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Resumo: Este trabalho se propõe a estudar sobre as implicações causadas pela 
contrarreforma do Ensino Superior brasileiro, decorrente do processo de contrarreforma do 
Estado, na formação profissional em Serviço Social. Através das pesquisas bibliográfica e 
documental, foi possível constatar que o os cursos de Serviço Social passaram a sofrer um 
acelerado processo de expansão a partir do século XXI, especialmente na modalidade de 
ensino a distância (EAD), o que tem impactado no perfil profissional dos assistentes sociais.  
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Abstract: This paper proposes to study the implications of the counterreformation of 
Brazilian Higher Education, due to the counterreform process of the State, in the professional 
training in Social Work. Through the bibliographical and documentary research, it was 
possible to verify that the Social Service courses began to undergo an accelerated process 
of expansion from the 21st century, especially in the distance learning mode (EAD), which 
has impacted on the professional profile of Social workers. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Esse trabalho discute sobre o processo de expansão sofrido pelos cursos de Serviço 

Social a partir do século XXI, o qual está em consonância com as diversas mudanças e 

reformulações ocorridas na política de educação no Brasil, especialmente a partir do final da 

década de 1990, com a implantação das políticas neoliberias no cenário brasileiro. 
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Essas mudanças na educação têm se refletido principalmente no Ensino Superior, por 

esse motivo, este artigo retrata, inicialmente, os rebatimentos ocorridos neste nível 

educacional, o que pode ser percebido através da sua intensa expansão nos últimos 

tempos, especialmente no setor privado, contribuindo significativamente para o processo de 

privatização e mercantilização da educação superior no Brasil. 

Em seguida, o texto faz uma exposição sobre a expansão dos cursos de Serviço 

Social no Brasil, os quais vêm acompanhando a lógica da contrarreforma do Ensino 

Superior, ampliando-se de forma estrondosa na esfera privada e na modalidade de ensino a 

distância. 

Por fim, o artigo debate sobre as implicações acarretadas por essa disseminação na 

formação profissional em Serviço Social, ameaçando a qualidade do ensino ofertado e o 

desenvolvimento do olhar crítico, tão caro aos assistentes sociais. 

 

. 

1 -  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. A Contrarreforma do Ensino Superior no Brasil e a Mercantilização da Educação 

 

 A partir do final da década de 1990, é possível perceber inúmeras mudanças na 

política de educação no Brasil, principalmente no Ensino Superior. Segundo Lima (2007), 

essas mudanças são reflexos do processo de contrarreforma do Estado brasileiro, ocorrido 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o qual desregulamentou o mercado 

financeiro, suprimiu os direitos sociais e abriu espaço para a privatização de setores 

estratégicos da economia brasileira. 

 Essas redefinições só foram evidenciadas de forma clara a partir dos anos 1990, no 

entanto, elas são decorrentes de um processo anterior, ocorrido a partir da década de 1970 

em uma conjuntura de crise do capital internacional. De acordo com Netto e Braz (2012), 

este lapso temporal é caracterizado pela diminuição do desenvolvimento econômico dos 

países capitalistas centrais e pela queda tendencial da taxa de lucro do capital. 

 Na tentativa de superar esta crise, o capital monopolista formulou de forma 

estratégica um conjunto de medidas articuladas para tentar reverter o declínio de sua taxa 

de lucratividade. Dentre as várias medidas adotadas, duas merecem destaque: a 

reestruturação produtiva, baseada na substituição do modelo de produção taylorista-fordista 

pelo toyotista (modelo flexível) e na diminuição da demanda por trabalho vivo; e a ideologia 

neoliberal, a qual é usada como justificativa para as frequentes ofensivas na dimensão 

democrática da intervenção estatal na economia, reduzindo os direitos e garantiais sociais. 

(NETTO e BRAZ; 2012) 
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 De acordo com Leite (2013), a adoção de medidas neoliberais no Brasil reflete o 

cenário mundial, proporcionando a redução da intervenção estatal nas políticas sociais e 

deslocando para a esfera privada os serviços públicos estatais ofertados à população. 

Assim, inúmeros setores da vida social passaram a ser usados de forma estratégica, com 

vista a tentar impedir que o capital enfrentasse novas crises, dentre os quais a educação se 

destaca. 

 Segundo Behring e Boschetti (2011), o governo de Fernando Henrique Cardoso foi 

caracterizado por uma série de “reformas” favoráveis ao mercado, tendo como justificativa o 

argumento de que a responsabilidade da crise social e econômica ocorrida no Brasil seria 

do Estado. Para as autoras, o uso do termo “reformas” para fazer referência às mudanças 

ocorridas a partir da década de 1990 é equivocado, uma vez que a ideia de reformas está 

relacionada com o processo de luta do movimento operário por melhores condições de 

trabalho e de vida. Desse modo, as redefinições verificadas nesse período se trataram, na 

verdade, de intensas contrarreformas, marcadas pelo desmonte das políticas sociais e pela 

prevalência da lógica do capital, com destaque para as privatizações. 

 A educação superior está inserida nesse contexto de reordenamento vivido pelo 

Brasil nesse período. Para Mancebo (2015), a principal finalidade da expansão do Ensino 

Superior é responder as mudanças decorrentes da reestruturação produtiva e da reforma do 

Estado. Durante o governo Cardoso, o Ensino Superior passou a ser visto pelo capital como 

uma potente e lucrativa esfera de exploração, tendo em vista as constantes ameças de 

crise.  

 Nesse período, o processo de privatização do Ensino Superior se deu através da 

privatização das universidades públicas e do empresariamento deste nível educacional por 

meio da expansão dos cursos na esfera privada. Segundo Lima (2007), a partir dos anos 

2000, a expansão da educação superior no Brasil se intensificou ainda mais, a qual é 

proveniente de três necessidades do capital: a subordinação da ciência à lógica do 

mercado, a construção de novos campos lucrativos e a difusão do projeto burguês de 

educação e de sociabilidade. 

De acordo com Chauí (1999), a reforma do Estado deslocou os direitos sociais para 

o setor de serviços estabelecido pelo mercado, encolhendo o espaço público da democracia 

dos direitos e ampliando o espaço privado, não só nas atividades relacionadas à produção 

econômica, mas também na esfera dos direitos sociais duramente conquistados. Para a 

autora, a posição que a universidade ocupa na esfera da prestação de serviços atribui um 

significado bastante determinado à noção de autonomia universitária.  

Com a conquista da educação e da cultura como direitos sociais, resultantes de lutas 

sociais e políticas, a ideia de democracia e de democratização do saber se tornou 

indissociável da universidade. No entanto, em consequência das mudanças societárias 
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ocorridas nos últimos tempos, a universidade também tem passado por profundas 

modificações. Segundo Chauí (1999), a universidade passou da condição de instituição para 

a de organização, sob os impactos da nova fase do capital, ocorrendo em duas fases 

sucessivas: a universidade funcional (primeira fase) e a universidade operacional (segunda 

fase). 

 A ideia de universidade funcional está relacionada com a formação aligeirada de 

profissionais para ingressar no mercado de trabalho como mão-de-obra altamente 

qualificada. Em consonância com as exigências e necessidades do mercado, a universidade 

teve seus currículos alterados, bem como seus programas e atividades, dissociando cada 

vez mais docência e pesquisa. Já a noção de universidade operacional, por se tratar de uma 

organização, está voltada para si mesma, tendo como principais características a avaliação 

por índice de produtividades, a regência por contratos de gestão, a flexibilidade, a 

heteronomia universitária. Dessa forma, a universidade clássica voltava-se para o 

conhecimento, a universidade funcional para o mercado de trabalho e a nova universidade 

(operacional) volta-se para si mesma. (CHAUÍ, 1999) 

 De acordo com Lima (2013), o processo de expansão da educação superior 

brasileira passou a ter uma nova lógica a partir da década de 1990, período em que as 

medidas neoliberais começaram a ser implementadas com mais força no Brasil. Esta nova 

lógica estabeleceu-se através de dois elementos básicos. O primeiro deles consiste na 

ampliação do setor privado, o qual estava articulado com o acesso via diversificação das 

Instituições de Ensino Superior (IES), voltando-se principalmente para as instituições 

privadas que não precisam estabelecer, legalmente, a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

O segundo elemento básico de expansão refere-se à privatização interna das IES 

públicas, através principalmente da venda de serviços educacionais, que materializou-se na 

oferta de cursos pagos, principalmente os de pós-graduação lato sensu, na realização de 

parcerias entre universidades públicas e empresas privadas, na venda de cursos de curta 

duração através da noção de política de extensão universitária, dentre outras medidas. 

Segundo Mancebo (2015), a iniciativa privada foi o setor que mais colaborou para a 

expansão do ensino superior no Brasil a partir da década de 1990. Um estudo feito pela 

autora revela que entre 1995 e 2013 houve um crescimento de 175,86 % deste nível 

educacional na rede pública, enquanto que na rede privada o seu crescimento foi de 407,33 

%. 

A aprovação da Lei das Diretrizes e Bases (LDB) em 1996 representou um marco 

legal que favoreceu significativamente a expansão do setor privado no Brasil, uma vez que 

foram estabelecidas regras para o funcionamento dessas instituições que tinham como 

principal objetivo a obtenção de altos lucros. O artigo 45 da LDB afirma que “a educação 
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superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização”. (BRASIL, 1996) 

Segundo Lima (2007), a educação superior durante o governo Cardoso foi marcada, 

portanto, por uma noção privatista, representada pela grande expansão na oferta de vagas 

do ensino superior, as quais se tratavam de vagas em instituições privadas. No entanto, o 

governo neoliberal passou a proporcionar financiamento público para essas instituições, 

tendo em vista que grande parte destas vagas não foi ocupada, o que representou um 

declínio nos lucros das empresas educacionais.  

Nos governos de Luís Inácio Lula da Silva (Governo Lula) (2003-2010), a expansão 

do ensino superior ocorre por meio de continuidades e distinções do modo de expansão do 

modelo anterior. A iniciativa privada continua sendo o principal mecanismo de expansão do 

ensino superior, estimulada pelos cursos de graduação na modalidade à distância (EAD). Já 

as distinções se deram por meio da instauração do Programa Universidade para Todos 

(ProUni), do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) e da consolidação da oferta de cursos de graduação na modalidade de 

Ensino à Distância (EAD). (CEOLIN; SILVA, 2013). 

O aumento do número de IES privadas tem contribuído significativamente para a 

transformação da educação em uma mercadoria altamente lucrativa para o mercado 

capitalista, onde os estudantes passam a ser vistos como mero consumidores. Este 

fenômeno tem atingido proporções cada vez maiores nos últimos anos, como podemos 

perceber na tabela abaixo: 

 

ANO PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL GERAL 

1995 210 684 894 

2002 195 1.442 1.637 

2010 278 2.100 2.378 

2015 295 2.069 2.364 

TABELA 1 – Número de Instituições de Ensino Superior por Categoria Administrativa.  
Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nas Sinopses Estatísticas do INEP/MEC. 

 
A análise dos dados do Censo da Educação Superior demonstra que no ano de 

1995, primeiro ano do governo Cardoso, do total de 894 IES, apenas 210 eram públicas, 

refletindo o processo de privatização que vinha atingindo o ensino superior desde o início da 

década de 1990. Em 2002, final do governo Cardoso, do total de 1.637 IES, 1.442 estavam 

inseridas na esfera privada, o que evidencia a noção privatista que marcou o ensino superior 

durante a gestão do presidente. 

 Os dados do ano de 2010, último ano do governo Lula, expressam a intensificação 

do processo de privatização das IES no Brasil, tendo em vista que de um total de 2.378 IES, 

apenas 278 eram públicas, o que nos permite comprovar que este governo foi caracterizado 
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por continuidades do governo Cardoso em relação ao modo de expansão do ensino 

superior. Já os dados de 2015 nos revelam que a tendência de expansão deste nível 

educacional é seguir a lógica mercantil que se instaurou na educação brasileira a partir das 

primeiras décadas do século XXI. 

A modalidade de ensino à distância tem sido um dos principais mecanismos de 

expansão do ensino superior desde o início do século XXI, possibilitando a rápida 

aceleração do número de vagas neste nível educacional e contribuindo para o processo de 

formação aligeirada.  

No governo Lula, houve um grande impulso no ensino à distância (EAD), tanto na 

esfera pública quanto na privada, sendo que nesta última o crescimento se deu de forma 

estrondosa. A partir deste governo, houve uma verdadeira multiplicação dos cursos de 

graduação nesta modalidade de ensino, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

ANO PRESENCIAIS EAD 

2003 16.453 52 

2004 18.644 107 

2005 20.407 189 

2006 22.101 349 

2007 23.488 408 

2008 24.719 647 

2009 27.827 844 

2010 28.577 930 

2011 10.056 1.044 

2012 10.885 1.148 

2013 11.286 1.258 

2014 11.858 1.365 

2015 12.288 1.473 

 

TABELA 1 – Número de cursos de graduação por modalidade de ensino. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, com base nas Sinopses Estatísticas do INEP/MEC. 

 

Ao observamos os dados coletados do Censo da Educação Superior, podemos 

perceber que, desde 2003, os cursos de graduação a distância têm se expandido de forma 

bastante acelerada, alcançando em todos os anos um índice significativo de crescimento. Já 

os cursos de graduação na modalidade presencial de ensino mantiveram um certo padrão 

de expansão até o ano de 2010, no entanto, a partir de 2011, esta modalidade de ensino 

sofreu uma queda bastante impactante, tendo o seu número reduzido para menos da 

metade do total de cursos existentes no ano anterior.  

O avanço avassalador da EAD no Brasil se deu neste contexto de expansão do 

ensino superior por meio das políticas de ampliação conduzidas pelos organismos 

internacionais do capital, as quais se voltaram para uma formação menos sólida e mais 
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aligeirada. Tratam-se de políticas que buscam abarcar um percentual significativo dos 

segmentos mais desfavorecidos da população, roubando-lhes a possibilidade de 

desenvolver um pensamento crítico e de obter uma formação intelectual de alto nível. 

 

2.2. A Expansão dos Cursos de Serviço Social e os Impactos na Formação 

Profissional dos Assistentes Sociais 

 

De acordo com Goin e Júnior (2013), os cursos de Serviço Social também se 

expandiram desenfreadamente, como consequências dessas redefinições ocorridas no 

ensino superior. Nos últimos anos, os cursos de Serviço Social foram profundamente 

reformulados, ampliando-se para os centros universitários, para as faculdades isoladas ou 

integradas e nas instituições de ensino superior (IES). No entanto, o avanço avassalador 

desta expansão se deu a partir da sua disseminação na modalidade de ensino a distância 

(EAD). 

Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, os cursos de Serviço Social se 

ampliaram nos Centros Universitários, nas Faculdades integradas ou isoladas e nos 

Institutos de Ensino Superior (IES), majoritariamente na esfera privada. Todavia, a partir da 

virada do século, tem-se um crescimento indiscriminado das instituições de ensino à 

distância (EAD), as quais se voltaram para as áreas das Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanas, devido ao pouco investimento necessário para implantá-las. (FONSECA; 

CUNHA; SILVA, 2013). 

Tobaldini e Coelho (CBAS 2013) afirmam que entre os anos de 1930 e 2002, período 

de 72 anos, foram criados 123 cursos de Serviço Social no nosso país, enquanto que de 

2003 a 2006, período de 4 anos, 129 novos cursos de Serviço social foram criados no Brasil. 

Através de tais dados, é possível constatar que foram criados mais cursos de Serviço Social 

durante um período de apenas 4 anos do que ao longo de 72 anos.   

As autoras relatam que é bastante alto o número dos cursos de Serviço Social em 

instituições não universitárias, isto é, que não têm a obrigação de estabelecer um processo 

de formação profissional baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Entre os anos de 

1990 e 2002, foram criados 52 cursos de Serviço Social no Brasil, dos quais 35 estavam 

inseridos em Unidades de formação acadêmica (UFAS) não universitárias e apenas 17 

foram criados em UFAS universitárias, apesar disso, destes 17 cursos somente 3 são em 

instituições públicas, ou seja, os 14 cursos restantes foram inseridos em UFAS universitárias 

privadas. (TOBALDINI; COELHO, 2013). 

Nos anos de 2010 e 2013, o Serviço Social ocupou o 3º lugar entre os cursos com 

mais número de matrículas na modalidade de ensino à distância, como podemos conferir no 

quadro abaixo: 
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EAD – 2010 EAD - 2013  

CURSO MATRÍCULAS % CURSO MATRÍCULAS % 

1- Pedagogia 273.248 29,37 1- Pedagogia 295.264 25,6 

2- Administração 128.186 13,8 2- Administração 157.066 13,6 

3- Serviço Social 74.474 8 3- Serviço Social 94.595 8,2 

4- Com. Gerenciais 45.880 4,9 4- Gestão de Pessoal 75.366 6,5 

5- Ciências Contábeis 40.936 4,4 5- Ciências Contábeis 70.515 6,1 

6- Gestão de Pessoal 35.486 3,8 6-Empreendedorismo 60.631 5,2 

7- Letras 28.591 3 7- Gestão Logística 29.591 2,5 

8- Matemática 23.328 2,5 8-Proteção Ambiental 27.143 2,3 

9- Biologia 19.087 2,05 9- Matemática 23.350 2 

10- Gestão Logística 19.051 2 10- História 22.681 1,9 

Outros Cursos 241.267 26 Outros Cursos 297.370 25,7 

TOTAL GERAL 930.179 100 TOTAL GERAL 1.153.572 100 

 

FIGURA 1 – Dez maiores cursos de graduação em número de matrículas na modalidade de ensino à 
distância no Brasil em 2010 e 2013 

. Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base nas Sinopses Estatísticas do INEP/MEC. 

 

No quadro a seguir, podemos observar a disparidade existente entre o número de 

vagas oferecidas nos cursos de Serviço Social na modalidade presencial e a distância: 

 

 

PRESENCIAL 

 

EAD 

Ano Pública Privada Total Ano Pública Privada Total 

2010 15.876 52.848 68.724 2010 17.659 56.815 74.474 

2011 17.309 54.710 72.019 2011 16.351 64.299 80.650 

2012 18.820 56.731 75.551 2012 16.157 81.271 97.428 

2013 19.191 59.972 79.163 2013 9.424 85.171 94.595 

2014 19.097 60.010 79.107 2014 3.544 97.728 101.272 

TOTAL 90.293 284.271 374.564 TOTAL 63.135 385.284 448.419 

FIGURA 2 – Perfil da oferta e ocupação das vagas para cursos de serviço social no Brasil nos anos 
2010-2014 

. Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base nas Sinopses Estatísticas do INEP/MEC. 

 

Através dos dados coletados acima, referentes ao perfil da oferta e ocupação das 

vagas para os cursos de Serviço Social no Brasil entre os anos de 2010 e 2014, é possível 

constatar que no ano de 2010 as vagas oferecidas na modalidade EAD eram equivalentes a 

quase o triplo da quantidade de vagas oferecidas na modalidade presencial.  
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No ano de 2011, apesar das vagas oferecidas na modalidade EAD terem diminuído 

consideravelmente em relação ao ano anterior, ainda continuaram bem maiores do que as 

vagas ofertadas na modalidade presencial. Em 2012, as vagas oferecidas na modalidade 

presencial aumentaram, no entanto, tratou-se de um aumento pouco expressivo, tendo em 

vista que a quantidade de candidatos inscritos continuou aumentando de forma intensa. No 

ano de 2013, houve um aumento quase imperceptível da quantidade de vagas oferecidas 

(237 vagas a mais que em 2012) na modalidade presencial, enquanto o número de inscritos 

sofreu aumento bastante expressivo. Na modalidade EAD, diferentemente dos anos 

anteriores, a quantidade de candidatos inscritos ultrapassou a quantidade de vagas 

oferecidas. Já em 2014, as vagas oferecidas na modalidade presencial aumentaram de 

forma tímida, enquanto que o número de inscritos continuou aumentando expressivamente. 

Na modalidade EAD, o número de inscritos voltou a ser menor que a quantidade das vagas 

oferecidas. 

Com relação ao número de concluintes, é possível perceber que nos anos de 2010 e 

2011 o número de concluintes na modalidade presencial foi maior que na modalidade EAD. 

No entanto, a partir de 2012, esta realidade começou a mudar, uma vez que o número de 

concluintes em EAD ultrapassou o número de concluintes na modalidade presencial. Este 

dado revela a tendência de haver mais profissionais de Serviço Social egressos da EAD do 

que da modalidade presencial no Brasil. 

Outro fator que chama a atenção é a evasão dos estudantes em ambas as 

modalidades. Este dado, embora não esteja explícito na tabela, pode ser notado ao se 

comparar a quantidade de candidatos inscritos com a quantidade de concluintes. Embora as 

duas modalidades de ensino apresentem índices expressivos de evasão, pode-se perceber 

que na modalidade à distância este índice é significativamente maior. 

 Desse modo, Pereira (2013) afirma que esta realidade acarretará em uma perda 

violenta na qualidade do perfil profissional esboçado pelo projeto de formação defendido 

pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Isso quer 

dizer que a capacidade que os assistentes sociais possuem de compreender a realidade, 

questioná-la criticamente e encontrar respostas profissionais que priorizem os direitos 

sociais está ameaçada. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo, podemos constatar que os cursos de Serviço Social vêm se expandido 

de forma bastante acelerada, no entanto, essa expansão é mais predominante na esfera 

privada, em especial na modalidade de ensino a distância (EAD), o que tende a impactar na 

formação profissional dos assistentes sociais e no mercado de trabalho do Serviço Social. 
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A pesquisa apontou que a diversificação, flexibilização e privatização da educação 

superior impactaram também nos cursos de Serviço Social, o que pode ser percebido na 

desenfreada expansão dos mesmos. Com isso, ficou claro que há uma grande disparidade 

na expansão dos cursos de Serviço Social em dois aspectos: o primeiro refere-se à esfera 

na qual estes cursos têm se expandido (privada e pública), já o segundo diz respeito à 

modalidade de ensino (presencial e EAD). 
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