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Resumo: Este artigo busca discutir o processo de mercantilização do ensino superior no 

Brasil e analisar sua repercussão na formação em Serviço Social. Observa-se a prevalência 

dos interesses mercantis e do favorecimento aos acordos econômicos com organismos 

internacionais. O curso de Serviço Social apresenta considerável crescimento de sua oferta 

no âmbito privado, sobretudo na modalidade a distância, resultando na presença de um 

“exército assistencial de reserva”, desvalorização profissional, baixos salários e ainda uma 

tensão no Projeto ético- político  profissional. E a partir dessa analise, apresentar as 

particularidades desse processo no Ceará 
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The commodification of higher education and the process of expansion of social work 

courses in Ceará. 

Abstract: This article discusses the commodification of higher education in Brazil and to 

analyze its impact on training in social work. Analyze the speeches as "democratization of 

access" and "relief of poverty rates." Note the prevalence of commercial interests and 

favoring the economic agreements with international organizations. The course of Social 

Service has considerable growth of its supply in the private sector, especially in the distance, 

resulting in the presence of a "welfare reserve army", professional devaluation, low wages 

and still tension in the professional ethical-political project. And from this analysis, present as 

particularities of this process in Ceará 
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1. A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

A privatização do ensino superior no Brasil é reflexo dos ajustes adotados a 

partir das determinações capitalistas na contemporaneidade. Neste contexto, o Estado 

instituiu-se em um Estado Mínimo na efetivação dos direitos sociais conquistadas no 

processo de redemocratização do Brasil e materializados com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, através de redirecionamentos e reformas no âmbito das 

Políticas Públicas, sobretudo na Política de Educação Superior.  

No contexto de aprofundamento do projeto neoliberal, políticas sociais como saúde, 
previdência e educação – antes implementadas através da ação estatal e com 
cunho universal – foram relegadas a último plano, com ações focalistas dos Estados 
e, ao mesmo tempo, ampla abertura para a exploração mercadológica de tais 
necessidades sociais. Saúde, previdência e educação passaram a ser concebidas 
como “serviços”, cujos objetivos pautam-se na lógica mercantil e têm como 
finalidade última a obtenção do lucro (PEREIRA, 2009, p. 269). 

A Reforma Universitária no Brasil teve início ainda no Governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, mas vai ganhar expressividade no Governo Lula, a partir de 

2003, por meio da adesão a fundamentações ideológicas sugeridas por “organismos 

multilaterais, representados pelo FMI, Banco Mundial e pela Organização Mundial do 

Comércio”. (SOUZA, 2011, p. 4), que se sustentam em concepções neoliberais. 

Os organismos multilaterais supracitados impulsionaram, através da imposição 

de condicionantes, a adesão dos países periféricos, sobretudo, o Brasil, à lógica da reforma 

universitária. Segundo Barreto e Leher (2008), o Banco Mundial em suas relações com os 

países periféricos 

(...) estabelece as condicionalidades funcionais aos interesses geopolíticos (dos 
países centrais) e econômicos (de suas corporações e financeiras), persuadindo o 
conjunto da sociedade de que, supostamente não havendo alternativas, as ações 
impostas não configuram escolhas, mas soluções que emergem do 
encaminhamento correto dos problemas. (p. 424). 

Ainda segundo Barreto e Leher (2008), três pressupostos presentes no 

documento de 1994 intitulado- Educação Superior: as lições da experiência – merecem 

destaque: 

a) a educação superior para grupos desprivilegiados deve ser substituída por 
treinamento de baixo custo; b) os países, incluindo os „desprivilegiados‟, estarão 
aptos a competir no mercado global; e c) se alguns países não alcançarem esse 
patamar será por culpa dos próprios. (p. 425) 

Observa-se que as orientações destacadas imprimem a tendência à educação 

superior meramente tecnicista e não universitária, dissociada do tripé ensino, pesquisa e 

extensão; uma educação pobre para pobres, de pouco investimento e através de cursos 

flexíveis e de curta duração.  

Outra orientação que merece destaque trata-se do deslocamento expresso pelo 

Banco Mundial de „educação superior‟ para „educação terciária‟, através do “(...) estímulo ao 

empresariamento da educação superior; (...) privatização interna das universidades e 
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alterações no financiamento e nas diretrizes político-pedagógicas das universidades 

públicas (...)”. (LIMA, 2011,p. 87). Uma educação voltada meramente ao tecnicismo e de 

baixo custo para o Estado e grandes lucros para o capital. 

As diretrizes e reformas propostas tornaram-se políticas de Governo em que 

evidenciaram alterações significativas na condução do ensino superior no Brasil, as quais 

vem colocando em xeque a concepção da educação como um bem público, assim garantido 

constitucionalmente3 “como dever do Estado e direito de todos”,  

(...) ao transferir da sociedade para uma classe de indivíduos o compromisso com o 
financiamento da educação superior e tudo o que isto implica: o financiamento do 
conhecimento, da tecnologia, da arte, da cultura, além da própria formação 
profissional. (...) (MANCEBO e JUNIOR, 2004, p. 35). 

Ocorre que, segundo Pereira (2009) as reformas no âmbito da educação, bem 

como das demais políticas públicas, ampliam a atuação do mercado e do setor privado em 

sua condução e de fato descaracteriza o seu papel essencialmente público, visto que o 

ensino superior apresenta-se como um campo lucrativo para o capital.  

Pereira (2007) aponta que além do setor educacional tornar-se um campo de 

interesses econômicos para o capital, há ainda a propagação do discurso ideológico, feito 

pelos organismos internacionais, de que a ampliação do acesso à educação é uma 

possibilidade para o enfrentamento dos níveis de pobreza e para o desenvolvimento dos 

países subdesenvolvidos. “(...) Para ideologias dominantes, o melhor antídoto para os males 

decorrentes do desemprego é a educação elementar e a formação profissional (...)” 

(LEHER, 1999, p. 26). 

Pereira (2007) ainda destaca que o discurso governamental de expansão das 

instituições e de cursos de ensino superior foi apresentado com um processo de 

favorecimento à democratização do ingresso ao ensino superior, através de um processo 

intenso de privatização e do “empresariamento explícito do ensino superior” (p. 218). 

Percebe-se que a Reforma Universitária no Brasil foi direcionada na tomada da 

educação como mercadoria, a partir de um discurso ideológico de que a ampliação das 

instituições e de cursos privados em detrimento de baixo investimento na ampliação das 

Universidades Públicas favorece a democratização do acesso e de que o aumento dos 

níveis de educação são importantes ferramentas no alívio do desemprego e da pobreza, 

bem como para o desenvolvimento do país. 

                                                           
3
 CF/1998- Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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A educação a distância apresenta-se como uma modalidade que irá ganhar 

ênfase na Reforma Universitária, em que a ampliação dos números de vagas se dará, 

excepcionalmente, por meio da referida modalidade. Segundo Maués: 

(...) A educação à distância aparece como a outra ponta do „redesenho‟ do ensino 
superior (...) A ampliação de vagas por meio da EAD parece ser a única solução e a 
menos cara que o governo está encontrando para „engordar‟ seus índices de alunos 
no 3° grau (...)  (2004, p.25). 

A modalidade de ensino a distância no contexto da reforma universitária 

apresenta-se como uma estratégia de “democratização” do acesso ao ensino superior. O 

aumento quantitativo da utilização das novas tecnologias da informação e comunicação 

deram base à informatização da educação, propiciando flexibilidade de horários, formação 

aligeirada sem pesquisa e extensão com docentes muitas vezes em condições precárias de 

trabalho, pouca discussão e reflexão coletiva em sala de aula e favorecimento do aumento 

acelerado do numero de inserção no ensino superior. 

No entanto, o que se observa por traz do discurso da democratização do acesso 

ao ensino superior e, portanto, ampliação da oferta do ensino a distância, na verdade trata-

se de 

uma estratégia política de legitimação porque se dá em nome da democratização do 
acesso ao ensino superior como forma de chegar ao emprego, o que tem um forte 
poder de mobilização da sociedade brasileira, que esta entre as mais desiguais do 
planeta em todos os acessos, historicamente (...) na verdade é a forma do governo 
brasileiro corresponder aos parâmetros internacionais de competitividade e 
atratividade, no contexto da mundialização, no mesmo passo em que reproduz seu 
projeto político.( CFESS, 2015, p. 16). 

Diante do exposto, o discurso de democratização do acesso e ao mesmo tempo 

de favorecimento ao desenvolvimento do país, não deixa de atender os interesses do 

capital, quando percebe-se um intenso processo de “certificação e não de formação 

qualificada de novos profissionais” (PEREIRA, 2009, p. 272). Não se pode negar a 

importância de ampliação de acesso ao ensino superior, no entanto, sem negar o que deve 

constituir-se como um direito social. (PEREIRA, 2009). 

2. SURGIMENTO DO CURSO A DISTANCIA EM SERVIÇO SOCIAL: IMPLICAÇÕES NA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

 

No âmbito das reformas neoliberais de desmonte dos direitos sociais, 

desencadeados fortemente a partir dos anos1990 no Brasil, sobretudo quanto à educação 

superior no Brasil, a formação profissional em Serviço Social não ficou imune do processo 

de privatização e expansão relevante do curso de Serviço Social na modalidade a distância. 

Até meados da década de 1990 o ensino á distância era utilizado no Brasil em 
cursos profissionalizantes e de complementação de estudos. A partir desse período, 
com a ampliação da internet, iniciou-se uma política nacional de educação superior à 
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distância. Seu marco fundamental está na LDB, que incentivou o surgimento desses 
programas, posteriormente regulamentados pelos decretos 2494/98 e 2561/98. O 
primeiro decreto caracteriza o ensino à distância como uma forma de ensino que 
possibilita a auto-aprendizagem pela mediação de materiais didáticos organizados e 
veiculados em vários meios de comunicação. O segundo decreto trata do 
credenciamento dos cursos à distância, e foi complementado por outras portarias e 
documentos do MEC. (CFESS, 2015, p.8). 

Primeiramente, vale ressaltar que a Profissão de Serviço Social, por meio de seu 

percurso histórico, vem construindo um projeto profissional crítico e hegemônico expresso 

em seu Projeto ético-político e materializado na lei de regulamentação da profissão, no atual 

código de ética e no projeto de formação profissional ( Diretrizes  Curriculares de 1996) que 

defende como princípios que fundamentam a formação profissional: 

 (...) Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 
Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios cm os quais o 
profissional se defronta no universo da produção; e reprodução social; Adoção de 
uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas 
dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; (...) Estabelecimento 
das dimensões investigativa e interventiva como princípios formativos e condição 
central da formação profissional e da relação teoria e realidade; (...) 
Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; (...) (ABEPSS, 
1996, p. 6). 

Segundo Pereira (2009) a modalidade de ensino a distancia, autorizados a partir 

de 2004, trata-se de um fenômeno novo à profissão e que ganhou ênfase, sobretudo, por 

tratar-se de um curso da área de Humanas, constituindo-se os „preferidos‟ dos empresários, 

por não demandar um investimento elevado em laboratórios e demais tecnológicas, 

possibilitando, assim um retorno lucrativo mais acelerado. 

Nessa direção, compreende-se que a criação de cursos na área de Humanidades, 
comoo curso de Serviço Social- além de proporcionar novos campos de expansão 
ao capital, fundamentais na fase atual do capitalismo- responde à necessidade de 
formação e intelectuais difusores de uma sociabilidade conformista e 
colaboracionista. (LIMA e PEREIRA, 2009, p. 41). 

Conforme Pereira (2007) a Profissão de Serviço Social, a partir de 1995, sofreu 

em processo „explosivo‟ de expansão de cursos em instituições privadas e não universitário, 

ocorrendo, portanto, o fortalecimento do empresariado com o projeto de expansão do ensino 

superior. 

Presencia-se um afronte aos pressupostos teórico-metodológico, ético-político e 

técnico-operativo da profissão, pautados em uma perspectiva crítica e totalizante dos 

fenômenos sociais, não possibilitando uma formação composta pelo tripé: ensino, pesquisa 

e extensão.  

Nesse contexto, não se requisita o perfil das diretrizes curriculares, crítico, 
articulador político-profissional dos sujeitos, preocupado com os direitos e a 
cidadania, pesquisador que vai além das aparências dos fenômenos, profissional 
preocupado com a coletivização das demandas, com a mobilização social e a 
educação popular. Ao contrário, o que se requisita é um profissional à imagem e 
semelhança da política social focalizada e minimalista de gestão da pobreza e 
não do seu combate, politização e erradicação. (grifos do autor) (CFESS, 2010, 

s/p).  
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Iamamoto (2014), no 7º Seminário Anual de Serviço Social, organizado pela 

Editora Cortez, analisa que a formação em Serviço Social no cenário contemporâneo, 

inserida na contrarreforma do ensino superior, surte diversas implicações para a profissão, 

sobretudo o crescimento acelerado do “exército assistencial de reserva”, diante da abertura 

de cursos e consequentemente, do crescimento acelerado de profissionais diplomados, a 

presença e intensificação da formação meramente tecnicista e, contudo, o agravamento da 

precarização das condições de trabalho. 

(...) o crescimento desmesurado do contingente profissional, fruto dessa ampla 
expansão do ensino superior privado e do ensino a distância, têm implicações na 
qualidade acadêmica, na formação, no aligeiramento do trato da teoria, na 
preocupação voltada ao treinamento, menos a descoberta científica, 
comprometendo a autonomia do conhecimento. (...) tende a provocar mudanças nas 
condições salariais, no crescimento acelerado do desemprego, pressionando o piso 
salarial, favorecendo essa aceitação da ampla precarização das condições de 
trabalho e de insegurança no trabalho (...).estamos construindo o exército 
assistencial de reserva, reforço ao clientelismo político, a solidariedade (...)” 
(Iamamoto, 2014b). 

A questão a ser problematizada, trata-se da qualificação profissional e em 

massa da formação em Serviço Social, sua inserção no mercado de trabalho, seu 

direcionamento profissional, a qualidade da oferta do ensino, o que muitas vezes não 

correspondem às diretrizes curriculares da formação profissional em consonância com o 

projeto ético-político da profissão, o que leva a formação de profissionais medíocres e 

conformistas. 

3. A EXPANSÃO DOS CURSOS EM SERVIÇO SOCIAL NO CEARÁ. 

 

Conforme analisado anteriormente, a expansão acelerada dos cursos em 

Serviço Social trazem repercussões negativas à profissão e a consolidação do Projeto ético- 

político. Em destaque, pode-se citar o crescimento expressivo do “exercito assistencial de 

reserva”, a precarização das condições de trabalho e os baixos salários. 

Em análise ao processo de expansão acelerado dos cursos em Serviço Social 

no Estado Ceara, pode-se perceber sua evolução, mas precisamente, a partir do ano de 

2007, período marcado pelo Governo Lula e da expansão da contrarreforma na educação 

superior, conforme pode-se observar no quadro a seguir,  que corresponde ao processo de 

expansão de inscrições para obtenção do Registro Profissional em Serviço Social expedidos 

pelo CRESS- Conselho Regional de Serviço Social de 2008 a 2013. 
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QUADRO 1- Nº de profissionais habilitados por ano de cada instituição de ensino superior – 

presencial e a distância- CEARÁ (2008 a 2013) 

Nº. DE PROFISSIONAIS HABILITADOS POR ANO (2008- 2013) 
CONSELHO REGINAL DE SERVIÇO SOCIAL DO CEARÁ- CRESS 3ª REGIÃO 

Nº IES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

1 
IES pública- 

Ceará 
118 173 164 135 106 111 807 

2 
IES presencial 
privada- Ceará 

0 0 103 151 163 405 822 

3 
IES pública 

outros Estados 
21 42 40 21 16 11 151 

4 
IES presencial 
privada outros 

Estados 
1 12 25 20 21 11 90 

5 Instituições EAD 0 0 15 322 379 452 1168 

TOTAL 140 227 347 649 685 990 3038 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CRESS-CE, 2016. 

Pode-se analisar através do quantitativo de inscrições no CRESS, e, portanto, 

de novos profissionais habilitados a exercer a profissão de Serviço Social, que até 2010 a 

grande maioria dos profissionais eram oriundos da Universidade Estadual do Ceará- UECE, 

esta pública e presencial. A partir de 2011, diante do contexto das reformas no trato com a 

Educação Superior no Brasil, observa-se um processo „desenfreado‟ de novos profissionais 

habilitados, em que dos 3.038 novos profissionais habilitados entre 2008 a 2013 no Ceará, 

1.168 tiveram sua formação profissional de instituições de ensino superior na modalidade a 

distância. 

Os dados expostos no decorrer deste artigo retratam o processo da 

mercantilização do ensino superior, o qual interfere diretamente no processo formativo 

profissional e na consolidação dos projetos profissionais. Diante disto, conforme o quadro a 

seguir é possível visualizar o processo de expansão dos cursos de Serviço Social no Ceará, 

afim de que se possa perceber as novas tendências no processo formativo da profissão 

QUADRO 2- Expansão dos cursos de Serviço Social no Ceara. 

Nº INSTITUIÇÃO MODALIDADE 
DATA DE ÍNICIO DE 
FUNCIONAMENTO 

1 Universidade Anhanguera / Uniderp Ead (16 polos) 07/02/2007 

2 Universidade Norte do Paraná - Unopar Ead (7 polos) 12/02/2007 

3 Universidade Paulista - Unip Ead (9 polos) 18/02/2008 

4 Universidade Luterana do Brasil - Ulbra Ead (3 polos) 31/03/2008 

5 Faculdade Terra Nordeste - Fatene Presencial 02/02/2009 

6 Faculdade Princesa do Oeste - FPO Presencial 01/08/2014 

7 Faculdade Vale do Salgado - FVS Presencial 15/08/2009 

8 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

- IFCE 
Presencial- 

pública 
02/08/2010 
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QUADRO 2- Expansão dos cursos de Serviço Social no Ceara. (Continuação) 

Nº INSTITUIÇÃO MODALIDADE 
DATA DE ÍNICIO DE 
FUNCIONAMENTO 

9 
Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio – FLS 

 
Presencial 

28/12/2005 
 

10 Universidade Estácio de Sá - UNESA Ead (3 polos) 22/07/2010 

11 Faculdade Kurios – FAK Presencial --- 

12 Cisne - Faculdade de Quixadá – CFQ Presencial 09/02/2015 

13 Faculdade Alencarina de Sobral-FAL Presencial 14/12/2015 

14 Faculdade Ateneu – FATE Presencial 24/07/2013 

15 Faculdade Cearense- FAC Presencial 02/02/2009 

16 Centro Universitário Uniseb – Uniseb Ead 20/07/2011 

17 Faculdade de Fortaleza – FAFOR Presencial 10/08/2011 

18 Faculdade de Tecnologia do Nordeste - FATENE Presencial 4/06/2013 

19 Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ Presencial 02/02/2010 

20 Faculdade Maurício de Nassau de Fortaleza - FMN Presencial 04/03/2013 

21 Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza - FAMETRO Presencial 16/01/2011 

22 Faculdade Padre Dourado - FDR - FDR Presencial ------ 

23 Universidade Estadual do Ceará - UECE 
Presencial- 

pública 
25/03/1950 

24 Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA Presencial 20/03/2007 

25 Ratio - Faculdade Teológica e Filosófica - RATIO Presencial 14/02/2011 

26 Centro Universitário Internacional - UNITER Ead (2 polos) --- 

27 Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL Ead (1 polo) 07/04/2014 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EMEC,  2016. 

Ao apropriar-se dos referidos dados é possível analisar que a expansão do 

ensino de Serviço Social no âmbito privado, sobretudo na modalidade a distância, teve seu 

inicio no Ceará mais precisamente nos anos 2007. De certa forma caracterizou-se por um 

processo tardio quando comparado com os outros Estados do Brasil e com a intensificação 

da expansão da mercantilização do ensino superior presente na agenda governamental que 

se deu a partir de 2003. 

Estima-se que as instituições que iniciaram seu funcionamento em 2007 tiveram 

suas primeiras turmas formadas em 2011, conforme pode-se observar no QUADRO 1 em 

que em 2011 houve um crescimento significativo de novos profissionais habilitados e 

devidamente registrados no CRESS/CE. 

Através do quadro percebe-se que diversas instituições de ensino privado 

tiveram seu inicio de funcionamento apenas em 2013 e outras em 2015, o que demonstra 

que o quantitativo de profissionais formados em Serviço Social ainda tende a aumentar 

significativamente nos próximos anos e, portanto, o processo de intensificação de 

profissionais diplomados na área ainda tende a aumentar consideravelmente. 

O Estado do Ceará em 2016 conta com 27 instituições de ensino que oferecem 

o curso de Serviço Social, e que dentre estas, apenas 2 são instituições presenciais 

públicas,  17 privadas na modalidade presencial e 8 instituições que ofertam o curso na 

modalidade a distância.  
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Outra questão muito difundida no processo de reforma universitária, através de 

argumentos de “democratização” do acesso ao ensino superior trata-se da ampliação da 

modalidade de ensino superior a distância, em que diversos argumentos foram destacados: 

expansão das tecnologias da informação e possibilidade de interiorizar o ensino superior. 

Diante disto, o quadro a seguir reflete o processo de interiorização do curso de Serviço 

Social no Ceará. 

Segundo dados do E-MEC, o curso de Serviço Social está presente em 23 

municípios do Ceará e em quase todas as macrorregiões do Estado, tais como: Litoral 

Oeste, Litoral Leste/ Jaguaribe, Cariri/ Centro-Sul, Sertão Central, Sertão do Inhamuns, 

Sobral/Ibiapina, Região Metropolitana de Fortaleza e na Grande Fortaleza, apenas na 

macrorregião de Baturité não foi constatada autorização para oferta do curso de Serviço 

Social. 

A modalidade a distância é predominante na oferta do curso, contabilizando 42 

polos, enquanto que os cursos presenciais totalizam o quantitativo de 19 cursos, dos quais 

apenas 2 são públicos. 

Destaca-se, portanto, que a formação em Serviço Social, desde 2007, se dá de 

forma significativamente no âmbito da modalidade a distância, o que pode repercutir 

diretamente no perfil e no fazer profissional pautado nos preceitos das bases teórica- 

metodológica e ético- política construídas historicamente no seio da profissão. 

Diante disto, Pereira (2007) alerta que  

(...) Em pouco menos de uma década, o perfil dos assistentes sociais brasileiros 
estará completamente transformado. A tendência deste perfil não é nada animadora, 
pois se baseará em uma formação profissional, à distância, aligeirada, 
mercantilizada e, portanto, com poucas chances de concretizar o perfil de um 
profissional crítico e competente teórica, técnica, ética e politicamente, delineado 
pela ABEPSS, em 1996. (p. 262-263). 

Ainda segundo dados do EMEC, a presença do curso de Serviço Social 

encontra-se, em sua maioria, nos municípios polos de suas macrorregiões que em geral 

apresentam população demográfica acima de 50.000 habitantes, municípios estes 

considerados de médio e grande porte 4 

                                                           
3
 De acordo com os dados populacionais do IBGE/2010: Municípios de Pequeno Porte 1: até 20.000 

habitantes; Município de Pequeno Porte 2: de 20.001 até 50.000 habitantes; Município de Médio 
Porte: de 50.001 até 100.000 habitantes; Município de Grande Porte: de 100.001 até 900.000 
habitantes. 
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Seria mais uma manobra do capital em garantir “estudantes pagantes” ao 

processo formativo e de obter altos lucros? Se o discurso é de “democratização” do acesso 

por qual razão os cursos não estão presente em municípios de menor porte? 

Outra questão que merece relevância trata-se tanto da presença de cursos 

presenciais quanto de cursos na modalidade a distância nos mesmos municípios. Ainda sob 

a mesma argumentação: Se o discurso de ampliação do ensino a distância é de possibilitar 

o processo de interiorização do ensino superior e de favorecer o acesso às camadas da 

população a este nível de ensino, por que se observa o crescimento dos cursos na 

modalidade à distancia nos mesmos municípios que ofertam o curso de forma presencial? 

Como respostas, pode-se utilizar o discurso e reflexão do CFESS (2015) quando 

denuncia que  

 A expansão do ensino superir privado ligeiro presencial ou à distancia, com o 
suporte na LDB e forte apoio institucional do Ministério da Educação ao longo de 
seguidos governos, ocorre para configurar nichos de valorização do capita médio, 
num período em que o capitalismo promove uma intensa oligopolização do capital, 
com tendências de concentração e fusão de capitais,bem como dificuldades de 
investimento produtivo e de valorização (...) Trata-se da introdução de tecnologia 
capital intensiva para o treinamento em grande escala e baixo custo (...) em curto 
espaço de tempo, com alta lucratividade. (p. 15). 

Alem dessas questões, que afetam o Serviço Social em âmbito nacional, um fato 

que permeia o processo formativo em Serviço Social, mais especificamente no Ceará, é a 

expansão dos cursos de extensão em Serviço Social, estes não autorizados e, portanto, 

irregulares.  

Desde 2013 a COFI (Comissão de Orientação e Fiscalização) do CRESS/CE- 

Conselho Regional de Serviço Social do Ceará vem recebendo denúncias da oferta do curso 

de extensão Serviço Social, em que os alunos se matriculam e recebem a cada semestre 

um certificado de extensão e ao concluírem o curso acabam recebendo um certificado de 

graduação em Serviço Social. Ocorre que, as instituições que ofertam o curso de extensão 

negociam a compra do certificado com instituições privadas presenciais e a distância 

autorizadas a ofertar o curso de Serviço Social. 

Mais um desafio, que vem gerando a judicialização dos processos de inscrição 

no CRESS-Ce, já que as primeiras turmas (dessa modalidade ilegal de oferta de curso) 

começam a “formar” seus alunos e  estes passam a solicitarinscrição junto ao Conselho. 

Não compreendendo que foram ludibriados pela instituição que prometeu a 

formação superior sem a devida competência para tal, os alunos estão processando o 

CRESS para exigir pela via judicial o seu direito à inscrição no Conselho de Classe. 

 



11 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável que o processo progressivo da Reforma Universitária no Brasil 

favorece quantitativamente ao acesso ao nível superior, entretanto, pode-se perceber que 

este acesso garante alta lucratividade ao empresariado que oferta cursos de nível superior, 

por constituir-se, sobretudo no âmbito privado.  

A proliferação dos cursos de Serviço Social, sobretudo na modalidade a 

distancia, vem causando repercussões negativas à formação profissional e às condições de 

trabalho e valorização da profissão. Questiona-se a garantia dos preceitos das Diretrizes 

Curriculares na oferta dos referidos cursos, e, portanto de uma possível tensão na 

consolidação do Projeto ético-político da profissão. 

Fica claro, que os polos de ensino superior a distância estão presentes 

prioritariamente em locais com maior concentração populacional e de desenvolvimento 

econômico, o que deixa perceptível que o interesse não é de interiorização e 

democratização do ensino, mas de auferir alta lucratividade. 

Ao capital não interessa a qualidade do ensino ofertado, o ingresso ou não no 

mercado de trabalho, as repercussões nas condições de trabalho e de valorização da 

profissão, mas sim o processo de massificação no ingresso ao ensino superior privado, 

sobretudo na modalidade a distância, a fim de garantir altos lucros e de atender às 

necessidades mercantis.  
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