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1. INTRODUÇÃO 

O resumo que se apresenta tece algumas considerações sobre o objeto da tese de 

doutoramento em Serviço Social, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação strictu 

sensu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP/Franca. A 

investigação em curso pretente trazer elementos que contribuam com a problematização 

referente ao processo de desenvolvimento da política de educação no país e o ensino 

superior na modalidade a distância (EaD). Nesta direção, terá como objetivo analisar o 

processo de formação na graduação em Serviço Social na modalidade EaD, no municipio de 

Belo Horizonte-MG. 

Para o desenvolvimento deste estudo, buscar-se-á a fundamentação na filosofia da práxis, 

que tem por premissa a perspectiva da totalidade e a relação entre o conhecer e o agir. Os 

resultados aproximativos em direção ao objetivo proposto seguirão o percurso metodológico 

da pesquisa qualitativa, reunindo pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Serão 

utilizadas visitas institucionais e entrevistas semi-estruturadas com estudantes, docentes e 

tutores de cursos de Serviço Social das escolas privadas que oferecem o ensino a distância 

no município de Belo Horizonte - MG, tendo como referência o período de 2006 a 2018.  

Segundo informações colhidas no site do MEC (2017), existem 13 instituições privadas 

credenciadas para a oferta de cursos de Serviço Social na modalidade EaD em Belo 

Horizonte. As informações obtidas através de entrevistas e documentos coletados, 

ampliadas pelas observações realizadas na fase exploratória, serão interpretadas à luz do 

arcabouço teórico desenvolvido na perspectiva dialética. “A pesquisa qualitativa trabalha 
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com o universo dos significados, dos movimentos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes”. (Minayo, 2007, p.22). Por isso, a realidade precisa ser interpretada pelos 

pesquisadores a partir de concepções teóricas claras e coerentes em relação ao método de 

desenvolvimento da pesquisa.  

2. O ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: REFLEXÕES NECESSÁRIAS 

O caminho a ser percorrido neste trabalho de pesquisa promoverá o resgate histórico da 

constituição do sistema de educação superior no Brasil, e seus determinantes ideopolíticos, 

econômicos e culturais no processo de formação dos assistentes sociais. Para tanto, será 

fundamental conhecer o processo de desenvolvimento capitalista em que está inserida a 

expansão da política de educação superior no país, identificando as tensões de classe 

social inerentes a este sistema, além dos projetos societários em disputa. 

Os anos 1990 o processo de adequação do Estado brasileiro à expansão do capitalismo 

financeiro e transnacional leva à redefinição de suas funções. No ambiente neoliberal, a 

gestão pública passa a focar suas ações na contração das políticas públicas sociais e no 

consequente esvaziamento dos direitos sociais conquistados pela população e registrados 

na Constituição Federal de 1988. A privatização e a mercantilização dos serviços sociais é a 

direção da política, em um processo de contrarreforma do Estado.  

Neste cenário, a expansão da educação superior no Brasil é implementada em um processo 

de mão dupla, com a ampliação das privatizações internas das universidades públicas e o 

envolvimento do empresariado privado na oferta de serviços educacionais de formação 

superior (LIMA, 2005). O papel histórico do Estado brasileiro na condução e expansão das 

políticas públicas e, em especial, da política de educação superior, tem reforçado uma 

perspectiva elitista discriminante das classes trabalhadoras, priorizando uma formação que 

tem como centralidade a preparação para o mercado, em detrimento da formação para a 

cidadania. Segundo Silva (2013, p.132), este modelo de ensino baseia-se na “pedagogia do 

resultado, que tem por finalidade a melhoria dos indicadores educacionais, em um contexto 

onde a educação serve de plataforma para os acordos e valorização do Brasil 

internacionalmente”. 

A análise profunda sobre as dimensões históricas, sociais e econômicas da política de 

educação no Brasil e, em particular, do ensino superior na modalidade EaD no Curso de 

Serviço Social poderá contribuir para uma reflexão crítica quanto as bases que sustentam a 

formação profissional do assistentes social, suas especificidades e repercussões na direção 

do Projeto Ético-Político hegemônico da profissão.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Conhecer “por dentro” a realidade dos processos de ensino e aprendizagem em uma 

modalidade que está iniciando seu desenvolvendo (a partir de bases tecnologicas) no que 

diz respeito as metodologias, relações e regulamentações é tarefa árdua, mas 

imprescindível neste tempo histórico em que “a crise capitalista, longe de beneficiar a sua 

classe antagônica, precariza, inibe e submete ainda mais ao trabalhador e suas lutas, 

contribuindo até para criar melhores condições para os ajustes e as (contra)reformas 

estruturais necessários para os interesses do capital: o projeto neoliberal” (Montaño e 

Duriguetto, 2010, p. 212). 

O foco dos estudos no campo da educação e formação profissional em Serviço Social exige 

o resgate de determinantes sócio-históricos e ideopolíticos que contribuam para identificar 

as contradições sociais e as correlações de forças presentes na definição das políticas 

sociais. Assim, reconhecer as mediações construídas pela política de educação torna-se 

indispensável na compreensão de sua interferência no processo de emancipação política e 

humana do sujeito histórico. 
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