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Resumo: O presente trabalho, ancorado no método crítico dialético resulta de análises 
bibliográfica realizada para dissertação, acerca da crise do capital em sua fase monopolista 
e a formação em Serviço Social no ensino à distância, particularmente, do processo de 
expansão e mercantilização da educação, mediante contexto de uma ofensiva neoliberal 
que reorienta o Estado. Os resultados encontrados apontam que as reformas neoliberais 
vêm reconfigurando o papel do Estado, alterando em consequência, o conteúdo, formato e 
alcance da política de educação superior, que vem sendo alvo de uma reforma 
conservadora, norteada pela mercantilização do ensino e da produção do conhecimento. 
Esse determinantes vem inflexionando a implementação das Diretrizes Curriculares de 1996 
e defendendo uma direção ao projeto ético-político do Serviço Social em sua defesa pelos 
interesses da classe trabalhadora. 
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Abstract: The present work, anchored in the critical dialectic method results from a 
bibliographical analysis carried out for dissertation, about the capital crisis in its monopoly 
phase and the formation in Social Service in distance education, particularly, the process of 
expansion and mercantilization of education, through context Of a neoliberal offensive that 
redirects the state. The results show that the neoliberal reforms have been reconfiguring the 
role of the State, thus altering the content, format and scope of higher education policy, 
which has been the subject of a conservative reform, guided by the commodification of 
education and knowledge production. These determinants have been inflecting the 
implementation of the 1996 Curricular Guidelines and defending a direction to the social-
political project of Social Service in its defense by the interests of the working class. 
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1.1.1 Introdução  

 

O presente artigo tem a proposta de analisar a crise contemporânea do capitalismo 

que se perdura desde 1970 em sua fase monopolista e suas inflexões para formação 

profissional  do Serviço Social, mediante contexto de expansão e mercantilização do ensino 

à distância. Dessa forma, nossas analises perpassam a discussão sobre o processo de 

restruturação capitalista que adentra nas esferas publicas com o intuito de fragmentar e 

redirecionar as ações do Estado.  

Diante disso, pode-se averiguar que a educação como uma política social nesse 

contexto de disputas, torna-se terreno propício para restruturação do capital na medida em 

que são incorporadas ações do Estado sob orientação dos organismos internacionais que 

cortam recursos destinados a educação publica, de qualidade e laica e transfere para o 

ensino privado. A transferência de recursos por parte do Estado para o setor privado vem 

acontecendo mediante programas de financiamento estudantil e incentivo ao ensino à 

distância.  

Desse forma, afirma-se que o Estado em um contexto de  crise estrutural busca 

meios para reestruturar o crescimento econômico, isso acontece através da redução dos 

gastos na área social buscando  atender a agenda dos princípios neoliberais em 

consonância com as recomendações dos organismos multilaterais FMI e Banco Mundial. 

O papel do Estado para o Banco Mundial (BM) conforme, aponta (Simionatto, 1999 apud 

Banco Mundial, 1997) é de fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e 

social, porém, não enquanto agente direto do crescimento e sim como sócio, elemento 

catalisador e impulsionador desse processo. 

Assim, com o reordenamento do Estado tendo como eixo norteador a política do BM 

para os países periféricos, consolidou-se um intenso processo de privatização dos serviços 

públicos, incluindo a educação e, especialmente, a educação superior. (LIMA,2011) . 

Este é um quadro de desmonte de um padrão de proteção social, operando como 

tendências o sucateamento e rebaixamento dos serviços públicos e por consequência a 

transferência e abertura para o mercado de serviços que até então não estavam no circuito 

da venda e troca adequadas à lógica da mercadoria, dentre eles destacamos a educação. 

O que passa a ocorrer então, no discurso por parte dos governos, é a defesa que a 

educação enquanto mercadoria deve ser “universalizada” via mercado o que colide 

diretamente com a concepção de educação pública e de qualidade.(SILVA, 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Percebe-se os contornos das políticas sociais públicas ligadas aos interesses do grande 

capital como, também, verifica-se a diversificação das fontes de financiamento da educação 

e uma formação que cada vez mais atenda ao tecnicismo formal do trabalho. 
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Concordamos com Silva, (2010, p.414) ao referendar que a educação no atual 

estágio do capitalismo: “transforma-se em uma poderosa estratégia do capital para reforçar 

sua dominação e contribuir com a construção de uma aceitação coletiva sobre o culto ao 

mercado, bem como aprofundar uma integração periférica e dependente da lógica do capital 

monopolista”. 

Destarte, tal cena irá colocar novos desafios para formação profissional das 

categorias, em especial para o Serviço Social que encontra-se atrelado a um projeto ético 

político que anda  na contra-mão do que regue a ideologia vigente. 

Diante disso, esse artigo que resulta de análises, estudos e reflexões realizadas a 

partir do estudo bibliográfico sobre a temática, propõe-se a discutir em um primeiro 

momento a crise do capital e contrarreforma do Estado e suas inflexões para formação 

profissional em Serviço Social, e em um segundo momento a formação profissional do 

Serviço Social no Ensino à Distância. 

 

1.1.2 A crise estrutural capitalista e contrarreforma do Estado: inflexões para a 

formação profissional em serviço social.  

 

Na atual conjuntura, vivenciamos o acirramento da luta de classes, com 

a superexploração da força de trabalho tendo em vista o desemprego estrutural, a redução 

dos direitos sociais, reformulação e a focalização das políticas sociais a partir de uma 

perspectiva neoliberal que diminui o Estado para classe trabalhadora e flexibiliza os direitos 

sociais por meio de reformas neoliberais de cunho contrarreformista (BEHRING,2007).   

Diante disso, a primeira questão importante a pontuar sobre os impactos da crise do 

capital sobre a formação profissional das profissões, é que para se reestruturar da crise 

atual3, o capital demanda um perfil profissional que responda favoravelmente 

a flexibilização da economia e do mundo do trabalho.  

O perfil de trabalhador requerido nesse quadro de competitividade, é aquele que 

consegue se adaptar as constantes mudanças e as situações cada vez mais precárias  de 

trabalho, intensificando assim, o individualismo e imediatismo de sua ação profissional.  

Resultando, portanto, em um trabalhador que seja polivalente e que se sinta parte da 

empresa.  Nessa conjuntura, para Guerra (2010) o trabalhador que tem se mantido no 

mundo do trabalho “não é aquele que oferece resistência à precarização e perda de direitos, 

mas o que apesar delas ainda se mantém”.  

                                                 
3
 Crise esta, oriunda da crise estrutural do capital iniciada na entrada dos anos setenta, que levou ao fim do modelo de Bem-

estar social e que se perdura até os dias atuais. Uma crise do capital global que afeta não apenas o seu aspecto 

financeiro/monetário, mas todas as suas dimensões fundamentais, colocando em questão sua viabilidade como sistema 

reprodutivo social.(PIMENTEL, 2012) 
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A empregabilidade no contexto do desemprego estrutural, contraditoriamente, é tida 

como responsabilidade dos trabalhadores. Ao invés de políticas públicas de emprego, os 

trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado de trabalho são responsabilizados 

pela sua “incompetência” ou baixa qualificação profissional. Nesse sentido, muitos aderem a 

cursos de curto prazo, tecnicistas e sem qualidade como tentativa de se “qualificarem” para 

o mercado, o qual a cada dia torna-se mais competitivo e exigente. 

Nesse lastro, podemos afirmar que os anos que sucederam a Constituição Cidadã de 

1988 foram marcados desde seus primeiros passos pela afirmação ideológica de que o 

Estado brasileiro não tinha fundo púbico para financiar as políticas sociais, que a prioridade 

seria o pagamento da dívida externa, sendo inviável cumprir com os direcionamento da 

constituição. Logo, o Estado em sua postura neoliberal transfere suas responsabilidades das 

políticas sociais para o setor privado, e a educação, em especial superior, nos anos que 

marcam os governos do Fernando Henrique Cardoso até o de Dilma Rousseff passa por um 

processo de expansão, mercantilização e precarização na educação pública. Processo esse 

acompanhado por uma fragmentação do tripé ensino-pesquisa-extensão, com ênfase 

apenas no ensino e com uma proposta de perfil profissional destinado ao mercado de 

trabalho. 

  Assim, essa “mercadorização” da educação fortalece um desmonte do maquinário 

estatal em função da elevação do poderio capitalista. O que significando além da recessão 

dos direitos sociais a ampliação do assistencialismo, competitividade; individualismo, 

refilantropização, desemprego estrutural e fragmentação. 

Essa cena retira a educação da concepção de direito social e a coloca como mercadoria, 

pois: 

A proposta do governo para a educação, bem como para outras áreas que 
compõe o sistema de proteção social no país, põe em questão a noção do 
direito social porque o projeto do governo para a educação superior e o 
conjunto de contra-reformas como a sindical, trabalhistas, sanitárias e a 
previdenciária, têm um só eixo: diluir a fronteira entre o público e o 
privado(PINTO,2007,p.18) 

De acordo com Guerra(2010) isso ocorre porque:  

O novo padrão de produção, resultante do enfrentamento do capitalismo à 
sua crise profunda, impõe novas configurações na relação público/privado, 
de modo que o formato da educação superior no Brasil prescinde da análise 
dessa relação, na qual os novos que marcam e educação são expressão do 

movimento do capital rumo à recuperação de sua taxa de lucro(GUERRA, 
2010,p.12) 
 

Tal conjuntura impôs para o serviço social rebatimentos tanto na prática quanto na 

formação profissional, mediante processo de aceleramento e baixa qualidade de ensino 

proposta pela faculdade privadas que estão em consonância com as metas governamentais. 

O processo de precarização e baixo investimento nas universidades públicas e o discurso 
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de expansão do ensino via ensino privado proporcionam uma formação profissional voltada 

para um perfil profissional técnico, pragmático e imediatista.   

  Esses fatores precisam ser entendidos dentro de um processo macrossocial 

demarcado por uma crise estrutural que em seu processo de restruturação impõe 

metamorfoses no mundo do trabalho exigindo um “novo” perfil profissional, que tenha como 

característica a polivalência e que respondam as demandas de forma imediata e tecnicista. 

  Essa tecnificação, mercantilização e desprofissionalização tem uma relação dialética 

com as propostas dos organismos internacionais para a educação, no sentido de contribuir 

com o processo de extração de mais-valia e acumulação do capital, além disso, manter a 

“incapacidade” do(a) trabalhador(a) em se reconhecer como produtor da mercadoria.  

Assim, para Marx(1974) no “capitalismo tudo vira mercadoria e meio de extração de mais-

valia, até mesmo o próprio homem”, nessa lógica Netto(2011) aponta que o capitalismo em 

sua fase monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema totalizante de contradições 

que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, alienação e 

transitoriedade histórica, todos eles desvelados pela crítica marxista.  Ou seja:  

O capitalismo monopolista conduz ao ápice a contradição elementar entre a 
socialização da produção e a apropriação privada: internacionalizada a 
produção, grupos de monopólios controlam-na por cima de povos e 
Estados. A solução monopolista é a maximização dos lucros pelo controle 
dos mercados. Assim, para efetivar-se , demanda mecanismos de 
intervenção extra-econômicos. Daí a refuncionalização e o 
redimensionamento da instância por excelência do poder extra-econômico, 
o Estado (NETTO,2011, p.24) 

Dessa forma, é consensual que nas últimas décadas o modo de produção capitalista 

tem vivenciado o acirramento de suas contradições internas, marcada por uma crise 

estrutural, na qual o sistema mundial encontra-se imerso desde os anos de 1970 e seus 

reflexos acompanham a conjuntura da entrada dos anos de 1990 até os dias atuais, com 

determinantes que se processam na esfera da produção/reprodução no plano econômico, 

político e ideológico. 

Nesse lapso temporal, em consonância com os organismos internacionais, a 

exemplo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), aprofundou-se no 

plano político e econômico do Estado o ideário neoliberal como resposta a suposta “crise 

fiscal”, reforçando-se a defesa do “estado mínimo”, que na prática constituiu-se em “mínimo 

para os trabalhadores e máximo para o capital”.  

Dessa maneira, esse ideário que tem seus pilares fundamentais centrados nos ajustes 

econômicos e, para as políticas sociais, o trinômio privatização-focalização-

descentralização, materializou-se na supremacia do mercado, na cultura anti-Estado e, 

sobretudo, na desqualificação da política e da democracia, resultando no que Behring e 
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Boschetti (2011) denominaram de contrarreforma do Estado4. Contrarreforma esta que teve 

como marco no Brasil o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, formulado pelo 

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), especificamente pelo 

então Ministro Bresser Pereira – 1995. (BEHRING, 2007). 

Nesses termos, o Estado passou a adotar uma perspectiva de racionalização do 

gasto público, deixando de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social para se tornar seu promotor e regulador, transferindo para a esfera privada as 

atividades que antes eram suas. Evidencia-se, assim, a desregulamentação e redução dos 

direitos sociais e trabalhistas, o desmonte notadamente da Seguridade Social no país. 

Na educação, especificamente, no ensino público superior as expansão e 

mercantilização do programas estudantis  é fruto desse processo de contrarreforma do 

Estado que encabeça uma contrarreforma universitária na política de educação, sendo estes 

expressos no REUNI, PROUNI, FIES e nos EAD’s. 

Essa conjuntura tem seus rebatimentos na relação teóricos-práticos para formação 

em serviço social, pois o sucateamento da educação pública presencial tem inflexionado na 

qualidade do ensino e na saúde docente e discente. O processo de precarização do trabalho 

docente, a superlotações das salas de aulas acompanhada da falta de investimento e uma 

lógica mercadológica imposta pela produtividade levam a um processo de adoecimento 

docente e discente que tem suas inflexões para formação profissional.  

Esse contexto é ainda mais agravado no final dos anos 90 até a contemporaneidade, 

onde o capital em sua forma mais primitiva do processo de barbarização passa a investir 

fortemente em terrenos férteis que proporcione um “adestramento” mental nos(as) 

trabalhadoras(es). A educação nessa lógica passar a ser usada como mecanismo de 

extraço de mais-valia pela via do setor privado e responsável por esse “controle” no nível da 

consciência exigindo um formação profissional e uma atuação profissional que não tem a 

capacidade de analisar criticamente a realidade.  

Diante disso, é possível analisar através de dados que aconteceu um processo de 

expansão e investimento no setor educacional privado, vejamos como exemplo os cursos de 

Serviço Social: 

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. 
Comparados os dois censos realizados pelo MEC/INEP nos períodos 

                                                 
4
 Denomina-se contrarreforma pelo seu caráter regressivo do ponto de vista da classe trabalhadora. Bering 

(2007) utiliza esse termo para tratar do processo de “desestruturação do Estado e perda de direitos” Há, pois o 
uso indevido do termo reforma pelos adeptos da corrente neoliberal. A palavra reforma é apropriada as ações de 
contestação á hegemonia do capital, na intenção de ampliar o espaço democrático, na garantia de direitos e 
redução das desigualdades e no caso brasileiro aconteceu o contrário houve a regressão e enxugamento de tais 
direitos. (BERING; BOSCHETTI, 2011, p. 148-149). 
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indicados, o aumento dos cursos pagos na área a 268% (ABREU; LOPES 

apud KOIKE, 2007) 
Esses dados  nos leva a reflexão  que vem acontecendo uma  expansão dos cursos 

de Serviço Social no ensino privado em comparado com  o ensino público. Esse tipo de 

formação proposta pelo capitalismo em sua fase monopolista marca uma expansão em 

detrimento da fragmentação do tripé universitário, forjando assim um perfil profissional 

adequado à lógica da banalização e precarização do ensino, rompendo com os princípios 

básicos de qualidade, rigorosidade, publicidade e gratuidade priorizados no Serviço Social.  

Nesse contexto, as instituições privadas em um contexto de expansão também vem 

acompanhada por diversas problemáticas que impactam na formação profissional como: 

fragmentação do ensino, contratos temporários dos professores levando a um processo de 

exploração ainda mais intenso, a rotatividade que não permite uma educação continuada, a 

instabilidade dos docentes que permite a flexibilização nas relações de trabalho e uma não 

autonomia no conteúdo ministrado.  

Nas instituições públicas, a precarização se acentua em variados graus e 

intensidades, podendo ser visualizada pela nova configuração da educação universitária, 

que busca eliminar o regime único de trabalho, concursado e de dedicação exclusiva; 

simplificar os processos de compras, prestação de contas e gestão financeira; adaptar os 

currículos de graduação e pós-graduação às demandas das empresas locais e por fim, 

separar a docência da pesquisa, deixando a segunda a cargo de centros autônomos 

(CHAUÍ, 1999, apud GUERRA 2010).  

Além disso, vale ressaltar, que esse processo de mercantilização e expansão do 

ensino tem aumentos consideráveis nos cursos a distância, e principalmente, em cursos 

voltados paras “as humanidades”, por tem um baixo custo e uma demanda expressiva do 

mercado consumidor- que é a população. Portanto, o EAD se constituem como um espaço 

que o mercado financeiro vem investindo fortemente e representa além disso outra 

expressão da precarização da educação e da formação profissional. Estes cursos 

promovem o alingeiramento da formação, contem material sucateado, de má qualidade e de 

conteúdo meramente instrumental.  

Nesse sentido, analisar o processo de formação profissional dos assistentes sociais 

em sua orgânica relação com as Diretrizes Curriculares no EAD constitui-se num fator 

importante para problematização da qualificação teórico-metodológica, por tal motivo nos 

deteremos no próximo tópico em problematizar a formação profissional em Serviço Social no 

Ensino à Distância. 

 

 

 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

1.1.3 A formação profissional em Serviço Social no Ensino à distância 

 

A formação acadêmica não pode ser pensada fora do contexto mais amplo de 

desenvolvimento da sociedade, ou seja, do movimento de produção e reprodução das 

relações sociais, fora, portanto, da totalidade da vida social. Totalidade essa que implica a 

consideração de fenômenos mais gerais que exercem influência determinante sobre o ser e 

o vir a ser das manifestações do cotidiano, bem como a consideração de elementos que o 

inflexionam relacionados à presença dos sujeitos historicamente constituídos, que, com 

suas opções e posturas teóricas, políticas e culturais, imprimem uma direção à dinâmica 

societária. 

  Assim, é preciso apreender a formação em Serviço Social a partir do processo de 

reestruturação capitalista em curso, com suas implicações sobre o modelo de organização 

da produção e sobre o papel do Estado em sua relação com a sociedade civil que, por sua 

vez, se posiciona resistindo ou reforçando as mudanças inerentes a esse processo. 

Na redefinição do papel do Estado, as políticas sociais assumem feições 

diferenciadas em cada conjuntura, o que implica novas exigências ao exercício e à formação 

em Serviço Social. O espaço de desenvolvimento dessa formação é a academia que, no 

contexto atual, está inserida no projeto de reforma conservadora do Estado. Nele, a 

educação superior caminha para a consolidação da lógica empresarial e mercadológica, 

comprometendo a função histórica da Universidade enquanto instituição social, de interesse 

público. A ênfase no momento é na privatização do ensino, na desobrigação do Estado para 

com o funcionamento das instituições públicas de ensino superior e no redirecionamento da 

produção científica para atender as demandas emergentes do mercado(FONSECA, 2012, 

p.222) 

 A mercantilização da educação é o eixo estruturante de toda a reforma nesse setor, 

e o espaço acadêmico lócus privilegiado para a compra e venda de “produtos”. Assim, a 

mercadorização do ensino superior se choca com um dos princípios norteadores do projeto 

de formação profissional de defesa da educação enquanto direito social. 

 Colidente também com a direção crítica do projeto de formação do Serviço Social, 

está a formação à distância. Apresentada pelos governos brasileiros de Fernando Henrique 

Cardoso a Dilma Rousseff, como a possibilidade de democratização do acesso e aumento 

do índice de escolarização, principalmente para os estudantes da classe trabalhadora, essa 

modalidade representa na verdade uma estratégia abertamente favorável ao investimento 

do capital privado nacional e internacional, reforçando a política de privatização da 

educação. O Ensino à distância impõe à educação superior um rebaixamento da sua 

qualidade técnica, ética e social, em nome de uma completa subordinação às exigências do 

capital e às demandas do mercado. 
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 Considerada em relação ao projeto de formação do Serviço Social, essa modalidade 

de ensino favorece a dissociação entre ensino – pesquisa e extensão; desconsidera o 

princípio da totalidade para apreensão da realidade; compromete a perspectiva de 

transversalidade dos conteúdos formativos, bem como a realização do estágio curricular 

presencial, com acompanhamento concomitante, do supervisor acadêmico e de campo; 

fragiliza o acesso à bibliografia de qualidade, possível pelo recurso a obras completas e às 

fontes originais (BOSCHETTI, 2007). 

 O Ensino à distância diz respeito a uma modalidade que melhor possibilita a 

expansão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), corroborando um 

processo de “industrialização do ensino, nos marcos da internacionalização da educação 

(...) uma promissora ‘indústria global’”, que além da transferência de tecnologias, conta 

ainda com a produção e a venda de material didático (LIMA, 2008, p. 22), que para Guerra 

(2010) é de má qualidade, comprometendo a formação do profissional que se deseja. O 

governo brasileiro vê o EAD como um fenômeno modernizador da educação e possibilitador 

da sua adequação a nova ordem mundial, integrando o país à “aldeia global”. Conforme 

Dahmer (2008, p. 39), cria-se, assim, um verdadeiro fetiche tecnológico. 

 Segundo Fonseca(2012, p. 228) 

Para a OMC essa internacionalização é possível através da ação de 
empresas e universidades dos Estados Unidos e da Europa em outros 
países, na criação de sucursais universitárias. Um obstáculo, entretanto, se 
coloca nesse processo, basicamente em relação ao ensino superior e diz 
respeito à necessidade de validação dos diplomas e certificados, que deve 
ser alterada para permitir o livre trânsito do capital privado na 
comercialização da educação.  
 

Assim, deve se estabelecer um mecanismo de certificação internacional possível, 

mediante uma padronização dos currículos, diplomas e certificados (LIMA, 2008). Aqui, o 

princípio da flexibilização da formação profissional, presente na LDB brasileira, dá suporte à 

internacionalização da educação, na medida em que os cursos superiores são estruturados 

a partir de diretrizes gerais, ou melhor, a partir de conteúdos minimalistas, sem a obrigação 

do estabelecimento de conteúdos de maior rigor teórico-metodológico. 

Iamamoto (2007) ao analisar os dados do MEC e relacionar a expansão do ensino à 

distância, enfatiza o significativo número de vagas disponíveis na modalidade virtual de 

ensino, para o curso de Serviço Social: em 2007, de seis cursos criados, 9.760 vagas foram 

oferecidas. Numa aproximação que envolve vagas em cursos presenciais e EAD, públicos e 

privados, a autora chama a atenção para, num futuro muito próximo, constituir-se um 

numeroso exército de reserva de assistentes sociais, tendencialmente disponível para uma 

inserção precarizada no mercado de trabalho (redução de salários, alteração de funções 

sócio-ocupacionais, etc.) e para o atendimento aos requisitos de práticas do voluntariado e 
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do assistencialismo, pondo em risco os avanços alcançados pela profissão nas últimas 

décadas. 

O desafio de fortalecer o projeto de formação do Serviço Social, explícito pelas 

Diretrizes Curriculares de 1996, é grande e a categoria profissional através das suas 

entidades representativas, vem evidenciando os problemas relacionados à expansão 

privada dos cursos, particularmente, em sua forma mais preocupante – o ensino à 

distância/virtual.  

Esse tipo de modalidade possuem questões associadas ao seu marco regulatório, 

que são considerados por (BOSCHETTI, 2007; LEWGOY; MACIEL, 2008) como sendo 

incipiente e superficial, o que propício para sua proliferação. Cabe destacar, uma polêmica 

que diz respeito a uma espécie de aceitação estratégica, por parte do Estado e do 

empresariado, de que a formação virtual só se “adéqua” aos cursos que necessitam apenas 

de recursos humanos e parcos recursos de infraestrutura acadêmica (sala de aula e material 

didático).  

Assim, nos chama atenção que não tem sido alvos de modalidade de ensino os 

cursos de medicina, odontologia etc., o que indica que a sua determinação maior são 

econômicas- no sentido mais lucrativo, pois são cursos que exigem investimentos 

financeiros altos e pouco retorno-; e políticos- porque visa combater a perspectiva crítica 

desenvolvida nos curso ditos de “humanas” e por isso a exigência de um perfil profissional 

técnico, pragmático e imediatista.  

  Outro aspecto é que a formação de profissionais qualificados em diversas as áreas 

e com acumulo teórico, não é relevante, estimulando assim a divisão, a hierarquização e a 

elitização de cursos e profissões, cuja tendência é a identificação entre “acadêmicos e 

técnicos”. Além disso, o processo discriminatório também será verificado entre os próprios 

assistentes sociais, alunos, docentes e IES nas quais trabalham e/ou fazem o curso de 

graduação, se exclusivamente presencial ou não (LEWGOY; MACIEL, 2008). 

A tendência à criação de tipos de ensino superior direcionados a estamentos sociais 

determinados, conduzirá a existência de uma formação mais “qualificada”, porém, 

controlada pela ideologia neoliberal e direcionada ao atendimento das demandas do 

mercado, e outra de conteúdo mais generalista, mas de baixa qualidade, que também será 

funcional ao conformismo do mundo burguês (SILVA, 2010). 

 Sobre a questão da qualidade acadêmica, a modalidade de ensino à distância ao 

centralizar a dimensão do ensino, colabora para o arrefecimento da qualidade dos cursos e 

dos perfis docente e discente (professor com papéis e funções com menor nível de 

exigência acadêmica e alunos com formação hiperatrofiada pela dimensão técnico-

operativa) (LEWGOY; MACIEL, 2008). 
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Do perfil profissional possível de ser atingido com a formação à distância: assistente 

social com postura tecnicista e frágil formação teórico-metodológica e ético-política, é 

possível afirmar que o citado perfil segue as tendências do mercado e nesse sentido, a 

formação que lhes dá suporte é a que recupera o enfoque pragmatista na abordagem dos 

conteúdos formativos(FONSECA, 2012). 

Frente às implicações que o ensino à distância apresenta para uma formação 

superior qualificada, comprometida com a produção e a socialização do conhecimento 

crítico, evidenciamos do ponto de vista teórico-metodológico e ético-político, a 

reconfiguração da formação em Serviço Social, cuja tendência é a despolitização e o 

consequente repasse acrítico do conhecimento comprometedores do alcance das 

concepções de sociedade e de profissão, balizadas, frente à tendência em foco, por 

vertentes conservadoras ou neoconservadoras que se revigoram na formação 

profissional(FONSECA, 2012). Como afirma Dahmer (2008, p. 47) “a formação profissional 

dos novos assistentes sociais, formados via EaD, será radicalmente diferente da 

propugnada pelas Diretrizes Curriculares da ABEPSS”. 

A problemática real aqui destacada se insere no campo do interesse investigativo do 

Serviço Social por um razão: a primeira diz respeito à consolidação e implementação do 

projeto das Diretrizes Curriculares da ABEPSS frente às determinações da reestruturação 

capitalista, cuja lógica contraria os princípios ético-políticos norteadores da formação que se 

expressa no citado projeto, indicando a necessidade de pesquisas que venham discutir esse 

processo, particularmente, no que toca a uma das suas manifestações mais recentes - o 

ensino à distância em Serviço Social e seus elementos constitutivos(FONSECA, 2012) 

 

2. Considerações Finais  

 

A importância de analisar como vem se configurando a formação  profissional do 

serviço social nos proporcionar fortalecer nossa base teórica-política-ética construída 

coletivamente pela categoria profissional. Conquanto, apesar da existência de um intenso 

debate sobre a formação profissional, particularmente, nas unidades de ensino no nível de 

graduação, o tema é pouco enfatizado.  

Nesse sentido, a discussão sobre a formação profissional, em sua estreita relação 

com a implementação das atuais Diretrizes Curriculares, demonstra sua relevância diante da 

existência de questões comprometedoras do processo de qualificação teórico-metodológica 

dos assistentes sociais. 

Assim sendo, precisamos conhecer a realidade para adotar estratégias de romper 

com o ranço conservador que sempre se reatualiza. Dessa maneira, nossos desafios tem 

sido combater essas fortes investidas do capital na privatização das políticas socais e 
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fortalecer a intenção de ruptura com o passado conservador em um contexto marcado por 

uma pós-modernidade que camufla a realidade e as expressões da questão social. 

Ademais, nossas estratégias devem priorizar a criticidade nas analises de conjuntura 

e o fortalecimento do projeto ético-político e a implantação das Diretrizes Gerais para o 

Serviço Social.  Tendo em vista, que foi uma construção coletiva do Serviço Social e que 

proporciona uma direção para formação e atuação profissional. 

Como exposto nesse artigo muitos são os desafios, porém podemos construir 

possibilidades em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.  
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