revelar. Mistificadas em suas origens e desdobramentos, as 
vertiginosas alterações que se verificam na sociedade contemporânea dizem‐se, em 

geral, decorrentes da globalização, da crise do Estado, da crise da modernidade ou dos 
paradigmas. Não mencionam o capital nem a relação que ele representa e o que é efeito 
aparece como determinação. (KOIKE, 2009, p. 3). 

 

Isso só reflete a necessidade de estarmos atentos e críticos a formação profissional 

contemporânea, pois, devido a essa realidade explicitada, requer mais afinco no estudo de 

teorias críticas que tomem por base a análise da realidade com vistas à compreensão da 

totalidade. Entretanto, este não é o mesmo projeto de formação profissional requisitado pela 

ordem monopólica, a qual condiciona o surgimento e consolidação de um novo perfil 

profissional polivalente e desespecializado, não apenas para o Serviço Social. Ainda de acordo 

com a autora, esta é uma “Concepção que tende a substituir dispositivos consolidados da 

formação profissional, exigindo do sistema educacional, dos processos e requisitos 

educativo‐formativos adequações que os tornem funcionais o novo padrão produtivo” (KOIKE, 

2009, pp. 4-5). 
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O que se percebe, diante do exposto, é que o sistema educacional brasileiro teve 

que se adequar às necessidades do capital, o qual visava superar a crise econômica através do 

ajuste neoliberal e da contrarreforma do Estado. Segundo a autora, 

 

No Brasil, a atual configuração pedagógica e socioinstitucional da formação profissional 
toma forma na reestruturação do sistema nacional de educação, cujos contornos são 
dados pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) n. 9.394, de 20/12/1996, ao estabelecerem os dispositivos 
jurídico‐institucionais das alterações que viriam a ocorrer no quadro geral da educação e, 
em particular, na de nível superior.

2
 (KOIKE, 2009, p. 6). 

 

Entende-se que não apenas o contexto socioeconômico, mas também o legal vem 

impondo transformações no processo de formação profissional. Vale salientar que essas 

transformações vêm sempre para satisfazer as necessidades do mercado, mesmo que para 

isso o sistema de ensino público seja precarizado. “Num amplo processo regressivo, 

redefiniram‐se as funções do Estado, retirando as políticas sociais públicas da esfera a qual 

estas pertencem genuinamente, para serem entregues aos negócios privados” (Koike, 2009, p. 

6). Assim, a educação superior vai ganhando espaço na política de mercantilização e 

investimento, se tornando progressivamente um negócio muito rentável para o governo, para os 

empresários, para os organismos financiadores, e consequentemente, amplia-se o setor 

privado. 

Segundo Lima (2008), 

 

Ao longo da década de 1990 e início do século XXI, vem-se desencadeando uma 
ampliação do espaço privado, tanto nas atividades diretamente ligadas à produção 
econômica como no campo dos direitos sociais historicamente conquistados pelas lutas 
da classe trabalhadora, o que vem gerando um aprofundamento no processo de 
mercantilização da educação. Esse processo torna-se expresso na educação superior, 
visto que a política dos organismos internacionais ressalta que, nos países periféricos, a 
esse nível de ensino é destinado um montante de verbas públicas maior do que o 
destinado à educação básica. Para reverter essa política, deveriam ser garantidos o 
repasse de verbas públicas à educação fundamental e a diversificação das fontes de 
financiamento de educação superior. (LIMA, 2008, p. 20). 

 

A realidade que a autora nos traz é que o capital se reinventa diante de suas crises, 

e para isso busca investir e explorar novas áreas lucrativas, dentre as quais está a educação 

superior privada, que tem sido uma mercadoria extremamente promissora. Mas essa escolha 

                                                           
2
 Importante salientar que foi com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que a 

educação a distancia foi oficializada como uma modalidade válida e equivalente para todos os níveis de 
ensino. Mais a frente trataremos sobre a ofensiva que a formação profissional em Serviço Social vem 
sofrendo com a intensificação do ensino a distância. 
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não é despretensiosa, pois o seu objetivo maior é promover metamorfoses no mundo do 

trabalho de modo que se recriem perfis profissionais funcionais às suas demandas. Assim, vai 

se configurando a ampliação do ensino superior, principalmente através do investimento no 

ensino privado, com a premissa da democratização do acesso a formação profissional, de modo 

a atender “de forma mais eficiente às demandas do mundo do capital” (LIMA, 2008, p. 21). 

Segundo Guerra (2010), 

 

Prioriza-se a formação que atenda as orientações do Banco Mundial, sendo que 
democratizar passa a ser sinônimo de uma inserção, ainda que precarizada, em 
instituições de ensino, seja pública ou privada, daí ser a expansão de vagas a meta 
cobrada pelos organismos financiadores. (GUERRA, 2010, p. 724). 

 

Destarte, está explicito que a democratização do ensino superior não tem como foco 

a garantia de um direito fundamental, mas sim a satisfação das necessidades do mercado de 

trabalho e do lucro dos organismos financiadores. Além disso, não se preza pela qualidade da 

formação, mas pela quantidade de mão-de-obra que estará disponível, a qual se coloca numa 

situação de pouca qualificação e por isso se torna barata e facilmente substituível. 

 Para intensificar ainda mais a ofensiva da privatização da educação, se expandem 

com uma velocidade avassaladora as instituições de educação a distancia3. Elas vêm 

recebendo dos organismos internacionais4 muito incentivo financeiro, sob o pretexto do acesso 

facilitado e barato a formação profissional. Entretanto, 

 

A educação superior à distância é apresentada como elemento significativo para a 
criação do fetiche da ampliação do acesso e do aumento no índice de escolarização, 
mascarando dois fenômenos que vêm ocorrendo nos países periféricos: o aligeiramento 
da formação profissional e o processo de certificação em larga escala. Nesse mesmo 
sentido, esse projeto omite que essa „expansão/democratização‟ deverá ser efetivada 
por meio da ampliação da participação dos setores privados no financiamento e na 
execução da política educacional, ou seja, trata-se da busca incessantemente do 
empresariado internacional e brasileiro por lucratividade. (LIMA, 2008, p. 19). 

 

 A expansão da EAD está intrinsecamente ligada à estratégia de privatização da 

educação, respaldada pela desresponsabilização do Estado acerca da garantia da educação 

pública, promovendo a precarização da formação profissional e do trabalho docente. Essa 

realidade desencadeada em solo brasileiro, principalmente a partir da década de 1990, 

                                                           
3
 A educação a distância foi instituída pelo Decreto de n. 5.622, de 19/12/2005, o qual cria a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) (KOIKE, 2009, p. 8). 
4
 Dentre eles o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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especificamente nos governos de Fernando Henrique e Lula, vem se adensando por ser uma 

estratégia do grande capital, tornando a venda de diploma um negócio bastante lucrativo. 

 Para o Serviço Social, especificamente, essa ampliação/privatização5 coloca 

desafios sem iguais para a formação e também para o exercício profissional, pois um/a 

profissional mal formado, no sentido do aligeiramento e não cumprimento do estágio curricular, 

não dispõe da capacidade teórica crítica de ler o real para poder intervir nele de forma 

qualificada, fazendo valer os objetivos dispostos do Código de Ética Profissional e no Projeto 

Ético-político da categoria. Pela própria condução teórica que a profissão tomou após o 

processo de renovação e reconceituação, se deparar com a ofensiva do mercado educacional 

explicita um confronto com as concepções de educação e formação assumidas pela categoria. 

Repercute, inclusive, na produção acadêmico-científica da categoria, a qual vai de encontro à 

proposta pós-moderna funcional ao mercado. Segundo Silva (2010), 

 

Esta parece ser uma questão central para ser discutida no interior do Serviço Social: a 
defesa radical da direção crítica do projeto ético-político do Serviço Social diante do 
quadro de mercantilização da educação superior. Sabemos que as instituições de ensino 
superior (universitárias ou não, públicas ou privadas) constituem uma das possibilidades 
de inserção profissional e, portanto, não devem deter a exclusividade sobre este debate, 
mas assume grande importância quando pensamos que esse é o espaço responsável 
pela condução da formação profissional. (SILVA, 2010, p. 420, grifo do autor). 

 

O Serviço Social ver-se chamado a reagir a essa ofensiva6 seja através do 

fortalecimento do debate acerca do Projeto Ético-Político, seja no enfrentamento a ampliação 

das EADs e a mercantilização da educação, seja pela luta em defesa da universidade pública e 

de qualidade. O projeto de formação profissional do Serviço Social vai de encontro ao da lógica 

burguesa, o qual possui uma tradição intelectual de “produção de um conhecimento rígido e 

engessado que se torna instrumento estratégico e fundamental para a reprodução ampliada das 

relações sociais” (SILVA, 2010, p. 425). Segundo o autor, a atual organização do ensino 

                                                           
5
 Segundo Koike, “Na área do Serviço Social, dos 217 cursos de graduação presencial existentes no 

país, em 2006, 80% ou 173 deles pertenciam ao setor privado e 20% ou 44 daquele total, ao setor 
público. Em 1994, existiam 72 cursos, dos quais 34% ou 25 destes eram públicos e 47 ou 66% eram 
particulares” (KOIKE, 2009, p. 7). Os dados da contemporaneidade certamente são mais alarmantes 
diante da grande investida na EAD.  
6
 De acordo com Koike (2009), “Nesse quadro de ofensividade, o ataque „em ato‟ ocorre com a 

mercantilização da educação superior, empresariamento da universidade pública, proliferação de cursos 
presenciais privados, graduação virtual, massificação como democratização do acesso, entre outras 
práticas. O „iminente‟ se dá com a efetivação do REUNI [Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais] e a reestruturação acadêmica a que aderiram as instâncias 
diretivas das universidades federais. Processos que ferem a formação nas diversas áreas e níveis e 
comprometem o desenvolvimento científico e cultural das novas gerações, aumentando as tendências de 
aprofundamento da subalternização econômica e política do país” (KOIKE, 2009, p. 18). 
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superior no país se confronta com os princípios basilares da universidade pública de ensino, 

pesquisa e extensão, o que leva a construção de um conhecimento acrítico e totalmente 

funcional a lógica do mercado. 

 

Nesse sentido, a formação em Serviço Social, que ao longo dos últimos trinta anos 
construiu um acúmulo teórico-prático crítico, transforma-se em uma referência contra 
hegemônica e passa a ser alvo de ataques do capital universitário (o que não é 
exclusividade do Serviço Social) no sentido de descaracterizar sua proposta ético-
política. (SILVA, 2010, p. 425, grifo do autor). 

 

 É preciso defender os princípios que balizam o nosso projeto profissional de 

universalidade e emancipação, que propõem a construção de uma nova ordem societária 

desprovida de exploração, alienação, opressão. Isto significa explicitar e defender 

energicamente o posicionamento político exposto no Projeto Ético-Político da profissão, visando 

construir uma universidade efetivamente pública e de qualidade. 

A formação profissional em Serviço Social, seguindo as orientações supracitadas, 

bem como as orientações das Diretrizes Curriculares da ABEPSS, tende a garantir uma 

qualificação ao aluno/a diferente da formação proposta pelo direcionamento burguês, 

principalmente porque todos os componentes curriculares são respeitados, mesmo diante das 

adversidades cotidianas. O estágio supervisionado se coloca como um desses componentes 

substanciais a formação de qualidade, visto que é uma atividade indispensável no currículo da 

profissão, por viabilizar ao discente o contato com a realidade profissional, as demandas, os 

limites, os desafios cotidianos e a incansável luta pela promoção do acesso aos direitos. 

 

Entretanto, a concretização do estágio encontra-se na corrente de precarização da 
formação profissional em serviço social. Neste campo específico a precarização, 
imediaticidade e aligeiramento encontram terreno fértil para adensar ainda mais a 
deteriorização da formação: turmas com grande número de alunos, estágios sem o 
devido acompanhamento do supervisor de campo e acadêmico, entre outras graves 
situações que comprometem a formação de qualidade. (FERREIRA, 2012, p. 2). 

 

Dito isto, passemos agora à análise acerca da precarização do estágio 

supervisionado no contexto do desmonte da educação pública e incentivo a sua privatização, 

que implicam no atual cenário da formação profissional. 

 

3 A PRECARIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISONADO 
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O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória7 que se dá no 

contexto da formação profissional sob supervisão sistemática a partir da inserção do/a aluno/a 

nos diversos espaços sócio ocupacionais da categoria, visando a sua capacitação para o 

exercício profissional. Entretanto, “A contrarreforma do Estado e os impactos na Política de 

Educação Superior trazem novas configurações para a formação profissional, 

consequentemente, novos rebatimentos no processo de supervisão de estágio” (LEWGOY, 

2013, p. 69). 

Esses rebatimentos estão relacionados ao conflito existente entre a exigência 

pedagógica do cumprimento do estágio e as imposições do mercado de trabalho. Assim, se 

tornam um dos principais empecílhos a materialização do estágio enquanto um processo 

formativo e do campo de estágio como o espaço viabilizador desse exercício acadêmico 

(FERREIRA, 2012). De acordo com a autora, 

 

Buscando fazer frente às requisições impostas na contemporaneidade, a ABEPSS 
formulou a Política Nacional de Estágio (2010) – garantido amplo debate com a categoria 
profissional, o Conjunto CFESS/CRESS, a ENESSO e Instituições de Ensino Superior 
(IES) - como forma de enfrentamento da precarização na formação, e principalmente na 
execução do estágio, buscando consolidar uma formação crítica e comprometida com o 
Projeto Ético-Político Profissional. (FERREIRA, 2012, p. 5). 

 

A Política Nacional de Estágio (PNE) é uma norma regulamentadora da supervisão 

direta de estágio e foi construída coletivamente visando fortalecer o projeto de formação 

profissional orientado por uma direção social crítica. Assim, objetiva concretizar a 

indissociabilidade entre formação e exercício profissional de qualidade, tendo em vista que a 

primeira leva ao segundo, o qual viabilizará uma aprendizagem de qualidade para o/a 

estagiário/a através da supervisão direta.  

De acordo com a autora, “A experiência de estágio deve estar situada no contexto 

da formação profissional, de modo que viabilize ao estudante uma intervenção crítica, 

comprometida e competente” (FERREIRA, 2012, p. 6). Isso significa dizer que deve haver 

sintonia entre os conteúdos ministrados nas disciplinas, e entre estas e a vivência cotidiana nos 

campos de estágio, dando minimamente para o/a aluno/a a compreensão de que a realidade 

não se revela de imediato, pois este desvelamento requer a utilização dos conhecimentos 

teórico-metodológicos. Além disso, é preciso que o/a estudante tenha acesso de fato ao que se 

constitui a função básica da Universidade, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

                                                           
7
 Para melhor compreensão acerca dos componentes curriculares e núcleos de fundamentação, cf. 

ABESS/CEDEPSS. Diretrizes gerais para o Curso de Serviço Social. Cadernos ABESS, nº 7. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
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O estágio supervisionado configura-se enquanto momento privilegiado da formação 
profissional deve ser compreendido como um conjunto articulado, que tenha como base 
a dimensão pedagógica e o atributo de ser teórico-prático, deve garantir a 
indissociabilidade entre estágio, supervisão acadêmica e de campo; propiciar a 
articulação entre universidade e sociedade; explicitar a unidade teoria-prática e 
interdisciplinaridade. (FERREIRA, 2012, p. 6). 

 

Necessariamente, a supervisão sistemática8, como prevê a PNE, a qual envolve o/a 

aluno/a, o/a assistente social docente e o/a de campo, é um elemento essencial no processo de 

ensino-aprendizagem favorecido pelo estágio, pois garante ao estudante o acompanhamento 

das ações profissionais articuladas com as análises teóricas, interlocução relevante para a 

compreensão da realidade. Como o próprio nome diz, a supervisão sistemática deve ocorrer 

continuamente por parte dos/as profissionais, com visitas periódicas ao campo de estágio pelo 

supervisor/a acadêmico/a, de modo a possibilitar a melhor apreensão do processo de estágio 

pelo/a aluno/a. É preciso compreender que esses sujeitos estão “situados em um contexto 

histórico, cultural e social”, portanto são capazes de criticá-lo e transformá-lo. Assim, a 

supervisão deve ser um processo dinâmico, pois é um “espaço de contradições e conflitos, mas 

também de realizações, de conquistas, de criatividade e liberdade” (FERREIRA, 2012, p. 7). 

Entretanto, é preciso levar em consideração que o atual cenário da educação 

superior – a explícita privatização da educação, o aligeiramento da formação e a ampliação das 

instituições de EAD, por exemplo, custam a precarização da formação profissional, assim como 

as imposições do mercado de trabalho precarizam o exercício profissional –, dificulta o 

processo de supervisão sistemática e fragiliza a qualidade da formação. Nesse contexto, faz-se 

necessário a defesa de um projeto de formação que coadune com o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, “primando por uma formação que vá além da lógica instrumental no agir 

profissional”. Assim, “O processo de estágio e supervisão não pode ser subordinado às leis de 

mercado e reduzido a mera preparação de tarefas, ação atrelada à burocracia, aos ditames 

mecânicos, rotineiros e essencialmente técnicos” (FERREIRA, 2012, p. 7). 

Outro fator que se coloca para a precarização do estágio, e da formação como um 

todo, é a fragilidade própria do ensino público brasileiro, reflexo da discrepante desigualdade 

entre as classes, em que uns têm seus direitos negados em detrimento da ampliação da 

riqueza de outros. Assim, o processo de ensino-aprendizagem 

 

                                                           
8
 Acerca das competências de cada um dos sujeitos envolvidos no processo de estágio supervisionado – 

supervisor acadêmico, de campo e aluno –, cf. ABEPSS. Política Nacional de Estágio. 2010. 
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Está marcado pela vulnerabilidade do ensino, expressa nas dificuldades de escrita, 
interpretação de textos, abstração de conceitos, bem como de suprir necessidades de 
sobrevivência, em detrimento das condições objetivas de que dispõe para seu processo 
de aprendizagem, em especial o aluno trabalhador. Ainda tem os reflexos na 
precarização nas condições de estudo, que se expressa na sobrecarga de tarefas 
acadêmicas e de trabalho, e na condição de classe dos discentes. (FERREIRA, 2012, p. 
7). 

 

Esta realidade se adensa com a utilização do/a aluno/a como mão-de-obra barata, 

realizando uma prática altamente tecnicista para responder necessidades imediatas, imposição 

da instituição, além de não ter supervisão de campo, pois em muitos casos o/a profissional é 

substituído/a pelos/as alunos/as. A autora ainda elenca outras dificuldades que limitam a 

efetivação do estágio como previsto na PNE e nas Diretrizes Curriculares: 

 

[…] a não realização de supervisão acadêmica e de campo de forma sistemática, 
sobrecarga docente que se expressa na ausência de carga horária para viabilizar o 
processo de supervisão, além do desafio da docência em repensar a forma de ensinar 
para um perfil de corpo discente que possui condições de vida e sobrevivência que se 
identificam com os usuários da atuação profissional. (FERREIRA, 2012, p. 7-8). 

 

São esses elementos que dificultam a efetivação de uma formação profissional 

respaldada no projeto profissional e acabam contribuindo para a subalternidade da profissão. 

Entendemos que esse elemento dificultador é fruto da investida do mercado educacional, que 

visa formar profissionais pragmáticos e não reflexivos. Entretanto, faz-se necessário confrontar 

essa realidade visando implementar uma formação que supere a fragmentação entre ensino e 

exercício profissional. “Isso constitui, ao mesmo tempo, um desafio político e uma exigência 

ética: construir um espaço por excelência para o pensar crítico, a dúvida, a investigação e a 

busca de soluções” (LEWGOY, 2013, p. 74). 

É importante salientar que o ensino a distancia tem se configurado como uma 

problemática crescente na efetivação do estágio enquanto componente curricular obrigatório e 

essencial para uma formação qualificada, visto que é uma problemática insolúvel para esta 

modalidade cujo interesse é preparar para o mercado de trabalho uma força de trabalho teórica 

e tecnicamente limitada a responder apenas as suas demandas. “O maior número de denúncias 

nos CRESS e ABEPSS tem relação com este componente curricular fundamental” 

(CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO, 2011, p. 20). São elas: 

  

a) não credenciamento dos campos de estágio junto ao CRESS; b) Informações em 
discordância com os fatos fiscalizados; c) Numero excessivo de estagiários por campo, 
ferindo a Resolução CFESS 533/2008, bem como excesso de alunos por supervisor 
acadêmico; d) responsabilização do estudante pela abertura do campo de estágio, sem o 
intermédio da instituição; e) assedio à profissionais com grande pressão pela abertura de 
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campo de estágio; f) supervisão de campo e acadêmica centrada na figura do mesmo 
profissional; g) ausência de supervisão acadêmica; h) ausência de supervisão de campo, 
ou supervisão à distancia; i) mercantilização da atividade de supervisão pelos próprios 
assistentes sociais que passam a cobrar remuneração pela atividade; entre outras 
diversas ações que não se aproximam da proposta de estágio contida nas Diretrizes 
Gerais da formação profissional. (FERREIRA, 2012, p. 8). 

 

Coletivamente, a categoria vem tentando enfrentar os desafios que se colocam a 

formação profissional de qualidade, através da produção teórica de crítica a esta realidade, dos 

embates nas universidades contra a ofensiva dos programas governamentais de “ampliação” do 

acesso ao ensino superior, nos debates promovidos pelas entidades representativas da 

categoria para exclarecimento e fortalecimento das nossas posições, dentre outras estratégias. 

Esse enfrentamento se faz por entender que essa formação proposta não garante a capacidade 

de leitura critica do real para o desenvolvimento de ações mobilizadoras e transformadoras, e 

que o ideal é a ampliação de vagas nas universidades públicas, somada a criação das 

condições estruturais necessárias para tal. Deve-se, portanto, manter e fortalecer o 

posicionamento contrário da categoria a mercantilização da educação, bem como a modalidade 

de graduação a distancia, pois “Longe de ser uma posição meramente ideológica, trata-se da 

firme defesa da densidade teórico-prática que deve orientar a formação profissional de 

qualidade que o país requer” (CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO, 2011, p. 31). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos impossível analisar as configurações contemporâneas da formação 

profissional e do estágio supervisionado em Serviço Social sem levar em conta as tendências 

do ensino superior no país. Isso se dá devido a influência que a sua materialização tem na 

implementação do curriculo minimo nas instituições de ensino e na condução da cotidiano 

profissional.  

O atual formato de educação, cujo caráter é meramente mercantil, tem levado a 

precarização e massificação da formação profissional, deixando de lado a qualidade dos 

conteúdos e o cumprimento dos processos pedagógicos previstos, os quais dão o subsídio 

teórico, ético, técnico e político para a intervenção no real. 

 

Ao transformar a educação em objeto mercantil, o aluno em cliente consumidor e a 
universidade em emitente de diplomas banais, essa reforma esvazia a dimensão 
emancipadora da educação e subtrai o caráter universalista da instituição universitária. 
Ambiente institucional danificado, de ethos acadêmico degradado, ao se constituir lugar 

da formação acadêmico‐profissional das novas gerações torna‐se, também, solo de 
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disputa e resistência aos processos de socialização do atual padrão societário. (KOIKE, 
2009, p. 10). 

  

Nesse sentido, se põe como desafio ao Serviço Social fortalecer a luta para 

implementação do projeto de formação profissional construído coletivamente, cujas bases estão 

na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; na ampliação de vagas na 

universidade pública e de qualidade; na orientação por um teoria crítica capaz de realizar a 

apreensão da realidade; no rigoroso trato teórico, metodológico e histórico da realidade social; 

na efetivação do estágio curricular sob supervisão sistemática e de qualidade. É o 

enfrentamento cotidiano que possibilitará ao Serviço Social, através da capacidade político-

organizativo das entidades representativas da categoria, somada a ampla participação social 

com postura ético-política dos/as profissionais, se posicionar criticamente contra a ofenciva do 

capital no desmonte dos direitos, bem como na sua permanência como modo de vida social. 
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