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RESUMO

Este trabalho contextualiza a expansão dos cursos de graduação em Serviço Social no nordeste do Brasil no
período de 2000 a 2012, e para tal optou-se por tratar da institucionalização da profissão no país até a
aprovação do Código de Ética em 15/03/1994 e da Lei nº 8.669 de 17/06/1993, que a regulamenta.
Sequencialmente, abordam-se os cursos de Serviço Social nos governos neoliberais brasileiros demonstrando
por meio de dados fornecidos pelo INEP e pelo e-MEC, o quantitativo de instituições de Ensino Superior que
oferecem o curso, confirmando que houve crescimento na oferta de vagas para esta área nos últimos anos na
referida região.
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ABSTRACT

This paper contextualizes the expansion of undergraduate courses in Social Work in northeastern Brazil during
the period 2000-2012, and for that we chose to deal with the institutionalization of the profession in the
country until the adoption of the Code of Ethics on 15/03/1994 and the Law 8,669 of 17/06/1993, which
regulates. Sequentially addressing up courses in Social Work in Brazilian neoliberal governments
demonstrating through data provided by INEP and by e-MEC, the amount of higher education institutions
offering the course, confirming that there was growth in the number of vacancies for this area in recent years
in that region.
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1. INTRDUÇÃO

O presente trabalho trata da expansão dos cursos de graduação em Serviço Social na região do Nordeste
brasileiro na contemporaneidade. No Brasil, a educação formal está subdivida da seguinte forma: na faixa
etária de 0 a 5 anos, as crianças podem ser inseridas em creches ou em escolas de Educação Infantil, sendo
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esta etapa do processo de aprendizagem não obrigatória; de 6 a 14 anos, no Ensino Fundamental, nesta
etapa a educação já está prevista constitucionalmente, sendo dever do Estado e obrigação por parte dos pais;
de 15 a 17 anos, no Ensino Médio, também obrigatório, podendo os pais recorrer ao ensino profissionalizante
nesta etapa dos estudos; e, a partir dos 18 anos, o ingresso no Ensino Superior.

Nas últimas décadas, o Brasil tenta colocar em prática todas as suas normatizações para esta área, desde a
Educação Infantil até a Superior. Em se tratando da perspectiva da Educação Universitária, Pereira e Silva
(2010, p.10) afirmam que

a universidade brasileira é uma construção muito recente, remontando a sua
efetivação há menos de um século, fato que, de acordo com o perfil social da
população brasileira neste período, produz um cenário de forte elitização,
caracterizando o Ensino Superior como local privilegiado para a (re) produção das
elites econômicas do país.

Assim, analisou-se a evolução da oferta de vagas nos cursos de graduação em Serviço Social no Nordeste
brasileiro, com vistas à descrição da quantidade de cursos oferecidos no território, dos espaços institucionais,
onde está disponibilizando a formação na referida área, destacando as modalidades, se presencial ou à
distância, e observando a natureza da instituição.

Os procedimentos técnicos utilizados foram o levantamento da bibliografia pertinente ao tema abordado, onde
foram utilizados autores como Netto (1999), Beringh (2003), Gomes (2009), Simões (2007), Iamamoto
(2008), dentre outros.

Além da pesquisa bibliográfica, recorreu-se à pesquisa documental, tendo como fontes a Lei de Diretrizes e
Bases para a Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20/12/1996; os sites do Ministério da Educação e do
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; e documentos básicos sobre o Ensino
Superior.

Através dos sites foi possível elaborar uma análise dos dados quantitativos do número de instituições de
Ensino Superior no Brasil, bem como do número de cursos presenciais e a distância em Serviço Social nas
universidades brasileiras fornecidos por relatórios anuais criados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e pelo e-Mec, com o objetivo de caracterizar as políticas de
educação no Brasil.

Para o universo desta pesquisa foram consideradas todas as Instituições de Ensino Superior que oferecem o
curso de Serviço Social situadas no Nordeste do Brasil. Portanto, geograficamente, buscaram-se essas
instituições nos 09 estados que compõem o território nordestino do país, a saber: Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piaui.

Esta pesquisa se justifica pela possibilidade de entender como o processo de ampliação do Ensino Superior
recai na área do Serviço Social, e em que circunstâncias vêm acontecendo na região Nordeste do Brasil nos
últimos anos. Além disso, é resultado do trabalho de dissertação de mesma autoria.

A conclusão que chegamos é que há um crescimento no ensino superior e no campo do Serviço Social, o
panorama é de um crescimento voraz, o qual passou da oferta de 88 cursos, espalhados pelo Brasil, no ano
2000, para a oferta de 694 em 2012. Todos estes cadastrados e autorizados pelo Ministério da Educação, por
meio do Conselho Federal de Educação. Especificamente na região Nordeste do Brasil, a oferta de cursos de
graduação em Serviço Social saltou de 14, no ano 2000, para 170, no ano de 2012.

2. DOS PRIMORDIOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL À VIRADA DEMOCRÁTICA

O termo Serviço Social foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos da América, no ano de 1904, para
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designar a formação de pessoas que se especializaram em trabalhar com assistência social (ADID, 2011). No
Brasil, a primeira escola de Serviço Social foi fundada no ano de 1936, na cidade de São Paulo, oriunda do
Centro de Estudos e Ação Social (CEAS).

Posteriormente, esse primeiro curso de Serviço Social foi incorporado à Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, fundada e regulamentada pelo Decreto Lei nº 9.632 de 1946. Com a incorporação do curso de
Serviço Social ao quadro de ofertas da PUC/SP, esta se torna a primeira universidade a oferecer esta
graduação no país. Neste mesmo ano foi criada a ABESS – Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social
–, com objetivo de estabelecer uma articulação do ensino na área para lutar e elaborar uma proposta de
currículo mínimo para os cursos de graduação em Serviço Social.

Em relação ao currículo mínimo, Gonçalves, Damasceno e Ézer (2007) elucidam a informação de que o
primeiro foi estabelecido no ano de 1954, por meio da Lei nº 1.889 de 13/06/1953 e do Decreto nº 35.311 de
08/04/1954. Este permaneceu em uso até o ano de 1970, quando precisou se adequar ao sistema de créditos
e aos níveis de pós-graduação.

As alterações na conjuntura socioeconômica e política do Brasil, e o processo de renovação no Serviço Social,
desencadearam a necessidade de uma revisão nos parâmetros curriculares até então adotados, o que
ocasionou a aprovação de um novo currículo mínimo, no ano de 1982. Este traz como inovação a
determinação da teoria social de Marx para a formação profissional.

Com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação – LDB pelo Congresso Nacional
Brasileiro, e posterior sancionamento pelo presidente FHC, foi necessária uma readequação do currículo
mínimo ao que estava estabelecido na Lei nº 9.394/96. A partir de então a nomenclatura “currículo mínimo”
cai em desuso, dando lugar ao nome “diretrizes curriculares”. Sobre essa exigência de adequação dos
currículos existentes, Gonçalves, Damasceno e Ézer (2007, p. 75) cientificam:

A ABEPSS, junto com as unidades de ensino, travou uma luta politica para ajustar a
proposta curricular às exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
nº 9.394 de 20/12/1996, aprovada posterior a Convenção. Somente com a
Resolução CNE/CES, de 13 de março de 2002, são estabelecidas as diretrizes
curriculares para os cursos de Serviço Social, tendo por base as pareceres CNE/CES
492/2001 e 1.363/2001, versando sobre as diretrizes curriculares nacionais.

Voltando para o período brasileiro de institucionalização dos cursos de Serviço Social nas universidades,
destaca-se que no final da década de 1950, o país passou por momentos de modificações estruturais no
campo político-econômico, em acompanhamento a todas as alterações nos parâmetros econômicos em
âmbito mundial, e assim o início da década de 1960 traz a crise nos padrões de acumulação capitalista com
os pacotes de ajustes ditados pelos acordos internacionais.

O período de 1950-1960 foi de grande desenvolvimento no parque tecnológico e industrial brasileiro, o que
colaborou com o desenvolvimento do Ensino Superior no país, pela necessidade de formação de pessoas
especializadas para assumir as novas demandas no mercado de trabalho. Em 1953, tem-se a adesão da Lei
1.889, de 13 de junho, regulamentando a graduação em Serviço Social, com cursos de duração mínima de
três anos.

Para esclarecimento a respeito desse período, Gomes (2009, p. 28) acrescenta:

A crescente centralização das políticas sociais pelo Estado gera o aumento da
demanda pela execução de programas sociais no interior das instituições, induzindo
ao crescimento numérico das escolas e do meio profissional, com a consequente
expansão do Serviço Social e elevação do status profissional. A realização do I
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em 1947, marca o início de uma
tendência de valorização crescente dos encontros nacionais, cada vez mais massivos

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_expansao_contemporanea_dos_cursos_de_graduacao_em_servico_socia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



e reveladores dos debates e das polêmicas profissionais. A forte influência
norte-americana na América Latina e no Brasil, a partir do segundo pós-guerra
penetra também na profissão, com a incorporação das teorias
estrutural-funcionalistas e das metodologias de intervenção, especialmente o Serviço
Social e o Serviço Social de Grupo. A crescente centralização das políticas sociais
pelo Estado gera o aumento da demanda pela execução de programas sociais no
interior das instituições, induzindo ao crescimento numérico das escolas e do meio
profissional, com a consequente expansão do Serviço Social e elevação do status
profissional.

Na década de 1970, o debate crítico no campo do Serviço Social torna-se profícuo, os diversos seminários da
categoria ocorriam em todo país com o intuito de discutir a produção acadêmica em torno da profissão, e
então a PUC/SP funda, nessa década, os primeiros cursos de Mestrado e Doutorado.

Em 1979, de acordo com Simões (2007), o Brasil contava com 65 cursos de Serviço Social, e desse total,
50% estava em instituições públicas de ensino e 50% em instituições privadas. Dos cursos em instituições
públicas 44% estavam no Nordeste, 31% no Sudeste, 12% no Sul, 9% na região Norte e 3% no
Centro-oeste.

Importa destacar que no ano de 1979 ocorre o “Congresso da Virada”[2], no qual o Serviço Social brasileiro
pauta na formação profissional uma de suas prioridades, enfaticamente nos processos acadêmicos de
pesquisas e pós-graduação, e na esfera de organização política desse grupo, debatendo e agindo conforme as
entidades que representam a categoria (SANTOS, ABREU E MELIM, 2011).

A década de 1980 foi marcada por um período de transformações político-sociais importantes para o Brasil.
Para Gomes (2009, p.37),

os anos 1980 representaram um amplo movimento de conquistas democráticas: os
movimentos sociais organizaram-se, em diferentes áreas, os sindicatos
fortaleceram-se, as demandas populares ganharam visibilidade pública, as
aspirações por uma sociedade justa e igualitária expressaram-se na luta por direitos,
que acabaram se consubstanciando na Constituição de 1988.

Para o Serviço Social tem um projeto profissional comprometido com os direitos humanos e sociais, uma
qualificação das políticas públicas, a construção da cidadania e a ampliação da democracia social e econômica
como instrumentos de formação do assistente social e execução de suas ações voltadas para a sociedade em
geral. Ocorre um amadurecimento teórico considerável com ampliação da produção editorial na área e, a
partir de então, há uma rica agenda intelectual para os docentes, estudantes e profissionais.

As discussões sobre o projeto ético-político do Serviço Social iniciaram em 1970, com intensificação deste
debate em 1990, pois a profissão buscava ultrapassar o conservadorismo existente no interior desta. Sobre o
projeto ético-político, Netto (1999, p. 10) afirma que

a luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no corpo
profissional, criou o quadro necessário para romper com o quase monopólio do
conservadorismo no Serviço Social: no processo da derrota da ditadura se inscreveu
a primeira condição – a crítica política – para a constituição de um novo projeto
profissional.

Outros dois fatores que contribuíram para reforçar o projeto ético-político do Serviço Social foi a Lei de
Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.669, de 17/06/1993; e, o Código de Ética aprovado em 15/03/1993. O
primeiro insere a profissão no contexto da especialização do trabalho coletivo, o que não garante a esta o
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status de ciência, mas com a aproximação do curso, há uma produção de conhecimento na área das Ciências
Sociais, endossado pela pós-graduação. O segundo fator determina quais são as competências e as
atribuições privativas do assistente social, tornando claro o trabalho que é específico deste profissional.

Desse período de consolidação das instituições de Ensino Superior no Brasil, não foram encontrados muitos
dados quantitativos de cursos de Serviço Social disponíveis, pois, de acordo com Martins (2002), a maior
parte dos dados começou a serem computados estatisticamente a partir de 1993. Por este motivo
apresenta-se uma maior referência do processo de expansão do Ensino Superior de forma mais generalizada,
com foco na quantificação do número de vagas ofertadas.

3. OS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL NOS GOVERNOS NEOLIBERAIS: FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO E LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA

Na década de 1990 assume um estado com medidas de regressão nas responsabilidades sociais, referendadas
pela crise no Estado de Bem-Estar Social nos países centrais e pela derrocada do “socialismo real”. Ocorre
uma globalização dos sistemas de produção e dos mercados, uma financeirização da economia e uma
explosão da tecnologia e informática.

Na área da Educação Superior, o que é descrito por Santos, Abreu e Melim (2011, p. 786), com base em
Behring (2003) e Fontes (2010):

Em países de economia dependente, com inserção capitalista desigual e combinada
como o Brasil, os efeitos da opção político-econômica neoliberal se dão pela via de
acordos internacionais de ajustes, manutenção e controle da política monetária, com
foco no controle inflacionário e dinamização das exportações de commodities, bem
como abertura avassaladora para o capital estrangeiro, agora adentrando no país,
não só pela industrialização e setor agrícola (mecanismo já presente desde o século
passado com o desenvolvimentismo), mas se espraia por setores abertos à economia
de mercado, como os serviços.

Assim, de acordo com dados do Sistema de Informação para Gestão de Recursos Humanos em Saúde -
SIGRAS (Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde/Estação Trabalho de IMS/UERJ), de 1995 a
1999, período do governo de FHC, o nordeste brasileiro contava com 03 cursos de Serviço Social privados e
10 públicos. Em 2003, já no governo Lula, essa região do país contava com 07 cursos privados e
mantinham-se os mesmos 10 cursos em Instituições públicas. Em 2007, em pleno processo de execução dos
planos de expansão do Ensino Superior, 25 cursos privados e 14 públicos.

Com isso, percebe-se que ocorreu um alargamento no número de vagas privadas nos cursos de Serviço
Social, saltando de 1.080, no ano de 1995, para 4.105, em 2007. Encontra-se, em Simões (2007, p.11), a
seguinte análise sobre o curso de Serviço Social no Nordeste:

A região Nordeste é a que concentra (proporcionalmente) o maior número de cursos
públicos, sendo mais da metade (dos cursos públicos) criado no período 1946-1963.
Até 1994, eram 14 públicos contra 4 privados. A criação de 9 cursos privados em
1995-2005 equilibra a distribuição de cursos públicos e privados na região, mas não
é capaz de tirar do setor público a predominância na região. A região Nordeste foi,
assim, a menos atingida (proporcionalmente) pelo crescimento do setor privado nos
anos 1990.

Em 2009 o número de vagas já estava em 6.905 e acredita-se que este aumento se deve, principalmente,
pela utilização do modo de Ensino à Distância, popularizado no Brasil como EaD, desde 2006. Sobre isso,
Gomes (2009, p. 17) diz que:
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A distribuição de vagas segundo a natureza das IES (pública e privada) revela a
avassaladora e desordenada expansão do Ensino Superior privado no país que, por
sua vez, se refrata na área do Serviço Social, pois as 46 IES públicas (estaduais,
federais e municipais) oferecem apenas 5.358 vagas, enquanto as 207 IES de
natureza privada (privada comunitária, privada Comunitária/
confessional/filantrópica, privada filantrópica e privada particular) são responsáveis
por 27.465 vagas, ou seja, o quíntuplo de vagas ofertadas pelas IES de natureza
pública.

De 2000 a 2005, o crescimento quantitativo de cursos estava em torno de 20 novos cursos ao ano e que, a
partir de 2006, ano da implementação do Ensino à Distância, e após um pequeno decréscimo em 2007, o
número de novos cursos pelo Brasil aumentou de maneira mais significativa. Atualmente, existem 694 cursos
de Serviço Social no Brasil com credenciamento regular no Ministério da Educação e cadastramento eletrônico
no e-MEC. Do montante de 694 cursos funcionando regularmente no território brasileiro temos 441 na
modalidade presencial e 253 na modalidade de ensino a distancia.

Ao buscar os dados sobre o quantitativo de cursos de Serviço Social na região do Nordeste do Brasil,
encontrou-se, no Observatório SIGRAS, que no período de 2000-2010 houve um crescimento destes.
Enfaticamente, ao detalhar os dados, observa-se que, de 2000-2004, a quantidade de instituições de Ensino
Superior com o referido curso, manteve-se quase que inalterada, passando a um largo crescimento a partir
de 2006, e um estrondoso aumento em 2012, totalizando, hoje, cerca de 170 cursos cadastrados no e-Mec,
sendo que, desse total, quatro cursos foram extintos. Assim, encontra-se em pleno funcionamento, 166
cursos de graduação em Serviço Social.

Sobre o aumento do quantitativo de cursos a partir de 2006 podemos supor que tem relação com a
consolidação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da assistência social no Brasil, pois mesmo essa lei datando do ano de 1993 sua
implementação só foi possível a partir da criação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no ano de
2005, ou seja, como o SUAS prevê que deve existir ao menos um assistente social em cada Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS, este aspecto pode ter implicação no aumento de oferta de cursos de
Serviço Social.

Outro fator que nos leva a refletir sobre o porquê do aumento do número de cursos de graduação em Serviço
Social é o baixo custo que o curso exige, pois não requer gastos com a construção de laboratórios ou compras
de equipamentos de alta tecnologia para sua manutenção em funcionamento.

Seguindo com a amostragem dos estados nordestinos, realizaram-se mais dois reequacionamentos, ou seja,
quantificou-se os cursos em modalidades de ensino presencial e EaD; e pesquisou-se quantos destes cursos
estão sendo ofertados em universidades públicas, partindo da ideia de que o REUNI contribuiu para o
aumento significativo da formação profissional em Serviço Social. Com relação à modalidade de ensino, há 89
cursos presenciais e 81 à distância, totalizando os 170 cursos distribuídos nos nove estados do Nordeste.

Em relação aos cursos públicos existentes no Nordeste em 2012, pode-se afirmar que todos são cursos de
bacharelado em Serviço Social, totalizando 15 cursos em 09 Instituições de Ensino Superior - IES. Ainda
assim, ressalta-se que não há curso público de licenciatura em Serviço Social nas universidades nordestinas,
mesmo este curso já existindo em outras regiões do Brasil. Outro destaque é que apenas no estado do Ceará
o curso público na referida área não é ofertado em uma IES federal, mas sim em uma instituição da esfera
estadual.

Os estados nordestinos com maior predominância dos cursos de Serviço Social presencial e privado são Bahia
e Ceará, e o menor é Sergipe. Acredita-se que esse fator seja oriundo da proporção de municípios por Estado,
visto que os dois maiores possuem mais cursos e o menor estado da região possui o menor quantitativo. Na

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_expansao_contemporanea_dos_cursos_de_graduacao_em_servico_socia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



capital baiana, há um total de 14 cursos de Serviço Social, presenciais privados, ofertados em 12 IES. Além
de Salvador, mais cinco municípios oferecem este mesmo curso, com estas mesmas características, são eles:
Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Feira de Santana, Itabuna e Santo Antônio de Jesus.

No estado de Sergipe encontram-se duas IES que ofertam o curso de Serviço Social na modalidade
presencial/privado. Uma única instituição possui quatro cursos, ofertando vagas semestralmente, um deles
sediados na capital Aracaju e mais três nos municípios de Estância, Itabaiana e Propriá. Outra instituição
oferece um curso no município de Lagarto.

Em Alagoas encontram-se quatro IES privadas que ofertam a graduação em Serviço Social. Três desses
cursos ficam na capital Maceió, e um no município de Arapiraca. A Paraíba possui cinco cursos presenciais de
graduação em Serviço Social. Dois destes cursos estão na capital João Pessoa, mais dois no município de
Cajazeiras e 01 no município de Patos.

O estado de Pernambuco possui nove cursos de graduação presenciais em Serviço Social. Cinco destes cursos
estão na Capital, Recife, três no município de Caruaru e um na região metropolitana, em Olinda. O Ceará
possui dez cursos privados de graduação em Serviço Social. Dentre estes dez, cinco estão situados na capital
Fortaleza, e os outros cinco nos municípios de Acarati, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Crateús.

No Rio Grande do Norte existem em funcionamento cadastrado no Ministério da Educação sete cursos
presenciais privados de graduação em Serviço Social. Dos sete cursos existentes, quatro deles estão em
funcionamento na capital Natal, e os outros três funcionam nos municípios de Mossoró, Assur e Caicó. O
estado do Piauí possui nove cursos de graduação presenciais privados em Serviço Social. Dos nove cursos,
sete estão concentrados na capital Teresina, e dois estão nos municípios de Piripiri e Picos.

O Maranhão conta com apenas quatro cursos presenciais privados de graduação em Serviço Social, sendo que
deste total, três cursos estão sediados em São Luís, capital do estado, e um no município de Caxias.

Com isto, percebe-se que, de fato, há um crescimento progressivo nos cursos privados de Serviço Social nos
nove estados da região Nordeste, confirmando a prerrogativa de que desde 1968 ocorre o forte incentivo à
privatização do Ensino Superior.

Deste modo, de acordo com Iamamoto (2008, p. 443),

a intensa e recente expansão dos cursos de graduação no circuito do ensino privado
tem sérias implicações para a politica de formação acadêmica e para o exercício
profissional, visto que esses novos cursos não acompanham historicamente o
processo coletivo de elaboração e implementação das diretrizes curriculares, sob a
direção da ABESS, hoje ABEPSS. A ênfase nas IES privadas empresariais tem recaído
sobre o ensino, em detrimento da pesquisa e da extensão. A lógica empresarial
condiciona as relações contratuais docentes, que são penalizados pelo regime
hora-aula, com elevada carga disciplinar, comprometendo um dos princípios das
diretrizes curriculares: a integração do ensino, pesquisa e extensão.

Ou seja, com os dados sobre a localização dos cursos de graduação presenciais em Serviço Social nos estados
nordestinos, levantou-se o seguinte questionamento: A formação acadêmica fora das universidades, que são
as IES que compreendem o tripé ensino, pesquisa e extensão, realmente está contribuindo para que haja
profissionais aptos a atender as requisições do trabalho com as políticas sociais?

Vale ressaltar que, como não se pode negar a validade jurídica desses espaços de Ensino Superior, visto que
estes têm seu funcionamento permitido e avaliado pelo Ministério da Educação, o que há para minimizar os
efeitos de uma formação fragilizada é, como bem diz Iamamoto (2008), recorrer a uma política de integração
desses cursos com uma proposta de formação contida nas diretrizes curriculares.
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Passando a questão para o Ensino à Distância, fortemente incentivado desde a utilização do governo federal
do programa intitulado Universidade Aberta do Brasil (2005), foi produzido um quadro com base nos sites das
IES que ofertam o cursos EaD em Serviço Social, e com base no registro da permissão para funcionamento do
referido curso no e-MEC.

Esta busca foi incentivada pela necessidade de conferir em que local do Brasil está as IES que se propõe a
formar novos assistentes sociais na modalidade à distância. Neste interim, o e-MEC informa que não existem
cursos públicos de Serviço Social nesta modalidade de ensino. Indício que comprova, mais uma vez, a
questão abordada por Pereira (2008) sobre a “mercantilização do Ensino Superior”.

No ano de 2007, Iamamoto publicou em seu livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: capital
financeiro, trabalho e questão social, a seguinte afirmação sobre os cursos EaD em Serviço Social:

O crescimento exponencial de vagas na área de Serviço Social tem forte estímulo dos
cursos de graduação à distância, autorizados pelo MEC, que começam a funcionar a
partir de 2006. Enquanto os cursos presenciais oferecem 70% das vagas, o EaD, em
apenas dois anos de funcionamento, já é responsável por 30% do total da vagas
ofertadas, concentradas em apenas 6 cursos no país, dos quais um não dispõe de
informações. (IAMAMOTO, 2008, p. 439).

De acordo com os dados do e-Mec, as IES que se propõe a formar novos assistentes sociais à distância estão,
predominantemente, situadas na região Sudeste, dividida entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Os
estados nordestinos estão em segundo lugar quando se trata de localização das IES que oferecem esta
modalidade de ensino, sendo que estes se centram na Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. A região sul
possui sede nos estados da Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E a região Centro-oeste possui sede
nos estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Do total de 18 instituições que oferecem o curso EaD, cinco
tem sede no nordeste e 13 nos outros estados espalhados pelo Brasil.

Diante de tudo que foi exposto observa-se que o quantitativo de cursos de Serviço Social regulamentado e
credenciado junto aos órgãos competentes teve um crescimento importante, pois, se no início do ano 2000 o
Brasil possuía apenas 88 cursos espalhados por seu território, em 2012 esse número cresceu oito vezes, ou
seja, passou para 694. Um crescimento em torno de 750%.

Um dos fatores que colaboraram para esse crescimento no quantitativo de cursos foi à institucionalização e
legalização do Ensino à Distância, pois as IES, em sua maioria privada, passaram a oferecer o curso em vários
pólos e em diferentes municípios do país, contabilizados enquanto cursos novos criados a partir de 2007.

É constatado, também, por meio dos dados aqui descritos, que a região Nordeste passou de 14 cursos
ofertados no ano 2000 para 170, em 2012. Desse quantitativo, 89 são presenciais e 81 à distância. E, apenas
15 desse total estão funcionando em IES públicas. Esses dados reforçam o impulsionamento do Ensino
Superior privado e demonstram, claramente, que desde 1968 a mercadorização deste nível de ensino é
crescente.

4. CONCLUSÃO

Pesquisar sobre a expansão dos cursos de graduação em Serviço Social na região do nordeste brasileiro nos
permitiu uma ampliação do olhar sobre o que a educação significa para a vida em sociedade. Quantificar essa
expansão nós permite observar de que maneira esta vem ocorrendo. Com isto, conclui-se que no período de
2000 a 2012, o número de cursos de Serviço Social autorizados pelo Ministério da Educação para
funcionamento em todo o território nacional passou de 88 para 694, um aumento em torno de 788% no
quantitativo de cursos. Na região Nordeste, para este mesmo período, a quantidade de cursos passou de 14
para 170, um aumento em torno de 1200%. O que induz à reflexão sobre a questão da qualidade da
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formação profissional.

Dos 170 cursos nordestinos de graduação em Serviço Social encontrou-se, durante a pesquisa, que 89
funcionam na modalidade presencial e 81 na modalidade à distância, dado que revela que a preocupação com
o tripé ensino, pesquisa e extensão não tem sido levado em consideração pelo Ministério da Educação. Um
dado importante é que mesmo com o aumento considerável de cursos na modalidade a distancia, não há
cursos públicos operacionalizados de Serviço Social ofertados desta maneira, o que reforça a preocupação dos
docentes e dos movimentos sociais com a qualidade da formação profissional e o cumprimento das Diretrizes
Curriculares.

Pelos dados aqui expostos sobre o quantitativo dos cursos de graduação em Serviço Social na região
nordeste, mesmo com a crise do sistema capitalista houve crescimento no numero de cursos espalhados nas
IES públicas da referida região, contudo, quando pensamos pela perspectiva de vagas percebe-se que o
aumento mais considerável ocorre nas IES privadas e na modalidade a distancia.

De acordo com Iamamoto (2007, p. 432), com a requisição de profissionais de Serviço Social para gestão,
implementação e execução das políticas sociais no Brasil, a partir de 2005 com a consolidação da Lei Orgânica
da Assistência através do Sistema Único de Assistência Social, a previsão é de que, com o aumento
considerável do ensino a distancia, haja a formação de aproximadamente 10000 novos assistentes sociais por
ano.

REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS

ADID. História do Serviço Social.
Disponível em:
http://
www.
adid.org.br
/atua/social.pdf
.
Acessado em: 09/12/2012.

BEHRING, Elaine R. Brasil em Contra-reforma: desestruturação do estado e perda de direitos. São Paulo:
Cortez, 2003.

BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 1968.

______. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan 2001.

______. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan 2001.

______. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de dez. 1996.

______. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de dez. 1996.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_expansao_contemporanea_dos_cursos_de_graduacao_em_servico_socia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



GOMES, Wallace Rosa. A Trajetória Histórica da Criação dos Cursos de Serviço Social da UFES (1971)
e da EMESCAM (2003). TCC da EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de
Vitória, 2009.
Acessado em 10/12/2012.
Disponível em:
http://
xa.yimg.com
/kq/groups/18725607/1147224826/name/TCC+CORRIGIDO+FINAL.pdf
.

GONÇALVES, Maria da Conceição Vasconcelos; DAMASCENO, Heide de Jesus; ÉZER, Loíde Rafael. A
participação Estudantil no Processo de Revisão Curricular: departamento de Serviço Social da Universidade
Federal de Sergipe. Cadernos UFS. São Cristóvão: Editora da UFS, 2007.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e
questão social. São Paulo: Cortez, 2008.

INEP. Evolução da Educação Superior – Graduação. Evolução 1980 -1998.
Disponível em:
http://
portal.inep.gov.br
/web/censo-da-educacao-superior/evolucao-1980-a-2007.
Acessado em: 28 de julho de 2012.

MARTINS, Antonio Carlos Pereira. Ensino Superior no Brasil: da Descoberta aos Dias Atuais. Acta Cirúrgica
Brasileira - Vol 17 (Suplemento 3), Ribeirão Preto: USP, 2002.

MEC. Ministério da Educação. Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. Consulta
Avançada.
Disponível em:
http://
emec.mec.gov.br
/. Acesso: 10/09/2011.

NETTO, José Paulo. A construção do projeto ético-político contemporâneo. Capacitação em Serviço Social e
Política Social. Módulo 1 – Brasília: Cead/ ABEPSS/CFESS, 1999.

PEREIRA, Thiago Ingrassia; SILVA, Luís Fernando Santos Correa da. As Politicas Públicas do Ensino Superior
no Governo Lula: expansão ou democratização?
In: Revista Debates, Porto Alegre: UFRS, 2010.

SANTOS, Claudia Monica do; ABREU, Maria Helena Elpidio; MELIM, Juliana Iglesias. As entidades do Serviço
Social brasileiro na defesa da formação profissional e do projeto ético-politico. Revista Serviço Social e
Sociedade nº 108. Ed. Cortez, São Paulo: 2011.

SIMÕES, José Pedro. Cursos de Serviço Social no Brasil. In: Serviço Social e Realidade, Franca, 16 (1),
2007.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_expansao_contemporanea_dos_cursos_de_graduacao_em_servico_socia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[1] Mestre em Serviço Social UFS, Especialista em Politicas Sociais e Serviço Social UFS 2008, Assistente
Social do Hospital de Urgências de Sergipe
[2] III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São Paulo no ano de 1979, denominado
“Congresso da Virada”. De acordo com o CFESS, a conjuntura sócio histórica permitiu que os assistentes
sociais começassem a tecer o entendimento do Serviço Social nos marcos da relação capital/trabalho e nas
complexas relações entre Estado e Sociedade.
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