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Resumo: Este trabalho é resultado de inquietações provocas a partir da disciplina de 
Universidade e Ensino Superior em Serviço Social no Brasil, ofertada como matéria especial 
do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Serviço Social da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – Unioeste/ Campus de Toledo-PR. Assim, o objetivo desta análise é 
tratar o movimento histórico do Serviço Social até sua aproximação com a base teórica 
marxista e de que forma este caminho percorrido pela profissão influenciou as diretrizes 
curriculares do Serviço Social, em paralelo com uma breve discussão sobre as tendências e 
correntes da educação brasileira. 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Teoria Marxista; Diretrizes Curriculares. 
 

                                                
1 Teoria Social Crítica compreendida através da análise de Ivo Tonet no artigo “Teoria Crítica: do que 
se trata?”. Disponível em:<http://ivotonet.xpg.uol.com.br/arquivos/Teoria_social_critica.pdf> . Acesso 
em: 07, jun.2016. 
2
 Titulação (Assistente Social graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste 

(1998), mestre em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina – UEL 
(2006), doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP - 
2014); Filiação (Docente do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Unioeste – Toledo/PR). Brasil; Email: cleonilda.dallago@unioeste.br. 
3
 Titulação (Psicóloga graduada pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Assis-SP (1994); 

Mestre em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Araraquara-SP (2000); 
Doutora em  Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP; Pós-
Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar). Filiação (Professora 
Associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  - UNIOESTE/Campus de Toledo; Docente 
Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Serviço Social e Direitos Humanos da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  - UNIOESTE/ Campus de Toledo). Brasil; Email: 
miformoso@hotmail.com 
4 Titulação (Assistente Social graduada pela União Dinâmica de Faculdades Cataratas – UDC 
Medianeira/PR (2010). Especialista em “Políticas Públicas e Questão Social” pela União Dinâmica de 
Faculdades Cataratas – UDC Medianeira - 2012); Filiação (Mestranda do Programa de Pós 
Graduação Stricto Sensu em Serviço Social, área de Concentração em Serviço Social, Políticas 
Sociais e Direitos Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste/ Campus de 
Toledo-PR, turma 2017). Brasil; Email: vivianpilger@hotmail.com. 



 

2 

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

Abstract: This academic study is the result of the restlessness caused by the discipline of 
University and Higher Education in Social Service in Brazil, offered as a special subject of 
the Stricto Sensu Postgraduate Program in Social Work of the State University of West 
Paraná - Unioeste / Toledo- PR campus. Thus, the purpose of this analysis is to discuss the 
historical movement of Social Service until its approach with the Marxist theoretical base and 
how this path taken by the profession has influenced the curricular guidelines of Social Work, 
in parallel with a brief discussion about trends and currents of Brazilian education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As análises aqui sistematizadas foram fomentas através da disciplina de Universidade e 

Ensino Superior em Serviço Social no Brasil, ofertada pelo Mestrado de Serviço Social na 

Unioeste/Toledo, e aprofundadas à medida que se buscava responder ao problema exposto 

neste artigo. 

Desse modo, o referido estudo possibilitou a ampliação dos conhecimentos referentes aos 

seguintes temas: o movimento histórico do Serviço Social, até sua aproximação com a base 

teórica marxista e de que forma este caminho percorrido influenciou as diretrizes 

curriculares do Serviço Social e, ainda, quais foram as correntes e tendências da educação 

brasileira durante este período. 

O primeiro momento deste trabalho trará a trajetória do Serviço Social brasileiro da década 

de 1960 até o momento em que o referencial teórico da profissão passou a ser, de forma 

hegemônica, a teoria social crítica. Em seguida, serão analisadas as diretrizes curriculares 

do período de 1955 até os dias atuais. Paralelamente a esta discussão, serão apresentadas 

as correntes e tendências da educação brasileira durante esse período. E, por fim, no 

terceiro e último momento, serão apresentadas as considerações finais sobre o tema 

exposto. 

2. O SERVIÇO SOCIAL CRÍTICO BRASILEIRO. 

 

Na década de 1960, o Serviço Social iniciou um questionamento de seus referenciais e 

assumiu as inquietações de uma conjuntura histórica de intenso movimento político-cultural 

que reuniu profissionais, intelectuais, trabalhadores, segmentos médicos e classes 

populares em torno da luta antiimperialista na defesa de projetos de transformação social. 

(YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p. 16). 
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Neste sentido Barroco (2010, p. 99) afirma que, como o projeto histórico-cultural não se 

restringe à profissão, a sua superação, no âmbito profissional é sempre relativa às 

possibilidades do momento histórico, dependendo de circunstâncias sociais favoráveis para 

se restringir, se ampliar ou se reatualizar sob novas formas. Assim, a transformação do seu 

ethos depende, portanto, de um conjunto de elementos que extrapolam a profissão e nela 

rebatem de modo peculiar.  

Diante disso, a autora ainda afirma que a América Latina se destaca como um lugar gerador 

de manifestações político – revolucionárias. Estas manifestações foram determinadas, pela 

crise mundial do padrão de acumulação capitalista que vinha se operando desde a Segunda 

Guerra Mundial e se explicita claramente nos anos 60 e pela política econômica 

desenvolvimentista, que a partir da década de 1950 amplia as bases de implementação do 

capital monopolista, agravando as contradições e desigualdades sociais e acirrando as lutas 

sociais. (2010, p. 104) 

Assim, em consonância com o continente latino-americano o Brasil iniciou um movimento de 

questionamento crítico da própria realidade e da prática profissional. A luta de classes 

ganhava as ruas, os movimentos populares cresciam em organização e mobilização. Assim, 

opondo-se ao modo radical de ação das classes populares nos quadros políticos e 

temerosos às ameaças ao seu poder hegemônico, os vários setores da burguesia uniram-se 

aos militares para buscar formas de controlar o quadro social e recuperar o seu domínio de 

classe. O resultado imediato foi o golpe de Estado de 1964, através do qual se implantava 

uma nova ditadura no país, destruindo-se de modo abrupto, violento e radical os avanços no 

processo organizativo das classes populares. O fechamento político-militar do regime 

determinava uma retração de todos os movimentos de natureza social. (MARTINELLI, 1997, 

p. 141).  

Em vista deste ponto, Silva (2002, p. 29) ressalta que o Serviço Social brasileiro foi 

extremamente marcado por este período da Ditadura Militar, pois enquanto houve uma 

freada profissional no inicio deste regime; emergiu, durante este, uma vertente crítica que 

buscava a renovação profissional. Diante disso, Barroco afirma que neste período ocorreu a 

incorporação de novas possibilidades teóricas inovadoras para a profissão. De um lado, pela 

revisão crítica que ocorre no campo das ciências sociais; de outro, pela apropriação de 

correntes filosóficas vinculadas as pensamento cristão progressista e pela interlocução com 

a tradição marxista, posta pela reconceituação. 

Este movimento de reconceituação do Serviço Social se dá durante o período de 1960 e 

1970 e se caracteriza por um amplo movimento de renovação profissional em diferentes 

níveis: teórico, metodológico, técnico/operativo e ideopolítico. Traz aos assistentes sociais a 
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necessidade de construir um novo projeto profissional, comprometido com as demandas e 

interesses dos trabalhadores e das camadas populares usuárias das políticas públicas. 

(YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p.16). 

Assim foi no bojo deste movimento e em seus desdobramentos históricos, que se definiram 

e se confrontaram diferentes tendências na profissão, que incidiram nos seus fundamentos 

teóricos e metodológicos e na direção social de sua intervenção. Neste sentido, as vertentes 

que se destacaram foram: a modernizadora, a vertente inspirada na fenomenologia e a 

marxista.  

A primeira vertente possui uma abordagem funcionalista, estruturalista e positivista, voltada 

para a modernização conservadora pela mediação do desenvolvimento social e do 

enfrentamento da marginalidade e da pobreza na perspectiva de integração à sociedade. 

(NETTO, 2001 apud YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p. 17), 

A segunda vertente é inspirada na fenomenologia, que se apropria da visão de pessoa e 

comunidade de Mounier. Esta base teórica também se dirige ao vivido humano, aos sujeitos 

em suas vivências, colocando para o Serviço Social a tarefa de auxiliar esse sujeito 

existente/ singular, na sua relação com os outros. É esta vertente, que o Serviço Social 

brasileiro vai priorizar as concepções de pessoa, diálogo e transformação dos sujeitos, como 

uma forma de reatualização do conservadorismo presente no pensamento inicial da 

profissão. (YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p. 17) 

Diante disso, as autoras afirmam que a terceira vertente é a marxista, que remete a 

profissão à consciência de classe. Mas vale salientar que, no Brasil, em um primeiro 

momento, a aproximação com o marxismo ocorreu sem o recurso ao pensamento de Marx. 

Esta vertente marxista no Serviço Social, tanto brasileiro como no latino-americano, trouxe 

incontáveis problemas, como abordagens reducionistas dos “marxismos de manual” e a 

influência do cientificismo e do formalismo metodológico (estruturalismo), as quais 

recusaram as determinações sócio-históricas da profissão.   

Assim, Netto (2001 apud YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p. 18) afirma que foi 

com este referencial, precário em um primeiro momento, do ponto de vista do rigor teórico, 

mas posicionado do ponto de vista sociopolítico, que a profissão iniciava seu 

questionamento sobre sua prática institucional e seus objetivos de adaptação social, ao 

mesmo tempo em que se aproximava dos movimentos sociais. Iniciava-se aqui a vertente 

de ruptura com o Serviço Social tradicional.  

Assim, nos anos de 1980 a militância político-profissional do Serviço Social alcançou a sua 

maturidade, evidenciando-se pela organização sindical nacional dos assistentes sociais, 

pela articulação com as lutas gerais dos trabalhadores, e também, pela inserção junto às 
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demais entidades representativas da profissão. Além dos eventos nacionais que, 

gradativamente, revelaram um contorno crítico e politizado. Deste modo, a produção 

marxista supera os equívocos das primeiras aproximações e o ethos profissional passa a 

ser auto-representado pela inserção do assistente social na divisão sócio-técnica do 

trabalho, como trabalhador assalariado e cidadão. (BARROCO, 2010, p. 168). 

Diante disso, a formação profissional recebe novos direcionamentos, passando a contar 

com um currículo explicitamente orientado para uma formação crítica e comprometida com 

as classes subalternas. (BARROCO, 2010, p. 168). 

Iamamoto (2009, p. 50) também afirma que a década de 1980 foi extremamente fértil na 

definição de rumos técnicos-acadêmicos e políticos para o Serviço Social, pois devido a 

estes avanços e conquistas 

[...] existe um projeto profissional, que aglutina segmentos 
significativos de assistentes sociais no país, amplamente discutido e 
coletivamente construído ao longo das duas últimas décadas. As 
diretrizes norteadoras desse projeto de desdobram no Código de 
Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei da 
Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 8662/93) e, 
hoje, na nova Proposta de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço 
Social. (IAMAMOTO, 2009, p. 50). 

 

A autora ainda afirma que este Projeto de Profissão e de formação profissional, hoje 

hegemônico, é fruto e expressão de um amplo movimento da sociedade civil, desde a crise 

da ditadura, o qual afirmou o protagonismo dos sujeitos sociais na luta pela democratização 

da sociedade brasileira (IAMAMOTO, 2009, p. 50). 

Através deste Serviço Social crítico, que o Projeto Ético Político Profissional pôde se 

consolidar e se legitimar dentro da atuação profissional de cunho também crítico, tendo em 

vista a Lei que Regulamenta a Profissão (n◦ 8.662/93), as Novas Diretrizes Curriculares de 

2001 e Código de Ética de 1993. 

De acordo com Sá (1995, p. 16-19), o currículo de Serviço Social, em sua interação com o 

processo do conhecimento, forma uma totalidade aberta, em movimento, permitindo a 

análise do seu processo de formação, de sua estrutura evolutiva e de suas possibilidades 

históricas. Assim, a apreensão das diretivas racionais, culturais e históricas da linguagem 

curricular permite a compreensão das contradições existentes no processo da formação 

profissional, apontando os caminhos de sua superação. Diante disso, o currículo não pode 

ser entendido apenas como conjunto de programas e atividades de ensino, mas como 

estrutura organizativa de experiências educacionais, com conteúdos e formas de 

instrumentação voltados para fins específicos e determinados por uma posição filosófica que 
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extrapola a mera instituição escolar. Constitui-se num espaço privilegiado da relação sujeito-

objeto-conhecimento; da intersubjetividade; da relação fatual entre interlocutores, relação 

esta mediatizada pela linguagem simbólica.  

3. O SERVIÇO SOCIAL, AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES E AS CORRENTES 
TÓRICAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA. 

 

Busca-se, aqui, explanar sobre as diretrizes que já nortearam o ensino do Serviço Social 

deste o início da profissão até os dias atuais, num paralelo – mas não dissociado - com as 

correntes teóricas da educação brasileira. As diretrizes se totalizam em cinco: a idealista-

ativista, de 1936 a 1954; a mecanicista, de 1955 a 1975; a objetivo-ativista ,de 1976 a 1981; 

a diretriz de 1982; e a diretriz de 1996, a qual regula, até hoje, as escolas de Serviço Social.  

A primeira diretriz curricular do Serviço Social foi a idealista-ativista, de 1936 a 1954, que 

trazia a profissão a maneira de agir, no sentido de intervir sobre os diversos quadros da vida 

social, família e profissão; numa tarefa de reajustamento, procurando adaptar o indíviduo às 

condições de existência. Concepção fundamentada na posição ontologica do homem na 

ordem universal, ou seja, ao homem todas as demais coisas devem estar referidas, onde a 

natureza humana é pois a questão basica inicial. (SÁ, 1995, p. 73-124). Assim, observa-se, 

que neste mesmo período a educação brasileira estava sob o julgo da concepção 

“humanista” moderna, tendencia esta que abrangia correntes como pragmatismo, vitalismo, 

historicismo, existencialismo. Na qual, a visão de homem era centrada na existência, na 

vida, na atividade, ou seja, a existência precedia a essência. (SAVIANI, 1994, p. 25).  

A segunda é a diretriz curricular mecanicista, se deu de 1955 a 1975, que trouxe alterações 

significativas no que diz respeito ao sujeito e objeto, pois já não são apenas as deficiências 

e os desajustamentos individuais e coletivos que precisam da intervenção do assistente 

social, mas o enfoque agora era os problemas sociais da realidade brasileira, como: o 

desenvolvimento econômico, a urbanização, as condições sociais de vida, necessidades e 

problemas das crianças da zona rural, questões como casamento, divórcio, limitação da 

natalidade, aborto, questões relativas à mulher, missão social, feminismo, prostituição, 

questões como homicídio e suicídio, habitação, recreação, saúde, habitação, educação e 

alimentação. (ABESS, 1957 apud SÁ, 1995, p. 160). Assim, nesse mesmo período a 

concepção analítica (tecnicista) é que predomina na filosofia da educação, mas 

especificadamente das décadas de 1950 a 1970. Esta corrente não pressupõe 

explicitamente uma visão de homem nem um “sistema filosófico” geral. Ela diz que a tarefa 

da Filosofia da Educação é efetuar a análise da lógica da linguagem educacional. Não se 
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pode esquecer que se trata do contexto linguístico e não do contexto sócio-econômico-

político. (SAVIANI, 1994, p. 26). 

Importante citar que apartir da década de 1970, a educação no Brasil já estaca sob a luz da 

concepcão dialética, mas o ensino do Serviço Social ainda estava sob o julgo da diretriz 

mecanicista e da diretriz objetivo-ativista. 

Diante disso, a terceira diretriz curricular é a objetivo-ativista, de 1976 a 1981, originária da 

concepção do conhecimento como atividade prática concreta, que vê o sujeito pensante 

como um elemento ativo, produto das determinações sociais. Assim, o sujeito encara o 

mundo como totalidade estruturada e dinâmica, dirige o aparelho perceptivo, orientando-o, 

regulando-o e transformando as informações recebidas. Dentro desta perspectiva, o Serviço 

Social busca responder os reclames da sociedade através da ciência. Assim, este currículo 

vai desembocando em uma perspectiva estrutural-funcionalista, o qual possuía na 

consciência o motor do desenvolvimento. (SÁ, 1995, p. 262).  

No que se refere a corrente teórica da educação neste mesmo período, foi a concepção 

dialética que se apresentou como base para o ensino. Esta concepção se interessa pelo 

homem concreto, que seria o homem como “síntese de múltiplas determinações”. Entende-

se que os problemas educacionais não podem ser compreendidos senão por referência ao 

contexto histórico em que estão inseridos. Assim, a concepção dialética defende que o 

movimento segue leis objetivas que não só podem, mas devem ser conhecidas pelo 

homem. Encarando a realidade como essencialmente dinâmica, não se vê necessidade de 

negar o movimento para admitir o caráter essencial da realidade, nem de negar a essência 

para admitir o caráter dinâmico do real. (SAVIANI, 1994, p. 27-28). 

É neste período histórico que o Serviço Social inicia sua ruptura com o conservadorismo e a 

se aproximar da teoria marxista. Movimento esse, de renovação profissional, que ocorreu 

em diferentes níveis: teórico, metodológico, técnico/operativo e ideopolítico; e trouxe aos 

assistentes sociais a necessidade de construir um novo projeto profissional, comprometido 

com as demandas e interesses dos trabalhadores. 

Diante disso, o quarto currículo do Serviço Social, de 1982, aprovado na Assembléia 

Nacional da ABESS, em Natal – Rio Grande do Norte, segundo Konno (2005, p. 09), admite 

a importância da pesquisa científica e evidencia um compromisso de classe, materializando 

a preocupação com a formação profissional, no tocante ao trabalho profissional, propondo o 

rompimento com a ideologia dominante e a vinculação do exercício profissional aos 

interesses dos usuários.  

Assim, Konno (2005, p. 13) afirma que a reformulação do currículo de 1982 culminou na 

aprovação do currículo de 1996, sendo que este representou um momento crucial para se 
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pensar a formação profissional comprometida com um novo projeto ético-político, 

manifestando a ruptura com o conservadorismo. O movimento de reformulação buscou 

construir uma proposta de formação profissional, na qual os assistentes sociais fossem 

aptos a responderem às demandas contemporâneas, que se constituem como 

conseqüência das mudanças desenvolvidas no modo de produção capitalista, que alteraram 

radicalmente a esfera da produção e do Estado tendo como conseqüência o agravamento 

das manifestações da “questão social”. 

Ainda segundo a autora, o debate crítico do Currículo Mínimo de 1982 e a construção das 

Diretrizes Curriculares, aprovadas em 1996, foram um processo desenvolvido coletivamente 

pela categoria, que realizou 200 oficinas em unidades de ensino filiadas a ABESS, 25 

oficinas regionais e duas nacionais, no período de 1993 a 1996, com a participação do 

Conselho Federal de Serviço Social, Conselhos Regionais de Serviço Social e Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social. As discussões originadas constituíram a base 

inicial da construção do Projeto Ético Político Profissional, sendo que a  proposta primária 

deste Projeto é constituída pelo Código de Ética de 1986, posteriormente reformulado em 

1993, e também pela Reformulação da Lei que Regulamenta a profissão, tendo sua 

complementação com as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social, aprovadas 

em 1996. (KONNO, 2005, p. 09), 

No que se refere a este momento histórico, a transição democrática  de 1980 a 1990,  que 

sinalizou o esgotamento e crise do regime ditatorial, fez reavivar, no Serviço Social, a 

vertente comprometida com o projeto democrático-popular e a vanguarda profissional 

engajada em um movimento de crescente explicitação da dimensão política e do significado 

social da profissão. (YAZBEK, MARTINELLI, RAICHELIS, 2008, p. 19) 

Diante disso, a Diretriz Curricular de 1996 traz um rigoroso trato teórico, histórico e 

metodológico, que possibilita a compreensão dos problemas e desafios com os quais o 

assistente social se defronta no universo da produção e reprodução da vida social. Este 

também possui a adoção de uma teoria social crítica, que permite a apreensão da totalidade 

social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade e, da mesma 

forma, estabelece as dimensões investigativas e interventivas, como princípios formativos e 

condições da formação profissional. (CARDOSO, 1998, p. 29) 

A diretriz de 1996 faz, ainda, o desenho do profissional de Serviço Social, sendo que este 

deve atuar no conjunto das relações de produção e reprodução da vida social; ter caráter 

interventivo; reconhecer que a “questão social” é fundamento básico da existência da 

profissão; reconhecer o agravamento da “questão social”, em face das particularidades do 

processo de reestruturação produtiva do Brasil; interferir no campo profissional devido ao 
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reordenamento do capital e do trabalho. A autora ainda explana que, construídas, nessa 

perspectiva de vínculos com os interesses das classes subalternas, estas diretrizes 

curriculares da formação profissional implicam na capacitação teórico-metodológica e 

ideopolítica do assistente social e, também, corresponde às exigências das competências e 

habilidades profissionais, previstas na lei que regulamenta a profissão e no seu código de 

ética. (CARDOSO, 2000, p. 14). 

Neste sentido, Faleiros ressalta que, na década de 1990 a reforma curricular estava 

centrada na análise da “questão social” e nos fundamentos teórico-históricos da profissão, 

enquanto processo de trabalho em implementação; também se discutia a teoria marxista da 

reprodução social, o aumento da prática em nível municipal e no judiciário e a intensa 

prática nas Organizações Não-Governamentais. (FALEIROS, 2000, p. 166). O autor ainda 

comenta que, nos anos 1990, 

[...] o capitalismo se manifesta sem laços nem peias, pelo mundo 
afora, principalmente pela mundialização financeira, as diretrizes 
curriculares definem um projeto totalmente anticapitalista, devendo 
“formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão 
social”, “numa teoria social crítica”. O mercado capitalista está a 
exigir técnicos, mais administradores do social, mais gerentes dos 
serviços e não críticos do sistema. Esta contradição precisa ser 
explicitada no processo da formação para que não voltemos a formar 
pensadores críticos a atores impotentes. O pensamento crítico se 
forja num movimento de enfrentamento das questões concretas de 
forma abstrata para se entender e enfrentar a dinâmica real do real. 
(FALEIROS, 2000, p. 167). 

 

Assim sendo, observa-se que o período de 1990 a 2000, o Brasil foi marcado pelos efeitos 

do neoliberalismo, da flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da 

minimalização do Estado e da retração dos direitos sociais. Esta conjuntura afetou o Serviço 

Social no sentido de estreitamento do mercado de trabalho dos profissionais, desvalorização 

dos mesmos, sucateamento do serviço público e demanda profissional mais burocratizada, 

exigindo seletividade dos usuários. Além da mudança do papel cumprido pelas políticas 

sociais, as quais passam a não ser somente executadas pelo Estado. (SILVA, 2002, p. 55). 

Para Leher (2001, p. 152-153), a privatização se resume genericamente, como iniciativas 

que ampliam o papel do mercado em áreas que anteriormente eram privativas do Estado. 

Isto inclui não apenas a venda de bens e serviços de propriedade ou de prerrogativa 

exclusiva do Estado, mas, também, a liberalização de serviços que eram só de 

responsabilidade do Estado como: a educação, saúde e meio ambiente; pela trazendo 

consigo a desregulamentação e estabelecimento de contratos de gestão de serviços 

públicos por provedores privados. 
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A educação brasileira, diante dessa reforma do Estado, viu-se a proliferação de cursos de 

graduação privados de baixa qualidade, implementação do ensino de graduação à distância, 

com prejuízo ao ensino presencial.  Nesse sentido, Leher (2001, p. 153) aponta que no setor 

educacional a criação de condições legais para o livre fornecimento privado e para o 

direcionamento das instituições públicas para a esfera privada, por meio de fundações 

privadas, contratos, convênios com o setor empresarial, é tão ou mais importante do que a 

venda da participação estatal de um determinado setor.  

Assim, entre as medidas que objetivam favorecimento a mercantilização e a privatização 

interna das universidades públicas brasileiras, temos, em um aparente paradoxo, a política 

de autonomia universitária. Ou seja, autonomia diante de instituições como: igrejas, 

governos e dos imperativos do mercado. Mas, diante da doutrina liberal o ideário da 

autonomia passa estar identificado  com o mercado. (LEHER, 2001, p. 153). 

A defesa da autonomia universitária pelo governo brasileiro é da 
lavra do Banco Mundial, que, por sua vez, buscou a sua inspiração 
no ideário neoliberal - desde Reagan, em 1980, o staff do banco é 
neoliberal, inclusive no campo educacional [...]. Para introduzir a sua 
política de autonomia, o governo teve de operar uma contradição: 
negar a autonomia universitária constitucionalmente estabelecida 
(art. 207) por meio de sua ressignificação: “autonomia diante do 
Estado para interagir livremente no mercado”. (LEHER, 2001, p. 
153). 

 

O eixo desta política de autonomia não é a transferência das instituições públicas para 

mantenedoras privadas ou a cobrança de mensalidades, mas a implementação de um 

determinado modelo de autonomia, em moldes neoliberais, para que o poder do mercado 

possa, ele mesmo, determinar todas as dimensões da universidade. Assim, essa lógica de 

autonomia permite que a razão última da universidade seja determinada pelo mercado. 

(LEHER, 2001, p. 155). 

Assim, é impossível ignorar as repercussões negativas para um projeto de universidade com 

autonomia científica, caráter estatal, gratuita e democrática, pois muittas práticas 

heterônomas são naturalizadas com a conivência de parte influente da comunidade 

acadêmica. Contudo, ainda existe uma verdadeira comunidade que dialoga em busca de 

brechas e rugosidades no pensamento único, a qual vem se tornando cada vez mais 

efetivas, fortalecendo a hegemonia dos subalternos, condição para que uma nova 

circunstância histórica possa ser edificada. (LEHER, 2001, p. 185-186). 

Isso posto, é possível observar que a formação em Serviço Social não esteve dissociada do 

processo histórico educacional brasileiro. Percebe-se que cada corrente, tendência e 

momento histórico influênciou diretamente nas diretrizes curriculares desta profissão. Por 
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isso, a discussão que envolve as diretrizes curriculares do curso de Serviço Social está 

longe de cessar, pois a realidade em que a profissão esta inserida, se modifica 

constantemente, exigindo transformações, reavaliações e modificações. Assim sendo, pode-

se afirmar que este processo de discussão das diretrizes, tem como objetivo formar sujeitos 

críticos, capazes de ultrapassarem a cotidianidade e a alienação posta pelo modo de 

produção capitalista de hoje. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo foi realizado com o intuito, não apenas de cumprir a exigência da disciplina de 

Universidade e Ensino Superior em Serviço Social no Brasil, mas, também com o objetivo 

de aprofundar conhecimentos referentes ao caminho histórico da profissão até sua a 

aproximação com a base teórica marxista e como este processo influenciou as diretrizes 

curriculares do Serviço Social. Além de discorrer pelas tendências e correntes teóricas que 

influênciaram a educação brasileira em cada período de vigência das diretrizes curriculares 

do Serviço Social. 

Portanto, a construção da formação em Serviço Social, através da suas diretrizes 

curriculares, não esteve dissociada do processo histórico educacional brasileiro. Cada 

corrente, tendência e momento histórico influenciou e influencia diretamente nas diretrizes 

curriculares desta profissão. 

Diante disso, a diretriz curricular que norteia o ensino do Serviço Social, até os dias de hoje, 

tem sua base na teoria social crítica, é parte de um processo histórico e ainda é elemento 

fundamental do Projeto Profissional hegemônico, que visa a busca de ações, na perspectiva 

de uma nova ordem social com a superação da exploração de classes. Assim, destaca-se a 

afirmação do Fórum Social Mundial, “Um outro mundo é possível” e o Serviço Social luta por 

isto. 
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