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RESUMO 

 
A presente dissertação tem como objeto de investigação a formação profissional e 
mercado de trabalho dos assistentes sociais egressos da educação a distância 
(EaD). Para tanto, o objetivo deste estudo é apresentar um panorama da formação 
profissional e mercado de trabalho dos assistentes sociais egressos da EaD no 
município de Paulo Afonso-BA, partindo da análise de aspectos históricos e 
impactos da reforma do ensino superior para o Serviço Social. Especificamente, 
buscaram-se elencar aspectos históricos da formação profissional e constituição do 
mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro; estudar a formação profissional do 
Serviço Social na modalidade EaD à luz da reforma do ensino superior; analisar o 
processo de formação profissional das instituições de ensino superior (IES) que 
ofertam o curso de Serviço Social na modalidade de EaD, em Paulo Afonso-BA, 
reconhecidas ou em processo de reconhecimento pelo MEC; e, verificar o perfil dos 
profissionais egressos do Serviço Social na EaD em Paulo Afonso-BA, concluintes 
entre 2010 e 2013, sua e inserção no mercado de trabalho. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza descritiva, caracterizada como estudo de caso, delineada pela 
pesquisa bibliográfica e empírica, cuja análise versa sobre aspectos quantitativos e 
qualitativos. O universo de pesquisa corresponde a 49 assistentes sociais egressos 
da EaD entre 2010 e 2013 de IES instaladas em Paulo Afonso-BA, com registro 
ativo no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 5ª região- Bahia. A amostra 
é não-probabilística por conveniência e totaliza 20% do universo, ou seja, 10 
profissionais. Dentre os resultados, destacam-se a expansão exagerada da oferta do 
curso de Serviço Social na EaD; a fragilização no processo de formação profissional; 
e a inserção e exercício profissional precarizados. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Formação Profissional. EaD. Mercado de Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This dissertation is under investigation vocational training and labor market of 
graduates social workers of distance education (DE). Thus, the aim of this study is to 
present an overview of professional training and the labor market for graduates of 
distance education social workers in Paulo Afonso-BA, based on an analysis of 
historical aspects and impacts of the reform of higher education to social work. 
Specifically, it sought to list-historical aspects of vocational training and labor market 
constitution of the Brazilian Social Service; study the training of social work distance 
education mode in the light of the reform of higher education; analyze the process of 
training of higher education institutions (HEIs) that offer the course in Social Work in 
the form of distance education in Paulo Afonso-BA, or recognized in the recognition 
process by the MEC; and check the profile of the graduates of the Professional 
Social Work in EaD in Paulo Afonso-BA, graduating between 2010 and 2013, and 
their insertion in the labor market. This is a descriptive research, characterized as a 
case study, outlined by literature and empirical research, analysis of which deals with 
quantitative and qualitative aspects. The research base corresponds to 49 graduates 
of distance education social workers between 2010 and 2013 HEIs installed in Paulo 
Afonso-BA, with active registration with the Regional Council of Social Service 
(CRESS) 5th-Bahia region. The sample is intentional non-probabilistic and amounts 
to 20% of the universe, ie 10 professionals. Among the results, we highlight the 
overexpansion of the offer of the course of Social Service in DE; embrittlement in the 
educational process; and precarious insertion and professional practice. 
 
Keywords: Social work. Professional training. EaD. Labor market. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações societárias, dada a sua historicidade, refletem, na 

contemporaneidade a dominação do capital no modo de produção e reprodução da 

vida social. Desde a crise estrutural do capital, na década de 1970, assiste-se a um 

processo de reafirmação da ofensiva do capital, em conformidade com uma nova 

ordem mundial. Como marcas preponderantes desse estágio “novo” do capitalismo, 

verificam-se, dentre outras, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo, 

engendradas em modificações significativas tanto no mundo do trabalho quanto no 

papel do Estado, que “é, de si, instância delegada, criatura da sociedade a seu 

serviço” (DEMO, 2010, p. 43). 

A partir da década de 1990, quando o país adere ao neoliberalismo, assiste-

se a um cenário de  

  

[...] supressão dos direitos sociais historicamente conquistados; 
abertura dos mercados nacionais ao capital especulativo; geração do 
superávit primário para a garantia de pagamento dos juros da dívida; 
privatização do patrimônio público e de atividades de reconhecida 
atribuição do Estado, como as políticas sociais públicas. Medidas 
que deterioram estes países, sobretudo as condições de vida das 
classes subalternizadas. (KOIKE, 2009, p. 203). 

 

Essa nova conjuntura implica na criação de outras estratégias do capital para 

manter sua acumulação. Nesse contexto, os direitos sociais, enquanto produtos 

históricos da luta de classes são transformados em mercadoria. Como explica Demo 

(2010, p. 45),  

 

[O capitalismo liberal] recupera posição tendencialmente perversa, 
quando defende liberdade para os que possuem condições 
econômicas para tanto, o que leva a “mercantilizar” direitos humanos 
fundamentais: resiste-se à regulação pública da iniciativa privada, 
que lhe permite “usar” o Estado à vontade; nega-se a “função social” 
da propriedade, dificultando ou inviabilizando reformas fundamentais 
tais como a agrária, a do solo urbano, a da exploração mineral etc.; 
impõe-se o contexto da “empresa lucrativa” em áreas de direitos 
básicos, como da educação primária e da saúde preventiva; 
deterioram-se certos campos de atuação pública, como o da justiça e 
o da segurança, cujo acesso fica entregue ao poder do dinheiro; e 
assim por diante.  
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Diante do exposto, nesse trabalho são analisadas as ofensivas do capitalismo 

neoliberal para a formação profissional e o mercado de trabalho do Serviço Social, 

bastante atingidos pela reforma do ensino superior e pela expansão do ensino 

superior privado, o que merece especial atenção, já que o assistente social é 

“partícipe de processos de trabalho que se organizam conforme as exigências 

econômicas e sócio-políticas do processo de acumulação”, e atuando no 

enfrentamento das expressões da questão social, precisa refletir as demandas 

emergentes com a exploração das classes subalternas. (IAMAMOTO, 1997, p. 95).  

Nesse contexto, a educação superior torna-se mais um espaço de 

especulação do capital, tendo aporte no avanço das tecnologias da comunicação e 

informação (TICs), vem ampliando a oferta principalmente em Instituições de Ensino 

Superior (IES) privadas e na modalidade de educação a distância (EaD). A 

“parafernália infraconstitucional” empurra a universidade pública, o corpo docente e 

administrativo, o ensino de graduação, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação 

para o âmbito mercantil.  Logo, o ensino à distância, no nível da graduação, 

apresenta um discurso da democratização do acesso, favorecendo a expansão 

desordenada da educação superior de baixo custo. (KOIKE, 2009, p. 206). 

Essa expansão da educação superior privada, em especial da EaD, tem 

demonstrado uma fragilização massiva na formação profissional em Serviço Social, 

e, o alargamento da oferta de vagas ocasiona a formação de um exército de reserva, 

e a disputa por espaços sócio-ocupacionais precarizados. 

Nessa direção, o presente trabalho de dissertação toma como objeto de 

estudo a formação profissional e o mercado de trabalho dos assistentes sociais 

egressos da EaD, no município de Paulo Afonso-BA. 

O interesse pela investigação do objeto desta pesquisa surge pela 

experiência pessoal da pesquisadora, graduada em Serviço Social na EaD, 

atualmente inserida no mercado de trabalho pleno de desafios, cujo exercício 

profissional precisa estar conectado com a realidade social, de modo a dar 

respostas às expressões da questão social identificadas no município onde reside e 

atua, Paulo Afonso-BA.  Município este, localizado no semi-árido baiano, que desde 

os anos 2000 teve instalação de IES privadas e grande oferta de cursos de 

graduação na modalidade EaD. Especialmente no Serviço Social, verificou-se uma 

ampliação exagerada na oferta de vagas, e grande aceitação dos estudantes, 
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atraídos pelo custo relativamente baixo, incentivos pelo Estado através das políticas 

afirmativas, além da metodologia flexível, aparentemente mais acessível. 

Dessa forma, o estudo apoiou-se na hipótese de que os profissionais de 

Serviço Social, egressos da EaD, não tiveram acesso a uma formação profissional 

em conformidade com as Diretrizes Curriculares, de forma a compreender e atuar 

nas expressões da questão da social com criticidade, bem como a competir por 

melhores postos no mercado de trabalho, levando-os, majoritariamente, à inserção 

em espaços sócio-profissionais precarizados. 

O objetivo geral do estudo é apresentar um panorama da formação 

profissional e do mercado de trabalho dos assistentes sociais egressos da EaD no 

município de Paulo Afonso-BA, partindo da análise de aspectos históricos e dos 

impactos da reforma do ensino superior a partir dos anos de 1990 para o Serviço 

Social. Como objetivos específicos delinearam-se: elencar aspectos históricos da 

formação profissional e constituição do mercado de trabalho do Serviço Social 

brasileiro; estudar a formação profissional do Serviço Social na modalidade EaD, à 

luz da reforma do ensino superior; analisar o processo de formação profissional das 

instituições de ensino superior (IES) que ofertam o curso de Serviço Social na 

modalidade de EaD, em Paulo Afonso-BA, reconhecidas ou em processo de 

reconhecimento pelo MEC; e, verificar o perfil dos profissionais egressos do Serviço 

Social na EaD em Paulo Afonso-BA, concluintes entre 2010 e 2013, e sua inserção 

no mercado de trabalho. 

A pesquisa tem por base o método dialético, que conforme explica Andrade 

(2001, p. 132-3), “não envolve apenas questões ideológicas, geradoras de 

polêmicas. Trata-se de um método de investigação da realidade pelo estudo de sua 

ação recíproca”. E, segundo os princípios comuns à abordagem dialética, definidos 

por Gil (2009, p. 14), esta “fornece as bases para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade”, uma vez que se considera o “princípio da transformação e 

mudanças quantitativas e qualitativas”, no qual “quantidade e qualidade são 

características inerentes a todos os processos e fenômenos e estão inter-

relacionados”; sendo que em seu processo de desenvolvimento, as mudanças 

quantitativas graduais geram mudanças qualitativas. Tal método faz referência ao 

materialismo histórico, que “fundamenta-se no método dialético de Marx e Engels” 
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no qual o pesquisador “passa a enfatizar a dimensão histórica dos processos 

sociais”. (GIL, 2009, p. 22) 

A investigação do objeto teve caráter descritivo, na qual “se observam, 

registram, analisam, classificam e interpretam os fatos [...]” (PRESTES, 2003, p. 26). 

Nesse instante, a pesquisadora buscou abordar o objeto em suas particularidades, 

respaldadas pelas pesquisas teórica e empírica. Nesse sentido, também será 

observado o caráter qualitativo e quantitativo, “que vem a verificar uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito”. (MINAYO, 2007, p. 79). 

Foi realizado estudo de caso, fundamentado em pesquisa bibliográfica, que 

segundo Gil (2009, p. 50) “é desenvolvida a partir de material já elaborado”, 

fundamentando-se na consulta de fontes secundárias, ou seja, livros, artigos 

científicos, sites especializados, revistas, jornais, dentre outras publicações 

relacionadas ao objeto de estudo. Utilizou-se ainda da pesquisa documental, para 

análise de fontes tais como: Diretrizes Curriculares, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), dentre outras que tratem da EaD e sua regulamentação. Ocorreu 

também a pesquisa empírica, baseada na “observação dos fatos tal como ocorrem 

na realidade” (ANDRADE, 2001, p. 125). Esta modalidade de pesquisa, conforme 

completa Marconi (1990, p. 75), tem por objetivo “conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou a 

relação entre eles”. Esta parte da pesquisa aconteceu, inicialmente, com o 

levantamento de IES que oferecem o curso de Serviço Social na modalidade EaD 

em Paulo Afonso-BA: UNIASSELVI, UNISA, UNOPAR, momento em que procedeu-

se com entrevista aos coordenadores de polo ou curso de cada instituição. Em 

seguida, foi realizada pesquisa junto ao Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS) 5ª Região – Bahia –, a partir do qual foi possível o levantamento do 

“quantitativo de 49 egressos das instituições de ensino superior (IES) na modalidade 

EaD localizadas em Paulo Afonso-BA, que efetivaram o registro entre 2010 e 2013” 

(PESQUISA, 2013). Com essa informação foi possível proceder às entrevistas com 

20% dos profissionais egressos da EaD, ou seja, 10 egressos, que atuam em Paulo 

Afonso-BA. Vale ressaltar que os egressos entrevistados estão diplomados e 

inseridos no mercado de trabalho. 
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A técnica de amostragem utilizada foi a não-probabilística, que conforme 

define Garcia (2010, p. 101), “são as amostragens feitas segundo algum critério 

específico que não permita a ação do acaso e a manutenção da aleatoriedade”. 

Utilizou-se também a amostragem por conveniência, que, de acordo com Marconi 

(1990, p. 79), “é aquela em que os elementos da amostra são selecionados de 

acordo com a conveniência do pesquisador e as características estabelecidas”. 

Assim, a coleta dos dados ocorreu por meio de levantamento de informações 

quantitativas junto ao CRESS/BA, entrevistas aos coordenadores de polo e/ou curso 

e assistentes sociais egressos da EaD com a utilização de roteiro semi-estruturado 

(ver apêndice). Após a coleta, os dados foram trabalhados a partir dos 

procedimentos para análise do conteúdo enquanto técnica de investigação. O 

princípio desta análise consistiu em desmontar a estrutura e os elementos para 

esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação, avaliação 

quantitativa e qualitativa dos resultados e reconhecimento do essencial em torno das 

ideias principais.  

O trabalho foi estruturado em três capítulos, que respondem aos objetivos 

propostos, desvelando os resultados encontrados no processo de investigação e 

análise do objeto. Assim, no Capítulo I, intitulado “Formação profissional e 

constituição do mercado de trabalho do Serviço Social: aspectos históricos”, 

discutiu-se em duas sessões a constituição do Serviço Social e do mercado de 

trabalho do assistente social no Brasil, com a descrição da conjuntura política, 

econômica e social da década de 1930, perpassando pela criação das primeiras 

escolas de Serviço Social e dos primeiros campos de atuação dos assistentes 

sociais, até a década de 1990, com a aprovação das Diretrizes Curriculares, cuja 

discussão articula a formação profissional e o mercado de trabalho do Serviço Social 

em diferentes momentos sócio-históricos. 

 O Capítulo II, “Reforma do Ensino Superior a partir dos anos de 1990 e 

Serviço Social” trouxe a discussão sobre a formação profissional a partir da 

reforma do ensino superior, perpassando pela abordagem do processo de 

reestruturação e ampliação do ensino superior privado, com ênfase na EaD, que 

apresenta expansão exagerada na oferta da graduação em Serviço Social. Com a 

descrição dos acontecimentos a partir da década de 1990, tal discussão abordou os 

impactos da reforma do ensino superior no bojo do neoliberalismo para a formação e 
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o exercício profissional dos assistentes sociais, frente às determinações da dinâmica 

societária dominada pela ofensiva do capital. 

 Subsidiado pelo pano de fundo delineado nos capítulos anteriores, o Capítulo 

III, “Assistentes Sociais egressos da EaD: estudo de caso de Paulo Afonso-

BA”, traz a análise dos dados coletados na pesquisa empírica, articulando toda a 

historicidade da formação profissional e do mercado de trabalho do Serviço Social, 

com a realidade específica de Paulo Afonso-BA, constatando os rebatimentos da 

ofensiva neoliberal na formação e no mercado de trabalho local, que se encontram 

em expansão, a partir da implementação da graduação em Serviço Social na 

modalidade EaD, no período compreendido entre 2010 e 2013. 
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CAPÍTULO I 

 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSTITUIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

DO SERVIÇO SOCIAL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados aspectos históricos da formação 

profissional e da constituição do mercado de trabalho do Serviço Social no Brasil. O 

ponto de partida será a análise dos elementos que clarificam o surgimento da 

profissão e dos aspectos sócio-históricos de sua trajetória em diferentes momentos 

político, econômico e sociais do país, bem como a abordagem dos fundamentos 

histórico-metodológicos da profissão, desde o surgimento das primeiras escolas de 

Serviço Social, até as diretrizes curriculares da década de 1990. 

 

 

1.1 O SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: DAS PRIMEIRAS ESCOLAS AO 

CURRÍCULO MÍNIMO DE 1952 

 

Para a abordagem e compreensão da formação profissional em Serviço 

Social, é importante recuperar aspectos históricos, fundamentados nas obras de 

Iamamoto e Carvalho (2005), Manrique Castro (2003), Martinelli (2006) e Netto 

(2007), que explicam o surgimento e desenvolvimento da profissão no Brasil, bem 

como na América Latina. Aqui, trataremos do caso brasileiro por meio de uma 

aproximação teórica de aspectos preponderantes à formação profissional. A análise 

vislumbra os determinantes para o surgimento da profissão1, as primeiras Escolas 

de Serviço Social – sob a influência doutrinária da Igreja Católica, na tentativa de 

enfrentamento à questão social2 – e seu desenvolvimento como profissão inscrita na 

divisão social e técnica do trabalho.  

                                                             
1
 “É somente na intercorrência do conjunto de processos econômicos, sócio-políticos e teórico-

culturais que tangenciamos nas seções precedentes que se instaura o espaço histórico-social que 
possibilita a emergência do Serviço Social como profissão. Sem a consideração deste marco 
específico, a análise da história do Serviço Social perde concreção e acaba por transformar-se numa 
crônica essencialmente historiográfica e linear.” (NETTO, 2007, p. 69). 
2
 Conforme Iamamoto e Carvalho (2005, p. 77, grifos originais), “a questão social não é senão as 

expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão.” 
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As bases para a implantação do Serviço Social brasileiro datam das décadas 

de 1920 e 1930, como fruto da iniciativa particular de vários setores da burguesia, 

fortemente respaldados pela Igreja Católica – com enfoque individualista e 

moralizante – e tendo como referencial o Serviço Social europeu. Isso ocorreu em 

um momento em que o país teve como reflexo da crise do comércio internacional 

uma intensa atividade industrial, processo importante, resultando na reorganização 

das esferas estatal e econômica e apresentando um deslocamento do centro motor 

da acumulação capitalista das atividades de agro-exportação. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005; MARTINELLI, 2006). 

Para Netto (2007, p. 17),  

 

[...] não há dúvidas em relacionar o aparecimento do Serviço Social 
com as mazelas próprias à ordem burguesa, com as sequelas 
necessárias dos processos que comparecem na constituição e no 
envolver do capitalismo, em especial aqueles concernentes ao 
binômio industrialização/urbanização, tal como este se revelou no 
curso do século XIX. 

 

A abundância de trabalho nas indústrias, principalmente nos anos 1930 e 

1940, atraiu um grande contingente de trabalhadores livres – resultado do período 

de escravidão – e imigrantes. Com o crescente número do proletariado nos centros 

urbano-industriais e a formação de um mercado de trabalho em moldes capitalistas, 

era possível observar a exploração a qual era submetida à classe proletária, que 

possuía a força de trabalho como uma importante mercadoria que “sucumbe 

inexoravelmente à exploração desmedida do capital”, ocasionando o afloramento 

das expressões da questão social, com a expansão massiva da pobreza e 

generalização da miséria. Essa dinâmica de desigualdades e injustiça, como marca 

preponderante do capital, dá sustentação a uma estrutura de classes antagônicas e 

a alienação do trabalho. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 126). 

Segundo Netto (2011, p. 18),  

 

[...] a apreensão da particularidade da gênese histórico-social da 
profissão nem de longe se esgota na referência à “questão social” 
tomada abstratamente; está hipotecada ao concreto tratamento desta 
num momento muito específico do processo da sociedade burguesa 
constituída, aquele do trânsito à idade do monopólio, isto é, as 
conexões genéticas do Serviço Social profissional não se entretecem 
com a “questão social”, mas com suas peculiaridades no âmbito da 
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sociedade burguesa fundada na organização monopólica. (grifos 

originais). 

 

A afirmação da hegemonia do capital industrial e financeiro, explícita nas 

péssimas condições de trabalho e sobrevivência da classe proletária industrial, 

desencadeou o adensamento do movimento operário e seu amadurecimento 

político, o que levava a classe trabalhadora a trilhar um processo organizativo, 

temido pela burguesia, que permanecia unida à Igreja e ao Estado, procurando 

“conceber estratégias com força disciplinadora e desmobilizadora do movimento do 

proletariado”. No entanto, “a luta de classe impunha como uma realidade 

irreversível, determinando um quadro social marcado pela tensão” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005, p. 122). 

A desvalorização dos trabalhadores, visivelmente impressa em condições 

exaustivas e insalubres de trabalho, salários insuficientes à subsistência e com 

constante pressão à redução, aumento do contingente de mulheres e crianças nos 

postos de trabalho, criação do exército industrial de reserva, não podiam ser 

desconsideradas pelo Estado, que passa a intervir nas relações entre empresariado 

e classe proletária, estabelecendo regulamentação jurídica para o mercado de 

trabalho e gerindo a prestação de serviços sociais – formulação e implementação de 

políticas sociais –, tendo em vista a manutenção do poder da classe dominante.  

Destacam-se nesse período agremiações – com apoio incipiente da Igreja 

Católica – tais como os sindicatos e partidos políticos, dentre outros espaços 

organizados de resistência operária, que reuniram uma parcela avançada do 

movimento operário com enfoque na luta pela defesa de interesses comuns, bem 

como sua atuação nas relações de produção. 

Para Iamamoto (2005, p. 136-8), 

 

A pressão exercida pelo proletariado [...] permanece constantemente 
como pano de fundo a partir do qual diferentes atores sociais 
mobilizam políticas diferenciadas. Essas políticas demarcarão os 
limites dentro dos quais irá surgir e atuar o Serviço Social – a 
caridade e a repressão – limites em relação aos quais deve se 
constituir numa alternativa. 

 

É a partir dos movimentos sociais do primeiro pós-guerra, protagonizados 

pelo proletariado, que se identificam dois elementos importantes para a gênese do 

Serviço Social. O primeiro elemento remete a “crítica do empresariado à inexistência 
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de mecanismos de socialização do proletariado, isto é, de instituições que tenham 

por objetivo produzir trabalhadores integrados física e psicologicamente ao trabalho 

fabril”. Outro elemento “refere-se ao conteúdo substancialmente diverso da política 

assistencialista desenvolvida pelo empresariado no âmbito da empresa”. 

(IAMAMOTO, 2005, p. 136-8). 

Conforme Iamamoto e Carvalho (2005, p. 135-139),  

 

[...] nos diálogos entre industriais e Estado eram frequentes as 
reclamações acerca da criação de legislações social, somente 
decretadas entres os anos 1925-1927 (Lei de Férias, Código de 
Menores). “As necessidades das indústrias chocariam com a pura 
animalidade da força de trabalho disponível, do homem comum do 
povo recrutado para o trabalho industrial. [...] Essa animalidade do 
homem operário só encontra como barreira a disciplina do trabalho, e 
ao desligar-se deste fica perigosamente exposto aos vícios e aos 
baixos instintos porque não foi refinada pela educação, pelo meio 
social.” [...] apesar de as obras de benemerência ou donativos e 
legados importantes a obras de caridade serem uma atividade pouco 
comum entre os empresários, a maioria das empresas de maior porte 
propiciava a seus empregados – de forma mais ou menos ampla – 
uma série de serviços assistenciais”, tais como assistência médica, 
caixas de auxílio e assistência mútua, vilas operárias, ambulatórios, 
creches. No entanto, concessão desses benefícios estavam 
“condicionados ao bom comportamento diante das greves e a uma 
vida social regrada”. (grifos originais). 

 

Essa movimentação da classe trabalhadora forçou a participação do Estado 

no que tange à implementação de políticas públicas – para atender aos menores, 

desvalidos e grupos pauperizados –, e outras situações de regulamentação do 

trabalho, com a aprovação de leis voltadas para a proteção do trabalhador, com 

ênfase nos setores de grande intervenção estatal vitais a agro-exportação, tais como 

o marítimo, portuário e ferroviário. Houve também um posicionamento do Estado em 

relação ao enfrentamento da questão social, que é tratada como um caso de polícia 

ou de política, e mobiliza a chamada reação católica3, provocando a Igreja a 

repensar em sua atuação, no momento inadequada à realidade social posta.  

Para Iamamoto (2005, p. 132),  

 

Aos movimentos desencadeados pelo proletariado a resposta 
principal e mais evidente do Estado [...] diante de sua incapacidade 

                                                             
3
 Fase do Serviço Social caracterizada como de influência européia, compreendida entre 1930-1945. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 233, grifos originais).  
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de implementar políticas sociais eficazes,  será  a repressão policial 
[...]. Seu posicionamento natural variará entre a hostilidade e o apoio 
explícito à repressão policial e ações caridosas e assistencialistas, 
especialmente após o sufocamento dos movimentos reivindicatórios 
e das classes econômicas que lançam grandes massas em situação 
de extremo pauperismo.  

 

Nesse contexto, a Igreja desenvolve uma atuação intensa na perspectiva de 

enfrentamento aos problemas sociais que não paravam de emergir. Por meio do 

Movimento Católico Leigo, impulsionando no período pós Segunda Guerra, serão 

fundadas instituições, como: Associação das Senhoras Brasileiras (1920) no Rio de 

Janeiro; Confederação Católica (1922) e Liga das Senhoras Católicas (1923) em 

São Paulo, que são aqui compreendidas como forma “embrionária de assistência 

preventiva, de apostolado social, de atender e atenuar determinadas sequelas do 

desenvolvimento capitalista, principalmente no que se refere a menores e mulheres” 

(IAMAMOTO, 2005, p. 166, grifos originais).   

Assim, Manrique Castro (2003, p. 101), destaca que: 

 

[...] esta opção organizativa da Igreja foi estimulada pela magnitude 
alcançada pelas lutas operárias entre 1919 e 1920, dirigidas pelos 
anarquistas, e que expressavam o protesto proletário numa situação 
de queda da expansão industrial em relação aos anos da guerra. Em 
1917, uma grande greve geral sacudiu a cidade de São Paulo e 
outras áreas interioranas. A própria capital do país foi abalada pelo 
movimento, que reivindicava a jornada de oito horas e aumento de 
salários. [...] em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro e, 
no bojo de toda esta movimentação, promulgaram-se as primeiras 
leis trabalhistas: uma legislação sobre habitação popular (1921), a 
criação da Caixa de Aposentadorias e Pensão dos Ferroviários 
(1923) e a regulamentação dos feriados (1925).  

 

Nos anos 1930, a movimentação da classe trabalhadora é mais expressiva4 

por meio da oficialização dos sindicatos, pois o governo Vargas “estimulou o 

desenvolvimento industrial, proporcionando a substituição das importações e 

instaurando uma política protecionista que beneficiou a indústria nacional, mais tarde 

favorecida ainda pela crise mundial do período”. (MANRIQUE CASTRO, 2003, p. 

102).  Conforme analisa também Iamamoto e Carvalho (1998, p. 243), 

                                                             
4
 “O sindicalismo autônomo fortalecido liderará movimentos reivindicatórios de envergadura, enquanto 

no plano político surgirá a Aliança Nacional Libertadora (ANL) como organização política no plano 
nacional das forças populares. [...] O governo responderá à mobilização popular com a decretação da 
Lei de Segurança Nacional e o aumento da repressão” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 161). 
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A estrutura corporativa do Estado Novo para validar essa fonte de 
legitimação deve necessariamente incorporar de alguma forma a 
reivindicações dos setores populares. O reconhecimento legal da 
cidadania social do proletariado, o reconhecimento do estado de uma 
forma social da exploração da força de trabalho e, portanto, de 
direitos inerentes à condição de explorado [...] a repressão da 
ditadura varguista não se abate indiscriminadamente sobre os 
movimentos reivindicatórios do proletariado, mas essencialmente 
sobre seu componente autônomo e potencialmente revolucionário, 
sobre tudo aquilo que ameace fugir aos canais institucionais criados 
para absorver e dissolver esses movimentos dentro da estrutura 
corporativa, cuja pretensão de atendimento a todos os setores da 
sociedade confunde a clivagem de classe que orienta sua ação. 

 
Essa conjuntura foi marcada também pela recessão econômica com o 

acelerado processo de industrialização, como centro motor da acumulação 

capitalista; e radicalização política, com a integração do proletariado urbano no 

quadro político.  

 

Nesse quadro, a presença da classe trabalhadora e suas formas de 
expressão exigem um tratamento diferenciado do Estado para seu 
enfrentamento. [...] implicando no reconhecimento das reivindicações 
da classe trabalhadora e de sua importância como base de 
legitimação do Estado. (ARANHA; SANTOS, 2001, p.11). 

 

A atuação da Igreja Católica foi bastante beneficiada pelo governo Vargas. O 

Movimento Católico Laico e a Ação Social Católica organizaram diversas instituições 

para atuação junto ao proletariado, das quais destacaram-se: Juventude Operária 

Católica (JOC), Juventude Estudantil Católica, Juventude Independente Católica, 

Juventude Universitária Católica, Juventude Feminina Católica, além de jornais 

católicos, Centro Dom Vital e Confederação Católica5. Os aportes doutrinários, 

individualistas e moralizantes da Igreja Católica eram claramente visíveis nessas 

organizações, que influenciaram, inclusive, a Constituição Federal de 1934. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005). 

A forma como a Igreja católica organizava suas ações de caridade, canalizou 

as demandas sociais, a partir do Estado, ampliando o contingente de assistentes 

sociais para atuarem nas mazelas da questão social e no controle da movimentação 

                                                             
5
 A confederação Católica “promoveu a formação da Ação Universitária Católica, do Instituto de 

Estudos Superiores, da Associação de Bibliotecas Católicas, de círculos operários, da Confederação 
Nacional de Operários, da Liga Eleitoral Católica e da Ação Católica.” (MANRIQUE CASTRO, 2003, 
p. 103). Em comemoração aos cinco anos de atividades, a Confederação Católica realizou a Primeira 
Semana Social (1928), reunindo representantes das obras e entidades de diversos Estados. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 167). 



27 
 

do proletariado. Logo, a origem do Serviço Social brasileiro está intimamente ligada 

à ação da Igreja Católica e sua estratégia de adequação à conjuntura política e 

econômica desse período. A institucionalização do Serviço Social é datada dos anos 

30 do século XX, dada a conjuntura política, econômica e social que contribuíram 

para sua consolidação como especialização do trabalho coletivo. 

Para Iamamoto, (2005, p. 167-8),  

 

A importância dessas instituições e obras, e de sua centralização, a 
partir da cúpula da hierarquia, não pode ser subestimada na análise 
gênese do Serviço Social no Brasil. Se sua ação concreta é 
extremamente limitada, se seu conteúdo é assistencial e paternalista, 
será a partir de seu lento desenvolvimento que se criarão as bases 
materiais e organizacionais, e principalmente humanas, que a partir 
da década seguinte permitirão a expansão da Ação Social e o 
surgimento das primeiras escolas de Serviço Social. [...] O elemento 
humano e organizacional que viabilizarão o surgimento do Serviço 
Social se constituirão através da mescla entre as antigas Obras 
Sociais – que se diferenciavam criticamente da caridade tradicional – 

e os novos movimentos de apostolado social, especialmente 
destinados a intervir junto ao proletariado, ambos englobados dentro 
da estrutura do Movimento Laico, impulsionado e controlado pela 
hierarquia. (grifos originais). 

  

Assim, com a influência da Igreja através das instituições de assistência e 

obras sociais, incentivo e controle burguês, surge, em 1932, o Centro de Estudos e 

Ação Social (CEAS)6, considerado um importante canal de profissionalização do 

Serviço Social brasileiro. Em verdade, o CEAS nasceu na perspectiva de 

potencializar as obras sociais da Igreja, dinamizando a participação do laicato e 

imprimindo seu caráter estratégico na manutenção de sua influência política.  Sua 

finalidade era difundir o estudo da doutrina social da Igreja com base no 

conhecimento aprofundado dos problemas sociais, visando especializar a atuação 

dos trabalhadores sociais em diversas ações de caráter social voltadas para a 

classe trabalhadora, com atuação importante em instituições estatais e privadas.  

Logo, cumprindo seu objetivo primordial, o CEAS promove o Curso Intensivo 

de Formação Social para Moças, ministrado pela belga Mlle. Adèle Loneaux, da 

Escola de Serviço Social de Bruxelas. Segundo Ferreira apud Iamamoto e Carvalho 

(2005, p. 189), os “Círculos de Formação para Moças e Centros Operários fundados 

                                                             
6
 No mesmo ano, duas das fundadoras do CEAS vão à Europa estudar a organização e ensino do 

Serviço Social. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 173). 
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pelo CEAS, em 1932, foram as primeiras áreas de atuação de assistentes sociais no 

país”. As jovens moças participantes do curso – grande maioria solteiras – vinham 

de escolas religiosas e compunham famílias da classe dominante. Dessa forma, as 

atividades do CEAS eram intensificadas com sua participação na Liga Eleitoral 

Católica, a realização da primeira Semana de Ação Católica e a formação da 

Juventude Feminina Católica (MANRIQUE CASTRO, 2003; IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005; MARTINELLI, 2006).  

Em 1936 é fundada a primeira Escola de Serviço Social de São Paulo, que no 

mesmo ano formalizou convênio com o Departamento de Serviço Social para a 

formação de Centros Familiares e a inclusão no currículo do Curso Intensivo de 

Formação Familiar: pedagogia do ensino familiar e trabalhos domésticos. 

Posteriormente (1936), o Juízo de Menores com apoio do Ministério da Justiça 

realizou o Curso Intensivo em Serviço Social, com três meses de duração e 

composto de palestras temáticas, para os especialistas, católicos e leigos vinculados 

à instituição supracitada, que desenvolviam um trabalho de assistência ao menor. 

Em paralelo foi realizado o Curso Prático de Serviço Social, e, em 1938, começou a 

funcionar o Curso Regular da Escola Técnica de Serviço Social. Em 1940, surgiu o 

Instituto de Serviço Social, destinado à formação de trabalhadores sociais 

especializados para o Serviço Social no trabalho e, finalmente, é introduzido o Curso 

de Preparação em Trabalho Social na Escola de Enfermagem Ana Nery. 

(MANRIQUE CASTRO, 2003; IAMAMOTO; CARVALHO, 2005). 

Esse pleito foi uma iniciativa do CEAS, influenciado pela Ação Católica e pela 

Ação Social, mas não exclusivo das referidas instituições. Foi um marco para a 

prática especializada da assistência social, considerando que havia uma demanda 

real ou potencial existente a partir do Estado, emergindo a necessidade de 

profissionais com qualificação acadêmica, técnica e religiosa, para atuar 

principalmente em aparelhos estatais. Desde a década de 1930 já existiam 

assistentes sociais atuando no Departamento de Assistência Social do Estado de 

São Paulo (1935); Juízo de Menores e Prefeitura de São Paulo (1937) e Serviço de 

Proteção aos Imigrantes (1938).  

 

No Estado de São Paulo é criado o Departamento de Assistência 
Social (Lei nº 2.497, de 24/12/1935). A ele competia: a) 
superintender todo o serviço de assistência e proteção social; b) 
celebrar, para realizar seu programa, acordos com instituições 
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particulares de caridade, assistência e ensino profissional; c) 
harmonizar e distribuir subvenções e matricular as instituições 
particulares realizando seu cadastramento. A esse departamento – 
subordinado à Secretaria de Justiça e Negócios Interiores – caberia, 
além dos relacionados acima, a estruturação dos Serviços Sociais de 
Menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos de reformatórios, 
penitenciárias e hospitais e da Consultoria Jurídica do Serviço Social. 
[...] em 1938, será organizada a Seção de Assistência Social, que 
tendo por finalidade “realizar o conjunto de trabalhos necessários ao 
reajustamento de certos indivíduos ou grupos às condições normais 
da vida”, organiza para tal: o Serviço Social de Casos Individuais, a 
Orientação técnica das Obras Sociais, o Setor de investigação e 
estatística e o Fichário Central de Obras e Necessitados”. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, 174-5). 

 

À época, a prática profissional dos assistentes sociais era fundamentada pelo 

método do Serviço Social de Casos Individuais, voltado para o enquadramento 

social do indivíduo. Seu aporte teórico eram as encíclicas Rerum Novarum7 e 

Quadragesimo Anno8. De acordo com Aranha e Santos (2001, p. 10), “no plano da 

formação profissional, é indiscutível a influência da Igreja, a quem cabe a 

responsabilidade do ideário, dos conteúdos e da formação dos primeiros assistentes 

sociais brasileiros”.  

Em 1937, é criada a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, também de 

grande importância para o desenvolvimento da profissão. A cidade – à época capital 

do país – concentrava o mais antigo polo industrial da região sudeste, aglomeração 

de trabalhadores que detinha grande centro de infra-estrutura de serviços básicos 

como transportes e portos, além da administração federal, grandes bancos e 

aparatos da Igreja.  No Rio de Janeiro estavam concentrados os centros nervosos 

da direção política e econômica, e por isso, havia uma abundante oferta de serviços 

assistenciais e participação marcante do Estado.  

A partir das Escolas de Serviço Social de São Paulo e Rio de Janeiro, as 

pioneiras no país, Iamamoto e Carvalho (2005, p. 181) descrevem que: 

                                                             
7
 Rerum Novarum: sobre a condição dos operários (em português, "Das Coisas Novas") é 

uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII em 15 de maio de 1891. Era uma carta aberta a todos 
os bispos, sobre as condições das classes trabalhadoras.[...] A encíclica trata de questões levantadas 
durante a revolução industrial e as sociedades democráticas no final do século XIX. Leão XIII apoiava 
o direito dos trabalhadores formarem a sindicatos, mas rejeitava o socialismo ou social democracia e 
defendia os direitos à propriedade privada. Discutia as relações entre o governo, os negócios, 
o trabalho e a Igreja. (WIKIPÉDIA, 2014). 
8
 Quadragesimo Anno é uma carta encíclica do Papa Pio XI, de 15 de maio de 1931, sobre a 

restauração e aperfeiçoamento da ordem social, em conformidade com a Lei Evangélica, no 40º 
aniversário da encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum. Foi escrita como uma resposta à Grande 
Depressão de 1929. (WIKIPÉDIA, 2014). 
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Surgem, cronologicamente, em 1937 o Instituto de Educação 
Familiar e Social – composto das Escolas de Serviço Social (Instituto 
Social) e Educação Familiar – por iniciativa do Grupo de Ação Social 
(GAS), em 1938 a Escola Técnica de Serviço Social, por iniciativa do 
Juízo de Menores e, em 1940, é introduzido o curso de Preparação 
em Trabalho Social na Escola de Enfermagem Ana Nery (escola 
federal). Em 1944, a Escola de Serviço Social, como desdobramento 
masculino do Instituto Social. Em 1950 surgirá o Instituto de Serviço 
Social da Prefeitura do Distrito Federal.  

 

Na década de 1940, o Estado Populista articula um mecanismo de 

integração/manipulação da classe trabalhadora, absorvendo demandas particulares 

com o objetivo de reproduzir a força de trabalho, ao tempo em que procurava 

garantir sua legitimidade tendo como base os trabalhadores. A estratégia utilizada foi 

a criação de Legislação Social9, que na análise de Iamamoto e Carvalho (1998), teve 

como função readaptar os mecanismos de exploração da classe trabalhada em 

termos econômicos e políticos, reafirmando a dominação do capital.  Esse fator 

acarretou na desmobilização da luta sindical por interesses comuns, se configurando 

favorecimento de benefícios individuais junto à burocracia do Estado, com 

consequente esvaziamento de tais entidades.  

Com vistas a reduzir a evasão sindical, o Estado os transforma em centros 

assistenciais complementares à Previdência Social, com a utilização dos recursos 

oriundos das contribuições da classe trabalhadora, por meio do Imposto Sindical. O 

imposto era destinado para o custeio das cúpulas sindicais e programas 

assistenciais em prol da classe proletária, como: “agência de colocação, assistência 

à maternidade, assistência médico-dentária, assistência jurídica, cooperativa de 

crédito e consumo, colônias de férias e finalidades esportivas diversas”. Logo, com o 

cenário de desmobilização da política sindical, “a ação do Estado se voltará, então, 

para o preenchimento desse espaço através de uma ação normativa e assistencial, 

visando canalizar o potencial de mobilização dos trabalhadores urbanos, mantendo 

rebaixados seus níveis salariais.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 246). Tal 

situação ocorrera por meio da promulgação de leis sociais que serão aplicadas na 

                                                             
9
  A legislação social se constitui de dispositivos legais que coíbem os maiores excessos e formas 

“primitivas” de extração de trabalho excedente, mas, em última instância, representa a reafirmação da 
dominação do capital e nunca o seu contrário. Incorpora objetivamente reivindicações históricas do 
proletariado para torná-las um acelerador da acumulação através da regulamentação e 
disciplinamento do mercado de trabalho, o que traz o avanço da subordinação do trabalho ao capital. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 244). 



31 
 

perspectiva de dominação e exploração da classe trabalhadora, imprimindo uma 

noção fetichizada dos direitos e benefícios sociais. Essas leis se configuram como 

instrumentos de controle social e político do proletariado, que serão convertidas em 

políticas públicas, com o intuito de enquadrar da massa urbana.  

Ainda sobre a Legislação Social, Iamamoto e Carvalho (1998, p. 246), 

descrevem que: 

 

Em 1940 são decretados o Imposto Sindical10, o Salário Mínimo 
Legal11, criado o SAPS (Serviço de Alimentação de Previdência 
Social) – destinado a fornecer “alimentação adequada e barata aos 
operários” – e são ainda desenvolvidas diversas campanhas de 
sindicalização sob o patrocínio do Ministério do Trabalho.  

 

Dada conjuntura impulsionou a criação de diversas Escolas de Serviço 

Social12, inclusive com apoio do Governo Federal, a fundação da Escola de Serviço 

Social da Universidade do Brasil, com a finalidade formar mão de obra especializada 

para atuar nas ações implementadas pelo Estado. Até o final da década de 1940, 

cerca de 300 assistentes sociais estavam formados e inseridos no mercado de 

trabalho, predominantemente instituições estatais, para-estatais e autárquicas, com 

incidência discreta em empresas. Ferreira apud Iamamoto e Carvalho (2005, p. 189) 

aborda que eram as principais áreas de atuação de assistentes sociais: em “1940 – 

Centros Familiares (CEAS-Departamento de Serviço Social). Indústrias e 

estabelecimentos comerciais. Obras Particulares.” Em “1942 – Hospital das Clínicas 

da Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI)”13.  

O perfil profissional da época era predominantemente feminino, com 

concentração dessas profissionais em maior proporção na região centro-oeste 

(região com maior atividade industrial no período), principalmente no Distrito Federal 

                                                             
10

 Contribuição compulsória anual-equivalente ao valor de um dia de trabalho – exigida de todos os 
assalariados do setor privado, independente de filiação a qualquer sindicato, e recolhida pelas 
empresas e entidades previdenciárias. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 246). 
11

 A fixação de um Salário Mínimo já consta na constituição de 1934. Será instituído por lei (Lei nº 
185) em 1936 e regulamentado pelo Decreto-Lei nº 399, de 1938. Sua aplicação só se iniciará, no 
entanto, em 1940 (Decreto-Lei nº 2.162), quando da publicação de sua primeira tabela. (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1998, p. 246). 
12

 Conforme Iamamoto; Carvalho (2005, p. 186-7), “Em 1959 o número de escolas será de 28, quatro 
localizadas no Distrito Federal, duas em São Paulo, uma na capital de cada Estado (salvo Mato 
Grosso e Piauí) e ainda uma nas cidades de Campinas (SP), Lins (SP), Campina Grande (PB) e Juiz 
de Fora (MG).” 
13

 O SENAI foi a primeira grande instituição social gerida diretamente pela burguesia industrial. 
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e em São Paulo14 (cidade de São Paulo) – demanda centralizada no Departamento 

de Serviço Social do Estado, que absorvia “17 das 27 assistentes sociais em 

exercício.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p.187-8). 

A cada dia aumentava a demanda por profissionais com formação técnica 

especializada de trabalhadores sociais (assistentes sociais), pois percebia-se a 

pouca eficiência social da Igreja e o surgimento de instituições e obras oficiais, semi-

oficiais e patronais, que precisavam de um quadro de pessoal permanente para 

atender as demandas sociais que não paravam de aumentar. Por sua vez, o Estado 

e instituições estatais e para-estatais aceleraram a formação desses profissionais, 

através do financiamento de bolsas15, que concordando com Iamamoto; Carvalho 

(2005, p. 187), não se entende um processo de democratização da profissão, mas 

torna-se “um alargamento da base de recrutamento, que deixa de ser um privilégio 

das classes dominantes e “classe média alta”, para abarcar crescentemente 

parcelas da pequena burguesia urbana”. Vale destacar que o processo de 

mercantilização da mão de obra dos assistentes sociais diplomados, face à oferta de 

trabalho no serviço público e outras instituições, em contraponto ao pouco 

reconhecimento da profissão.  

 

[...] Já nesse momento, para os Assistentes Sociais não se coloca 
um problema de mercado de trabalho – estando inclusive diversas 
das pioneiras em cargos de direção e organização, ou de docência – 
mas de luta pelo reconhecimento da profissão e pela exclusividade, 
para diplomados, das inúmeras vagas que se foram abrindo no 
serviço público ou nas instituições para-estatais e autarquias, no 
campo dos serviços sociais. (IAMAMOTO; CARVALHO 1998, p. 
191). 

 

                                                             
14

 Em nota de rodapé, Iamamoto e Carvalho (2005, p. 188) descrevem legislações promulgadas no 
Estado de São Paulo que conferem reconhecimento explicito de assistentes sociais diplomados em 
seu quadro de funcionários, a saber: 

 Decreto Estadual nº 9.744/38, que reorganiza o Serviço Social de Menores; 

 Decreto-lei Estadual nº 9.970/39, que dispõe sobre o ensino especializado de serviço social 
no Estado: a matrícula e freqüência aos cursos ou escolas de Serviço Social deverão ser, nos 
casos devidos, facilitadas a quem tiver cargo ou função no Departamento de Serviço Social 
do Estado; 

 Ato nº 57/40, do diretor Geral do Departamento de Serviço Social: os cargos de Assistentes 
Técnicos e Auxiliares, elaborador de estatística e pesquisador do departamento de Serviço 
Social serão preenchidos preferencialmente por Assistentes Sociais; 

15
 Os principais patrocinadores das bolsas eram: prefeituras municipais, o Departamento Nacional da 

Previdência (e os diversos Institutos e Caixas), a Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Serviço 
Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), etc. 
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Mesmo com a abertura de campos de trabalho e a ampliação do número de 

escolas de Serviço Social, o processo de formação profissional continuava 

permeado por princípios doutrinários da Igreja da Católica. As disciplinas reforçavam 

os valores cristãos e estavam nitidamente direcionados para a força de trabalho e 

para o ajustamento social do indivíduo aos problemas sociais, com resultados 

favoráveis aos interesses do Estado e do empresariado. Tal perspectiva agradava 

ao Estado e as empresas, uma vez que essa formação especializada era funcional 

às suas necessidades, por atender a lógica de reprodução do capital. 

Iamamoto e Carvalho (1998, p. 207) discorrem sobre as primeiras 

experiências dos assistentes sociais entre o final da década de 30 e década de 40 

do século XX. Verifica-se a atuação profissional de caráter moralizante, 

característica da “fase embrionária em que o Serviço Social se encontra(va) – um 

prolongamento da Ação Social – que constitui-se no essencial em veículo de 

doutrinação e propaganda do pensamento social da Igreja.” 

 

A atuação prática desenvolvida pelos primeiros Assistentes Sociais 
estará, assim, voltada essencialmente para a organização da 
assistência, para a educação popular, e para a pesquisa social. Seu 

público preferencial – e quase exclusivo – se constituirá de famílias 
operárias, especialmente as mulheres e crianças. As visitas 
domiciliares, os encaminhamentos – de muito pequeno efeito prático, 
devido à carência de obras que sustentassem semelhante técnica16 – 
a distribuição de auxílios materiais e a formação moral e doméstica 

através de círculos e cursos, serão as atividades mais 
frequentemente desenvolvidas. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 
201, grifos originais). 

 

O adensamento das sequelas sociais ocasionado pelo aprofundamento do 

capitalismo, leva os assistentes sociais a uma atuação de caráter assistencial e de 

formação moral e social da classe proletária, o que levou, em momento posterior a 

repensar o processo de formação e atuação profissional. Nos congressos e 

seminários ocorridos a partir da segunda metade da década de 1930 já se discutia a 

formação em Serviço Social, bem como a sistematização da prática profissional. O 

Brasil marcou presença na V Conferência Internacional de Serviço Social (1935), 

                                                             
16

 “A Assistente Social penetra nos meios populares e encontra dificuldades de dar-lhes satisfação”. 
(PEREIRA apud IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p 201). 
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corrido na Bélgica; Congresso Interamericano de Serviço Social17 (1941) em Atlantic 

City (USA); 1o Congresso Pan-americano de Serviço Social (1945) no Chile; 

promoveu o 1º Congresso Brasileiro de Serviço Social (organizado pelo CEAS em 

1947) e sediou o 2o Congresso Pan-americano de Serviço Social (1949), o Rio de 

Janeiro18. Nesse último congresso, o Serviço Social de Casos Individuais é criticado, 

mesmo sendo à base de diagnóstico e tratamento. Não obstante, o Serviço Social 

de Grupo e Comunidade ganha relevância. 

É importante destacar que a partir da criação das Escolas de Serviço Social 

há um salto qualitativo na formação profissional, no que diz respeito ao 

distanciamento da doutrina da Igreja, além do fomento à discussão das 

metodologias utilizadas. Ademais, verifica-se, ainda que de forma discreta, que há 

uma preocupação desses profissionais em afirmar o valor do uso da profissão, bem 

como sua significação na dinâmica social em que se inseria. Assim, concordando 

com Iamamoto e Carvalho (2005, p. 333), 

  

Há sem dúvida, um discurso mais secularizado (menos apostolar), 
com maior ênfase na psicologia e na técnica. Definem-se novas 
qualidades para o Assistente Social. [...] Nesse processo, o Serviço 
Social é apresentado com funções bem mais amplas: “o Serviço 
Social é, portanto e ao mesmo tempo, um movimento de ordem 
econômica, de ordem moral e estrutural. Visa extirpar o pauperismo, 
visa trabalhar pela purificação dos costumes e visa dar á sociedade 
uma estrutura que melhor corresponde às exigências da natureza 
humana.” (grifos originais). 

 

O contexto político da década de 1940 (e se estende até meados dos anos de 

1960) é marcado pelo desenvolvimentismo populista, no qual se observa um 

aprofundamento do capital externo no Brasil em termos econômicos. Verifica-se 

ainda uma expansão da educação, principalmente em nível médio, criação de 

universidades federais e fortalecimento da mobilização de estudantes através da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1938. Nesse mesmo período, o 

país apresenta um mercado de trabalho estruturado em torno do emprego 

                                                             
17

 Conforme Iamamoto e Carvalho (1998, p. 234), “A partir desse evento se amarram os laços que 
irão relacionar estreitamente as principais escolas de Serviço Social brasileiras com as grandes 
instituições e escolas norte americanas, e os programas continentais de bem-estar social.” 
18

Nesse congresso fala-se acerca da “reformulação do currículo do assistente social, situando como 
matérias básicas para o curso de Serviço Social a economia, sociologia urbana e rural, planejamento 
e psicologia social, e o desenvolvimento, nas escolas, de estudos sobre pesquisa social, 
cooperativismo, planejamento, etc.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 334). 
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assalariado e do trabalho formal, havendo posteriormente um uma queda expressiva 

no salário mínimo, que ficou congelado até 1951. Em torno de tal conjuntura, os 

assistentes sociais constatavam no seu cotidiano profissional a necessidade de uma 

formação que possibilitasse a intervenção frente à realidade posta. 

Nos congressos da década de 1940, a formação profissional tomava posição 

de destaque, haja vista a ampliação do quantitativo de escolas de Serviço Social, 

necessidade de regulamentação do ensino e a luta pelo reconhecimento da 

profissão. Entretanto, havia uma indefinição a respeito da formação profissional, se 

esta se caracterizava como nível médio ou superior, ausência de normas para o 

funcionamento das escolas, currículo básico, plano de trabalho prático.  Outro ponto 

de discussão versava a posição do Serviço Social nas instituições, haja vista a 

ampliação do mercado de trabalho, daí “a necessidade de fixar suas funções; a 

discussão sobre ciência, métodos e técnicas; sobre o objeto e objetivo; sobre a 

quem deve servir o Assistente Social etc.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 336).  

Tais questões influenciaram o surgimento da Associação Brasileira de 

Escolas de Serviço Social (ABESS) e da Associação Brasileira de Assistentes 

Sociais (ABAS). Nesse contexto, a ABESS aparece como principal agência de 

difusão das modificações curriculares e de homogeneização do ensino em nível 

nacional.   

 

Essas duas entidades, organizadas em 1946, especialmente a 
primeira, desempenharão um papel extremamente importante no 
desenvolvimento do Serviço Social no Brasil. A ABESS será montada 
a partir das três escolas pioneiras no ensino do Serviço Social 
(Instituto Social – RJ; Escola de Serviço Social – São Paulo; e 
Instituto Social – SP) e terá em vista promover intercâmbio e 
colaboração entre as escolas filiadas e promover a adesão a um 
padrão mínimo de ensino. Desenvolverá uma campanha constante 
para o desenvolvimento e institucionalização do ensino e da 
profissão, representando o interesse coletivo das escolas. A ABAS, 
que se propõe a “promover o aperfeiçoamento e a garantia do nível 
da profissão de Assistente Social”, tem por fim imediato o 
reconhecimento da profissão e a defesa dos seus interesses 
corporativos. A Seção Regional de São Paulo, ainda em 1947, 
estabelecerá o primeiro Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais brasileiros, elegendo o competente conselho.” (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2005, p. 330). 

 

A criação das referidas entidades instaurou um patamar importante de 

desenvolvimento no Serviço Social brasileiro, materizalizadado dentre outras 
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questões, com o primeiro código de ética profissional. Esse desenvolvimento foi 

visível também no que se refere à organização/padronização da formação 

profissional com a implementação de um currículo mínimo, bem como no 

aperfeiçoamento e reconhecimento da profissão.   

Assim, Faleiros (2000, p. 165) destaca o papel da ABAS e principalmente da 

ABESS na implementação do currículo mínimo, que combina os aspectos 

moralizantes de outrora e a integração social do indivíduo. 

 

Com a criação da ABESS em 1946, tem-se a elaboração de um 
currículo – o de 1952 –, que, apesar de manter traços da concepção 
anterior, volta-se para a integração social com ênfase à família, a 
partir do viés funcionalista. A formação é estruturada enfocando as 
disciplinas direcionadas para a metodologia de caso, grupo e 
comunidade, além de pesquisa, administração e campos de atuação. 
Em termos da prática profissional, a visão é clínica e moral. 

 

Em face da necessidade de regulamentação do ensino do Serviço Social, 

anteriormente identificada, em 1952 foi fixado um currículo mínimo, cuja aprovação 

ocorreu em 1953, com a aprovação da “Lei nº 1.889, que regulamentou o ensino em 

Serviço Social, em nível superior, com duração mínima de três anos, contendo 

disciplinas ligadas à Teoria Social e Política, Metodologia do Serviço Social e 

Pesquisa”. Nesse momento há uma definição dos objetivos e atuação profissional 

mais claras, com uma matriz de disciplinas que dimensionaram a formação de 

assistentes sociais na conjuntura em questão.  

Oliveira (2008, p. 50), descreve que:  

 

[...] As disciplinas tinham a seguinte distribuição: I – Sociologia e 
Economia Social, Direito e Legislação Social, Higiene e Medicina 
Social, Ética Geral e Profissional, Introdução ao Serviço Social; II – 
Métodos e Fundamentos do Serviço Social, Serviço Social de Casos, 
Grupos, Organização Social de Comunidade, Serviço Social em suas 
especializações: Família, Menores, Trabalho, Médico; III – Pesquisa 
Social.   

 

Concordando com a análise de Aranha e Santos (2011, p.12), verificou-se 

que ao final dos anos 1950 a “luta pelas reformas de base e por um projeto 

societário de caráter progressista [são] a tônica do período”, haja vista a grande 

mobilização do proletariado urbano e rural. O país passava por um período 



37 
 

desenvolvimentista protagonizado por Juscelino Kubitschek e seu Plano de Metas19, 

que imbricou importantes mudanças na sociedade brasileira, e influência para o 

Serviço Social. Os espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais desse 

período continuavam sendo as instituições estatais, para-estatais e religiosas, 

semelhantes aos da época em que se deu a institucionalização da profissão. 

Entretanto, as expressões da questão social tornavam-se cada vez mais adensadas, 

e precisavam de respostas eficazes.  

 

 

1.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO A PARTIR DA 

DÉCADA DE 1960 

 

A ideologia desenvolvimentista20, instaurada no Brasil na segunda metade 

dos anos de 1950 e início da década de 1960, gera uma intensa mobilização de 

movimentos urbanos e rurais. “A tônica que ditava a cena política do período 

principalmente sob o governo de Juscelino Kubitschek ligava-se às reformas de 

base e aprofundamento da aproximação entre Estado e as massas em geral” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 51). O populismo de JK era apoiado pelo setor empresarial, 

sendo que a visão desenvolvimentista do processo social, ancorada na ideia de 

crescimento econômico, “pressupunha a integração participativa de grupos ao 

projeto hegemônico, articulado pelo Estado e concretizado em uma grande 

                                                             
19

 O Plano de Metas de JK foi um conjunto de 31 objetivos pautados em um ideal desenvolvimentista, 
que visava à canalização de recursos públicos e privados, além de recursos de capital estrangeiro em 
detrimento de uma política de estabilidade monetária, com a finalidade desenvolver setores básicos 
da economia, bem como a construção de Brasília e mudança da capital federal. O referido plano foi 
elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), com base em estudos e 
diagnósticos realizados desde a década de 1940, com participação de comissões e missões 
econômicas diversas, como: Comissão Mista Brasil - Estados Unidos e Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (CEPAL). Com o Plano de Metas, foi possível eliminar os pontos de 
estrangulamento da economia e entraves econômicos ao desenvolvimento do país. Os setores com 
maior investimento foram: transportes, energia, indústria de base, com um total de 93% dos recursos 
alocados. O crescimento das indústrias de base, fundamentais ao processo de industrialização, foi de 
praticamente 100% no quinquênio 1956-1961. Os setores de saúde e educação tiveram um 
investimento bem menor. As metas eram audaciosas e, em sua maioria, alcançaram resultados 
considerados positivos. A construção de Brasília não integrava nenhum dos setores supracitados. 
(FGV, 2012). 
20

 A ideologia desenvolvimentista se define, assim através da busca da expansão econômica, no 
sentido de prosperidade, riqueza, grandeza material, soberania, em ambiente de paz política e social, 
e de segurança – quando todo o esforço de elaboração de política (política econômica) e trabalho são 
requeridos para eliminar o pauperismo, a miséria, elevando-se o nível de vida do povo como 
consequência do crescimento econômico atingido. [...] Nesse sentido, o “desenvolvimentismo visa 
uma integração mais dinâmica no sistema capitalista”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 1998, p. 346). 
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variedade de projetos locais, [...] em que o Serviço Social se engaja de uma maneira 

bastante intensa.” (FALEIROS, 1997, p. 16).  

A conjuntura política, econômica e social dos anos 60 do século XX repercutiu 

de forma intensa para o Serviço Social. Nesse período, são elaborados programas 

sociais, que Porto (2011) caracterizou como uma verdadeira anticidadania 

patrocinada pelo Estado Ditatorial, cuja marca foi a exclusão mordaz da classe 

trabalhadora da cena sociopolítica – centralizada pelos interesses absolutos do 

grande capital – equidistando-se, portanto, do padrão preponderantemente 

emancipador prevalecente nos modelos do Welfare State21.  

Nesse momento, a profissão vivenciava uma ampliação de sua área de 

atuação, tendo seu desenvolvimento relacionado à execução de políticas sociais 

emanadas pelo Estado, e o reconhecimento de seu caráter sociopolítico, o que 

indica a “necessidade/utilidade da prática profissional à manutenção ou 

transformação de certa lógica, caracterizando, desta forma, a função social da 

profissão” (SERRA, 1998, p. 15). 

Em termos educacionais, verifica-se um alargamento no sistema educacional, 

com a aprovação da Lei nº 4.024/6122, e um momento de vitalidade para a 

universidade. Para o Serviço Social, amplia-se a formação profissional23, com 

respaldo no currículo de 1952, que segundo Faleiros (2000, p. 166), tinha 

centralidade: 

 

[...] na solução (tratamento) de problemas individuais, no 
desenvolvimento e no planejamento social, com ênfase na 
comunidade e nos valores cristãos por parte das escolas católicas; 

                                                             
21

 São características comuns das definições de Welfare State as seguintes: a tendência do Estado 
de modificar o livre funcionamento do mercado; A princípio de substituição do rendimento em caso de 
perda temporária ou definitiva da capacidade de obtê-lo, para a prevenção dos riscos próprios 
inerentes à economia de mercado (velhice, doenças, maternidade, desemprego); a garantia, mesmo 
para os excluídos do mercado de trabalho, de uma renda mínima a um nível considerado suficiente 
para a satisfação das necessidades sociais e culturais essenciais. (DRAIBE, 1989, p. 18). 
22

 Considerada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, cujas características 
representaram a manutenção das faculdades isoladas, universidades formadas de cursos justapostos 
de escolas pré existentes, além de conservar ilesas as cátedras vitalícias. (OLIVEIRA, 2008, p. 32). 
23

 “Formação Profissional do assistente social como um amplo processo determinado socialmente no 
conjunto mais geral de uma dada formação social e, particularmente, no contexto contraditório da 
universidade-espaço institucional onde se concretiza a formação básica do profissional. É um projeto 
que abrange em sua estrutura a formação acadêmica (graduação e pós-graduação), a capacitação 
continuada, a prática interventiva e organizativa do assistente social e a pesquisa, traduzindo uma 
determinada direção social expressa pelo vínculo a uma perspectiva de sociedade” (CARDOSO; 
ABREU, apud ARANHA, 2007, p. 11). 
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há o contraponto crítico da visão social, da influência dos setores 
progressistas cristãos socialmente engajados. 

 

A instauração do golpe militar em 1964 significou o redirecionamento de um 

projeto de desenvolvimento nacional, impulsionando um movimento repressivo aos 

opositores da ordem vigente. Para Aranha e Santos (2001, p. 12), “a afirmação do 

projeto econômico-político, baseado no capitalismo associado e dependente, de 

acordo com uma lógica excludente e concentracionista, nos marcos da 

internacionalização da economia, imprime uma nova feição à formação profissional”.  

Seguindo essa lógica, e concordando com a reflexão de Netto (2011, p. 22), 

há um entendimento de que:  

 

A emersão de amplas camadas trabalhadoras, urbanas e rurais, no 
cenário político, galvanizando segmentos pequeno-burgueses (com 
especial destaque para camadas intelectuais) e sensibilizando 
parcelas da Igreja Católica e das Forças Armadas, era um fato novo 
na vida do país. [...] esta emersão não colocava em xeque 
imediatamente, a ordem capitalista: colocava em questão a 
modalidade específica que, em termos econômico-sociais e políticos, 
o desenvolvimento capitalista tomara no país. Vale dizer: a ampla 
mobilização de setores democráticos e populares, que encontrava 
ressonância em várias instâncias do aparelho estatal, não 
caracterizava um quadro pré-revolucionário. Não fora o golpe, é 
bastante provável que seus desdobramentos originassem um 
reordenamento político-social capaz de engendrar uma situação pré-
revolucionária; no entanto o contexto de precipitação social ocorrente 
entre 1961 e 1964 não a tipificava.  

 

Parafraseando Netto (2011), o golpe possuía objetivos articulados, com três 

características centrais, que versavam: 1) adequação do país aos padrões de 

desenvolvimento; 2) golpeamento e mobilização dos protagonistas sócio-políticos 

mais resistentes ao capital; 3) dinamização de tendências contra a revolução e o 

socialismo.  

Conforme abordagem de Oliveira (2008, p. 52-3), “é em meio ao processo de 

ascensão da autocracia burguesa que emergirá na categoria profissional” o que 

Netto (2011) denominou de “erosão do Serviço Social tradicional”, culminando com o 

processo de renovação do Serviço Social. 

 

O Serviço Social tradicional define-se como “a prática empirista, 
reiterativa, paliativa e burocratizada, orientada por uma ética liberal-
burguesa, que, de um ponto de vista claramente funcionalista, visava 
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enfrentar as incidências psicossociais da “questão social” sobre 
indivíduos e grupos, sempre pressuposta a ordenação capitalista da 
vida social como um dado factual ineliminável”. Expressa, portanto, a 
presença do conservadorismo do Serviço Social assentado nas 
diversificadas influências da doutrina social da Igreja, e nos 
referenciais teórico-metodológicos de natureza igualmente 
conservadora. As consequências para a formação profissional são 
inequívocas. (NETTO, 2005, p. 6). 

 

O contexto da ditadura traz para o assistente social a abertura de espaços 

sócio-profissionais nas instituições e organizações estatais e para-estatais 

submetidas à racionalidade burocrática das reformas produzidas pelo Estado 

ditatorial. E, segundo explicação de Carvalho (1993, p.20) 

 

[...] o Estado, como grande articulador do desenvolvimento 
capitalista, dinamiza políticas sociais que tomam feições diferentes e 
específicas nas distintas conjunturas, ou seja, na conjuntura do final 
da década de 60 à primeira metade da década de 70 [século XX] no 
contexto de uma economia em ascensão e de uma ditadura marcada 
por violenta repressão política; e, na conjuntura atual (final da década 
de 70 aos anos 80), no contexto de uma crise econômica e de um 
processo de redemocratização do país em que os trabalhadores, os 
setores populares colocam-se como força social no cenário político. 
Esse processo de desenvolvimento capitalista brasileiro [...] vem 
delimitando demandas específicas em termos de formação 
profissional do assistente social. 

 

O contexto de emersão da crise estrutural do capital representou uma nova 

ordem verificada nas novas roupagens e dimensões das expressões da questão 

social e seu enfrentamento. Desse processo, decorreram mudanças na conjuntura 

política, econômica e social do país, com rebatimento na formação profissional e 

mercado de trabalho do Serviço Social.  Além disso, a crise do capital, iniciada na 

década de 1970, representou diversas mudanças no contexto social. Ela decorreu 

do processo de desenvolvimento do capital no período pós Guerra, e entra em uma 

crise estrutural tendo como precedente o esgotamento dos setores que alavancaram 

a expansão.  Essa crise foi “determinada pela queda da taxa de lucros do capital nos 

países centrais, que, como efeito, provocou índices baixos de crescimento da 

produção e da produtividade, em decorrência disso, crescente desemprego.” 

(SERRA, 2001, p.151). 
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O cenário econômico, político e social no contexto de crise do capital 

ocasionou na mobilização da categoria profissional em repensar suas bases teórico-

metodológicas e sua atuação frente às múltiplas faces da questão social. Em dada 

conjuntura, o Serviço Social está incumbido de responder às demandas decorrentes 

do antagonismo das classes sociais adensados pelo capital, através 

operacionalização das políticas sociais emanadas pela estrutura burocrática do 

Estado, permeado pelos interesses da burguesia. Dessa forma, a atuação do 

Serviço Social ocorrerá em meio às reivindicações da classe proletária, em 

contraponto aos interesses de dominação hegemônica do capital.  

Para Harvey (2005, p. 80),  

 

[...] a condição preferida para a atividade capitalista é um Estado 
burguês em que instituições de mercado e regras contratuais 
(incluindo as do contrato de trabalho) sejam legalmente garantidas e 
em que se criem estruturas de regulação para conter conflitos de 
classes e arbitrar entre as reivindicações de diferentes facções do 
capital (por exemplo, entre interesses mercantis, financeiros, 
manufatureiros, agrários e rentistas). Políticas relativas à segurança 
da oferta de dinheiro e aos negócios e relações comerciais externos 
também têm de ser estruturadas para beneficiar a atividade de 
negócios.  

 

Ainda no período pós-64 com intensidade na década de 70 do século XX, 

ocorre processo de renovação do Serviço Social, desencadeado em diversos países 

da América Latina, com grande força no Brasil. Tal processo tinha a pretensão de 

trazer respostas alternativas ao Serviço Social tradicional, cuja crise era flagrante 

pela incapacidade de dar respostas eficazes aos problemas postos pela 

modernização conservadora, fundada no projeto da autocracia burguesa para o 

continente. Tal movimento não se apresentava como um bloco monolítico, não 

obstante possuir certos componentes comuns, perfeitamente identificáveis. Seus 

componentes básicos giravam em torno da crítica ao Serviço Social tradicional e o 

esforço de construção da práxis profissional renovada, à luz do posicionamento 

ideológico como resposta à realidade brasileira. É também nesse período que o 

nível de maturidade da categoria profissional por meio das universidades e 

entidades representativas consolida uma perspectiva teórica distinta, a partir da 

aproximação com a tradição marxista, sendo possível o desenvolvimento uma 

prática diferenciada, com aspectos renovados. (BRAVO, 1996; NETTO, 2011).  
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O Movimento de Reconceituação aparece como fruto das manifestações de 

profissionais do Serviço Social e pequenos grupos de estudiosos. No Brasil, o 

Encontro Regional de Escolas de Serviço Social do Nordeste, realizado em Janeiro 

de 1964, pode ser considerado como a primeira manifestação grupal de crítica ao 

Serviço Social tradicional e ensaio de reconceituação. Em seguida, o Encontro de 

Araxá (1967) e Encontro de Teresópolis (1970). Em novembro de 1978, passados 

oito anos, foi realizado o Encontro do Sumaré (Rio de Janeiro-RJ), cuja temática foi 

a teoria básica do Serviço Social. Netto (2011, p. 59) explica que:  

 

Enquanto fenômeno sócio-cultural, o processo de reconceptualização 
articulou-se como consequência da crise estrutural que, gestada 
desde meados dos anos cinqüenta, afetou os padrões de dominação 
sócio-política vigentes na América Latina. Enquanto fenômeno 
profissional, ele instaurou-se como uma resposta possível elaborada 
por setores da comunidade profissional como alternativa à evidente 
falência do Serviço Social institucional que, no continente, sempre foi 
um Serviço Social a que cabe a caracterização de tradicional. 

 

A renovação profissional apontava para três direções: a) a modernização 

conservadora: que visava à adaptação e integração da autocracia burguesa; b) 

reatualização do conservadorismo: a manutenção da matriz conservadora e 

tradicional que daria continuidade ao conservadorismo com base no funcionalismo e 

no positivismo conservador; c) a intenção de ruptura com o conservadorismo: tinha 

como objetivo romper com a herança conservadora, não aceitando a vertente 

modernizadora. Dentre estas três direções, foi a intenção de ruptura que 

fundamentou a construção do projeto ético-político do Serviço Social. (NETTO, 

2011).  

A primeira, a perspectiva modernizadora (da segunda metade da década de 

1960 ao início da década de 1970), indicava para uma adequação às demandas 

institucionais, conforme Aranha e Santos (2001, p.13) “sua função ideológica é 

devida à própria ordem do capital no contexto da ditadura”, de forma que “em termos 

teóricos, mescla pressupostos do neotomismo no interior das elaborações cuja 

principal referência é o estrutural-funcionalismo norte-americano”.  Para Netto (2011, 

p. 154), “o núcleo central dessa perspectiva é a tematização do Serviço Social como 

interveniente, dinamizador e integrador, no processo de desenvolvimento”.   

As discussões ocorridas nos Encontros de Araxá, Teresópolis e Sumaré, sob 

a perspectiva modernizadora, esforçaram-se em adequar o Serviço Social enquanto 
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instrumento de intervenção inserida no arsenal de técnicas sociais a serem 

operacionalizados no marco das estratégias de desenvolvimento capitalista, às 

exigências postas pelos processos sócio-políticos emergentes no pós-1964. Essa 

perspectiva aceita como dado inquestionável a ordem sócio-política instaurada pela 

ditadura e buscava dotar a profissão de referências e instrumentos capazes de 

responder às demandas que se apresentam nesse momento.  

A perspectiva de reatualização do conservadorismo ocorre em meados da 

década de 1970, e “tem sua base ideológica no moderno irracionalismo, justificado 

posturas típicas do reformismo conservador (reformas no interior da ordem). Sua 

referência teórica é a fenomenologia, a partir de leituras de segunda mão”. Essa 

perspectiva esteve presente nos Seminários de Sumaré e Alto da Boa Vista (1978 e 

1984), assumida por parcela da categoria profissional que resistia ao processo de 

laicização, recusando o rompimento com o estatuto de subalternidade da profissão. 

Esse grupo mostrava-se resistente às mudanças trazidas pela perspectiva 

modernizadora, além de repudiar a vinculação positivista contida na primeira 

perspectiva e a influência do pensamento crítico-dialético contida na perspectiva 

intenção de ruptura. (ARANHA; SANTOS, 2001, p.14). 

Para Netto (2011, p.157-8), a perspectiva de reatualização do 

conservadorismo: 

 

Trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais 
estratificados da herança histórica e conservadora da profissão, nos 
domínios da (auto)representação e da prática, e os repõe sobre uma 
base teórico-metodológica que se reclama nova [...] esta perspectiva 
faz-se legatária das características que conferiram à profissão o traço 
macroscópico da sua intervenção e a subordinaram a uma visão de 
mundo derivada do pensamento católico tradicional: mas o faz como 
um verniz de modernidade ausente no anterior tradicionalismo 
profissional à base das mais explícitas reservas aos limites dos 
referenciais de extração positivista[...] Enfim, esta perspectiva – 
correlatamente ao anterior – se beneficia de todo um acúmulo ainda 
vigente de expectativas, historicamente respaldadas no desempenho 
tradicional de assistentes sociais, referentes ao exercício do Serviço 
Social fundado no circuito da ajuda psicossocial. (grifos originais). 

 

A terceira direção, a intenção de ruptura, faz uma crítica sistemática ao 

Serviço Social tradicional em seus aportes teóricos, metodológicos e ideopolíticos, 

com a pretensão de romper com o pensamento conservador. Há um resgate de 
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tendências do período pré-1964, no sentido de adequar as respostas profissionais 

ao desenvolvimento brasileiro. Para Netto (2004, p. 159), essa perspectiva tem base 

ideológica na visível oposição à ordem burguesa e sua expressão à época da 

ditadura militar, recuperando “as tendências do desenvolvimento profissional na 

perspectiva democrática que foi silenciada com golpe”. 

Ainda conforme a análise de Netto (2011, p. 59), 

 

Especialmente, ela [a intenção de ruptura] toma forma pela 
elaboração de quadros docentes e profissionais cuja formação se 
dera entre as vésperas do golpe e da fascistização assinalada pelo 
AI-5. Na sua evolução e explicitação, ela recorre progressivamente à 
tradição marxista e revela as dificuldades de sua afirmação no marco 
sociopolítico da autocracia burguesa: sua emersão inicial 
(configurada no célebre “Método Belo Horizonte”). 

                            

Essa nova proposta de ressignificação do Serviço Social à luz das novas 

teorias, ou seja, a aproximação com a teoria marxista encontra-se na busca de 

fundamentos, de novos conhecimentos e teorias das ciências humanas, e, de modo 

especial, encontra-se ao postularem a necessidade de um posicionamento 

ideológico, com base em uma concepção do homem e do mundo e, na formulação 

de novas metodologias que possam instrumentalizar uma ação coerente com o novo 

posicionamento ideopolítico do país. Tais condições demarcam a construção do 

projeto ético-político do Serviço Social. Foi nesse período que se deu a recusa do 

conservadorismo profissional, em vistas ao processo de redemocratização, que teve 

na década de 1990 sua maturação.  

Para Netto (2011, p. 128), 

 

[...] A ruptura com este cenário tem suas bases na laicização do 

Serviço Social, que as condições novas postas à formação e ao 
exercício de profissionais pela autocracia burguesa conduziram ao 
ponto culminante; são constitutivas dessa laicização a diferenciação 

da categoria profissional em todos os seus níveis e a conseqüente 
disputa pela hegemonia do processo profissional em todas as suas 
instâncias (projeto de formação, paradigmas de intervenção, órgãos 
de representação, etc.). (grifos originais). 

 

O movimento de reconceituação ofereceu uma contribuição indiscutível 

quanto à elaboração de uma nova metodologia, com propostas consistentes e 

válidas, além da superação da neutralidade técnico-científica. Esse movimento 



45 
 

possibilitou a construção de um novo projeto profissional com um olhar prioritário às 

demandas da classe trabalhadora, iniciado na década de 1970, conjuntura política 

de crise da ditadura, tendo na década de 1980 um estágio de considerável 

desenvolvimento.      

Nos anos 80 do século XX, verificou-se o aumento das mazelas sociais, 

ocasionado pelos cortes nos gastos públicos como estratégia do Estado no combate 

à crise estrutural do capital. Houve também um cenário de estagnação econômica, 

agravado pela política econômica que estava orientada para o pagamento dos juros 

da dívida externa, comprometendo, assim, o crescimento econômico, mesmo 

havendo uma intensificação na atividade de exportação, manutenção de altas tarifas 

e arrocho salarial.  

Com o governo Sarney (1985) é inaugurada no país a Nova República, 

marcada pelo aprofundamento do capitalismo monopolista, e estratégias voltadas a 

enfrentar a pobreza e, ao mesmo tempo, conter a organização popular através de 

políticas sociais, devido ao adensamento das desigualdades sociais. Mesmo com a 

focalização das ações do estado, o processo de redemocratização em que o país 

estava levou a promulgação da Constituição Federal de 1988. (SANTOS, 2013). 

Entretanto, havia a necessidade de sintonizar a profissão com as 

determinações societárias e distintas manifestações da questão social, 

desencadeadas pela crise do capital e pelo processo de redemocratização 

vivenciado no país entre os anos 70 e 80 do século XX. Ainda nos anos 1980, foi 

observado o adentramento da política neoliberal no país, materializado com a 

redução das responsabilidades do Estado. Nesse contexto, as relações sociais são 

reguladas pela estrutura de mercado, tornando o Estado gradativamente incapaz de 

orientar o crescimento econômico, e consequentemente deixando de ser o centro 

indutor dos investimentos.   

Aranha (2007) chama a atenção para uma nova ordem instituída pelo capital, 

na qual há um novo modelo de produção pautado da flexibilidade, com aporte nas 

tecnologias da microeletrônica, inovações organizacionais e controle da gestão do 

trabalho. A globalização do capital e o avanço tecnológico permitiram a rápida 

expansão e mobilidade geográfica do processo de produção e consumo, e 

consequentemente, uma nova regulação dos processos de trabalho.  
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Nova ordem mundial, globalização, reestruturação produtiva, 
financeirização da economia, acumulação flexível, novas tecnologias, 
nova divisão internacional do trabalho, mutações nos processos, 
relações e formas de gestão do trabalho, novas qualificações, novo 
perfil do trabalhador, nova educação, enfim, nesse contexto em que 
o novo parece ser a “marca registrada”, impõe-se a necessidade de 

se pensar esses conceitos a partir da premissa básica de que as 
“novas” materialidades recompõem, em outras bases, as “velhas” 
relações características da sociedade capitalista (ARANHA apud 
ARANHA, 2007, p. 04). 

 

No que diz respeito à formação profissional, é latente a necessidade de 

revisão do projeto de formação profissional com o intuito de adequar à intervenção 

profissional às novas exigências. Projeto este que vem sendo modernizado desde o 

movimento de reconceituação (iniciado nos anos de 1970), uma vez que as 

mudanças na função social da profissão implicam no seu reconhecimento enquanto 

profissão especializada inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, determinada 

pelas determinações da sociedade capitalista.  

Dessa forma, Barroco (2010, p. 180) infere que: 

 

[...] as condições sócio-econômicas e ideo-políticas dos anos 1990 
atingem diretamente a classe trabalhadora, rebatendo duplamente no 
Serviço Social, seus agentes são atingidos como cidadãos e 
trabalhadores assalariados e como profissionais viabilizadores de 
direitos sociais. A vertente profissional que, nos anos de 1980, 
ganhou a legitimidade na direção das entidades de profissionais e 
estudantes, na organização sindical, no debate crítico, na produção 
inserida na tradição marxista, na revisão curricular de 1982 e na 
reelaboração do Código de Ética de 1986, defronta-se com o desafio 
de responder à essa conjuntura, sem perder suas conquistas. 

 

A aprovação do Currículo Mínimo de 1982, pelo Parecer nº 412/82 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), materializou o protagonismo da categoria 

profissional no processo de renovação do Serviço Social, possibilitando a formação 

de massa crítica24, a partir da criação de cursos de pós-graduação, mestrado e 

doutorado para o Serviço Social. O currículo de 1982 conectava o projeto de 

formação profissional às demandas da classe trabalhadora, apontando para a 

necessidade de superação da neutralidade técnico-científica considerando o cenário 

de abertura política e redemocratização do país iniciados na década anterior.  

                                                             
24

 “Conjunto de conhecimentos produzidos e acumulados por uma determinada ciência, disciplina ou 
área do saber” (NETTO, 1999, p. 102, grifos originais). 
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Outrossim, tal currículo tinha fundamentação na teoria social de Marx, o que 

subsidiou o entendimento das relações de classe em detrimento à dinâmica 

capitalista. Baseadas em Netto, Aranha e Santos (2001, p.15-6) explicam que 

houve: 

 

Uma apropriação enviesada e insuficiente da teoria social de Marx, 
que se propunha como base analítica privilegiada do pluralismo 
profissional. A aproximação deste referencial a partir de leituras de 
“segunda mão”, efetuadas sob os auspícios de uma ruptura ideo-
política com o conservadorismo profissional, eliminou os aspectos 
ontológico-sociais deste pensamento, hipertrofiando sua dimensão 
política. 

 

A redução das responsabilidades estatais, com considerável retração de 

intervenções no campo social, e consequente transferência destas para a sociedade 

civil, traz para a categoria profissional o impulso para repensar a formação e atuação 

profissional, de acordo com a abordagem de Netto e Braz (2006, p. 227): 

 

[...] é claro, portanto, que o objetivo real do capital monopolista não é 
a “diminuição” do estado, mas a diminuição das funções estatais 
coesivas, precisamente aquelas que respondem à satisfação de 

direitos sociais. Na verdade, ao proclamar a necessidade de um 
“estado mínimo”, o que pretendem os monopólios e seus 
representantes nada mais é que um Estado mínimo para o 
trabalho e máximo para o capital. (grifos originais). 

 

 Na década de 1990, verifica-se a expansão do capitalismo nos países 

periféricos (ou de Terceiro Mundo) como é o caso do Brasil. Nesse processo de 

continuidade, é válido citar o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), que 

adotou diversas medidas de cunho neoliberal, dentre elas o Programa Nacional de 

Desestatização25, que tinha como objetivo a privatização de estatais.  Tal governo foi 

marcado por sérios problemas de corrupção que levaram ao impeachment.  Entre 

1992 e 1994 o Brasil foi governado pelo vice Itamar Franco, cujo governo teve como 

principal foco a estabilização e reforma econômica, a fim de reduzir a hiperinflação 

que assolava o país, determinando o lançamento de uma nova moeda, o Real. 

Assim, como marca da expansão da ofensiva neoliberal, destacam-se: a 

                                                             
25

 Programa criado pela Lei nº 8.031/1990, visava privatizar 68 empresas estatais, no entanto, só 
conseguiu concretizar 18 privatizações, sendo a primeira a da USIMINAS, em 1991. (ALMEIDA, 
2013. p. 41). 
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reestruturação produtiva26, flexibilização do mercado27, publicização28, e, por 

conseguinte o acirramento das refrações da questão social.  

Para Behring (2003, p. 248),  

 

[...] a tendência geral é a da redução de direitos, sob argumento da 
crise fiscal, transformando-se as políticas sociais - a depender da 
correlação de forças entre as classes sociais e segmentos de classe 
e do grau de consolidação da democracia e da seguridade social nos 
países – em ações pontuais e compensatórias daqueles efeitos mais 
perversos da crise – a política econômica produz mortos e feridos e a 
política social é uma frágil ambulância que vai recolhendo os mortos 
e feridos, que a política econômica vai continuamente produzindo. 

  

A lógica da produção é regulada pelas demandas de mercado, havendo uma 

reorganização das relações de produção e mobilidade geográfica, inclusive da força 

de trabalho, pois, para Harvey (2005, p. 82) “o capital excedente de um lugar pode 

encontrar emprego noutro lugar em que as oportunidades de lucro ainda não foram 

exauridas”. Tais fatores da dinâmica macrossocietária trazem um rebatimento para a 

formação profissional e mercado de trabalho do Serviço Social.  

 Conforme Serra, (2001, p. 156), 

 

Os efeitos da vigência do novo padrão produtivo, associado à 
doutrina neoliberal são múltiplos e atingem todos os ângulos que 
envolvem o processo produtivo, a saber: fragmentação da classe 
trabalhadora com a existência de vários tipos de trabalhadores; 
redução do trabalho regular e aumento crescente do trabalho 
precarizado parcial, temporário, subcontratado e terceirizado; 

                                                             
26

 “[...] a reestruturação produtiva é uma iniciativa inerente ao estabelecimento de um novo equilíbrio 
instável que tem, como exigência básica, a reorganização do papel das forças produtivas na 
recomposição do ciclo de reprodução do papel do capital, tanto na esfera da produção como das 
relações sociais.” (MOTTA, 2000, p.65). 
27

 “Esta concretiza-se em alguns aspectos: na perda de soberania – com aprofundamento da 
heteronomia e da vulnerabilidade externa; no reforço deliberado da incapacidade do Estado para 
impulsionar uma política econômica que tenha em perspectiva a retomada do emprego e do 
crescimento, em função da destruição dos seus mecanismos de intervenção neste sentido, o que 
implica uma profunda desestruturação produtiva no desemprego (MATOSO, 1999); e, em especial, 
na parca vontade política e econômica de realizar uma ação efetiva sobre iniqüidade social, no 
sentido de sua reversão, condição para uma sociabilidade democrática” (BEHRING, 2003, p. 213). 
28

 A estratégia da reforma do Estado se apóia na publicização dos serviços não exclusivos do Estado, 
ou seja, na sua absorção por um setor público não-estatal, onde, uma vez fomentados pelo Estado, 
assumirão a forma de organizações sociais. Essa forma de parceria entre sociedade e Estado, além 
de viabilizar a ação pública com mais agilidade e maior alcance, torna mais fácil e direto o controle 
social, mediante a participação, nos conselhos de administração, dos diversos segmentos 
beneficiários envolvidos. As organizações nesse setor gozam de uma autonomia administrativa muito 
maior do que aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação, seus dirigentes são 
chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade, na gestão da 
instituição (BRASIL, 1997, p.10). 
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surgimento do desemprego estrutural; desindustrialização nas 
economias dos países periféricos; desregulamentação dos direitos 
do trabalho, dessindicalização dos trabalhadores e/ou destruição do 
sindicalismo de classe; maior exploração do trabalho das mulheres; 
crescimento do trabalho informal; nova forma de exploração dos 
trabalhadores por meio de atividades polivalentes e multifuncionais.  

 

Ainda na década de 1990, frente à necessidade de revisão curricular do 

Serviço Social para adequação da profissão às demandas societárias, a Associação 

Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS)29, mobilizou escolas de Serviço 

Social de todo o país e entidades representativas da categoria profissional e 

estudantil para a construção das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço 

Social, proposta baseada no currículo mínimo, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação, conforme Parecer CNE/CES 492/2001. Compõem as entidades 

representativas da categoria: o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS)30, e a Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO)31. 

Para Cardoso (2007, p. 37), “a revisão de 1996 que culmina com as atuais 

diretrizes curriculares desenvolve-se no contexto das transformações sociais, sob a 

orientação do neoliberalismo, configurando uma guinada conservadora em relação 

aos avanços das lutas e conquistas das classes trabalhadoras em décadas 

anteriores”. Aranha e Santos (2001, p. 18) complementam a reflexão sobre as 

Diretrizes Curriculares, explicando que: 

                                                             
29

 A ABESS (Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social) e o CEDEPSS (Centro Brasileiro de 
Documentação e Pesquisa sobre Políticas Sociais e Serviço Social) foram aglutinados em uma só 
entidade, a ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), criada em 
1998, com a competência de “assegurar direção intelectual e política ao projeto de formação 
profissional” (KOIKE, apud ARANHA, 2007, p. 2). 
30

 Os conselhos profissionais foram criados pela Lei nº 3. 252 de 27 de agosto de 1957, e 
regulamentados pelo Decreto nº 994 de 15 de maio de 1962, que determinou, em seu artigo 6º, que a 
disciplina e fiscalização do exercício profissional caberiam ao [à época] Conselho Federal de 
Assistentes Sociais (CFAS) e aos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS). Com a 
aprovação da Lei nº 8.662/93, que revogou a 3.252/57, as designações passaram a ser Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). (CFESS, 
2014). 
31

 A história da ENESSO se inicia com a criação da UNE (1937), quando o que o Movimento 
Estudantil Brasileiro atingiu a maturidade deixando de tratar problemas específicos e regionais, 
atuando de forma mais ampla, fortalecendo-se e unificando suas lutas a nível nacional em busca da 
democracia. O Movimento Estudantil de Serviço Social - MESS organiza e representa as/os 
estudantes de Serviço Social do Brasil e segundo os documentos históricos, têm-se indícios que o 
Movimento Estudantil de Serviço Social se organizava desde 1961 em Encontros Nacionais e que em 
1963 foi fundada a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social - ENESS. No ano de 1981, 
começa-se a discutir a criação da Subsecretaria de Serviço Social na UNE – SESSUNE, sendo a 
primeira diretoria eleita em 05/08/1988. Somente em 1993 passa a se chamar ENESSO, completando 
seus 26 anos de atuação. (ENESSO, 2013-2014). 
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Dentre as inovações trazidas pelas Diretrizes Curriculares, a sua 
lógica destaca-se como fundamental para a formação profissional do 
assistente social, vez que, a concepção ontológica a ela subjacente 
desloca a centralidade da teoria encontrada no currículo anterior para 
a centralidade da questão social, elemento que funda a profissão.  

 

Destarte, as Diretrizes Curriculares orientam em nível nacional a elaboração 

do projeto pedagógico do curso de Serviço Social, delineando a organização do 

curso, conteúdos curriculares, competências e habilidades e perfil profissional, 

considerando a dinâmica societária contemporânea, cuja discussão será 

aprofundada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II  

REFORMA DO ENSINO SUPERIOR A PARTIR DOS ANOS DE 1990 E SERVIÇO 

SOCIAL  

 

 Neste segundo capítulo será estudada a reforma do ensino superior a partir 

dos anos de 1990, considerando seus impactos para a formação profissional no 

Serviço Social. Será abordado ainda o processo de reestruturação e ampliação do 

ensino superior privado e EaD, face às mudanças do mercado de trabalho 

profissional no bojo do neoliberalismo. 

 

 

2.1 IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO SUPERIOR DOS ANOS DE 1990 

PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

  

A reforma do ensino superior da década de 1990 representa a continuidade 

de um contexto sócio-político e econômico com marcante dominação do capital. Em 

dada conjuntura, é importante resgatar a cena política do final da década de 1980, 

quando houve eleição presidencial direta para o primeiro governo civil após vinte 

anos Ditadura Militar, saindo vitorioso Fernando Collor de Melo.  

Collor esteve no poder por dois anos (1990-1992), e após o impeachment, o 

país foi governado pelo vice, Itamar Franco (1992-1994). Ambos desenvolveram um 

plano de governo na perspectiva de continuidade à expansão capitalista em curso, 

através da adoção de medidas de caráter neoliberal, que foram introduzidas na 

dinâmica social brasileira e levaram a necessidade de uma reorganização político-

administrativa do Estado. Essas medidas se materializaram pela minimização de 

investimentos do Estado em gastos sociais, ampliação de investimentos do capital 

estrangeiro, abertura da economia, aumento das importações com fomento à 

produção nacional voltada para o mercado externo e concorrência na produção das 

indústrias.   

O alargamento de possibilidades de exploração do capital nos marcos do 

neoliberalismo em níveis nacional e internacional, contaram com o apoio de 

organismos internacionais na difusão da sociabilidade burguesa, havendo, portanto, 

uma intensa inserção do país no contexto de globalização econômica. A educação 
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superior foi um dos setores incluídos, cujo “ciclo de reformas [da educação superior] 

se caracterizou pela ampliação quantitativa de instituições de ensino superior 

privadas e a privatização interna das instituições de ensino superior públicas”, por 

meio da adoção de mecanismos e estratégias de gestão gerencial, no âmbito da 

administração pública. (MANCEBO, 2009, p. 16).  

É também nas décadas de 1980 e 1990, que o Serviço Social vivenciou um 

processo de maturação, sendo necessário repensar a formação profissional e a 

importância de sua atuação no bojo das relações sociais contemporâneas. Com 

isso, a formação profissional passou por um processo de análise curricular, 

considerando a necessidade de contextualização do significado social da profissão 

com sua intervenção nas refrações da questão social, conectada com as mudanças 

nas relações sociais do período, atrelado a expansão da formação profissional, tal 

como ocorreu com outras áreas do conhecimento.  

Diante do processo de contrarreforma32 da educação superior, tornam-se 

mais presentes organizações internacionais, como o Banco Mundial (BM), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC), 

destacados por Iamamoto (2010, p. 110) como a “santíssima trindade do capital em 

geral”, como porta-vozes das classes dominantes em âmbito mundial. A educação 

superior, nesse contexto, compõe a perspectiva dos acordos internacionais, 

especialmente do Banco Mundial, visto que este século se traduz como a “era do 

conhecimento”, o que reafirma a valorização do potencial intelectual, alvo de 

exploração do capital. (CASTELL, 2009). 

Parafraseando a análise de Queiroz e Conceição (2013) em relação às 

orientações do Banco Mundial, a reforma do ensino superior é reflexo da crise fiscal 

enfrentada nos países emergentes (como é o caso do Brasil), estrategicamente 

orientada pelos seguintes princípios: 1) incentivar uma maior diferenciação das 

instituições, incluindo o desenvolvimento de instituições privadas; 2) oferecer 

incentivos para que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de 

financiamento; 3) redefinir o papel do governo no ensino superior; 4) adaptar 

políticas que se destinam a dar prioridade aos objetivos de qualidade e equidade.  

                                                             
32

 Contrarreforma por entender que seu objetivo é atender os interesses do capital e não da classe 
trabalhadora. O conceito de reforma ainda que nos limites da ordem do capital, expressa a 
modificação das condições de vida dos trabalhadores, porém as contrarreformas expressam a perda 
dos direitos historicamente conquistados pelas lutas da classe trabalhadora. (QUEIROZ; 
CONCEIÇÃO, 2013, p.1). 
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A contento, Santos (2010, p. 29) explica que “desde o início da década de 

1990 os analistas financeiros têm chamado a atenção para o potencial da educação 

se transformar num dos mais vibrantes mercados no século XXI”. Isso ocorre devido 

ao processo globalização do capital, no qual são exploradas todas as possibilidades 

de produção e da sociabilidade humana. Assim,  

 
A posição do Banco Mundial na área da educação é talvez das mais 
ideológicas que este tem assumido na última década (e não tem sido 
poucas) porque, tratando de uma área onde ainda dominam 
interações não mercantis, a investida não pode basear-se em mera 
linguagem técnica, como a que impõe o ajuste estrutural. A 
inculcação ideológica serve-se de análises sistematicamente 
enviesadas contra a educação pública para demonstrar que a 
educação é potencialmente uma mercadoria como qualquer outra e 
que a sua conversão em mercadoria educacional decorre da dupla 
constatação da superioridade do capitalismo, enquanto organizador 
de relações sociais, e da superioridade dos princípios da economia 
neoliberal para potenciar as potencialidades do capitalismo através 
da privatização, desregulação, mercadorização e globalização. 
(SANTOS, 2010, p. 12)  

 

A lógica neoliberal se repete com mais intensidade no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), que além da continuidade às medidas do governo 

anterior, realizou reformas nas áreas da Previdência Social, Administrativa e 

Econômica, com adensamento do processo de privatização das empresas estatais33.  

Em relação à educação superior, o processo de reforma neoliberal 

intensificado na década de 1990, teve no governo de FHC (principalmente entre 

1995 e 1998) a consolidação da participação do empresariado, materializada com a 

Lei nº 9.493/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).  Além da definição 

de princípios da educação nos níveis básico e superior, a LDB estabelece regras 

para o funcionamento de entidades privadas com fins lucrativos, diferenciando-as de 

outrem. Isso permite legalmente a especulação do capital na educação brasileira, e 

lucro das empresas, visto que estas investirão fortemente, verificadas as deficiências 

da educação pública. Nesse período, existiam 922 instituições de ensino superior no 
                                                             
33

 Com a criação do Conselho Nacional de Desestatização, pela Lei nº 9.491/1997, FHC adotou 
recomendações em vigor do Consenso de Washington e do FMI  deixou claro seu propósito de 
implementar um amplo programa de privatizações. Ao mesmo tempo, fez bem sucedidas gestões na 
área política e financeira para enquadrar os estados no programa, condicionando as transferências 
de recursos financeiros da União para os estados à submissão dos governadores às políticas 
recomendadas pelo FMI. Durante seu governo, FHC privatizou empresas dos setores energético, 
mineração, telecomunicações, informática, ferrovias, rodovias e portos, diversos bancos estaduais, 
redução da participação estatal na Petrobrás Dentre as empresas privatizadas estavam: a Ligth, Vele 
do Rio Doce, Telebrás, Eletropaulo, Banespa, Porto de Salvador-BA. (CARTA MAIOR, 2010). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9491.htm#art35
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Brasil, sendo 711 instituições privadas e 2011 públicas (INEP, 2002). Assim, os 

ajustes da LDB ocorrem de maneira acidentada, pois é adotada a lógica capitalista 

da relação custo-benefício, daí a regulamentação da educação a distância, pelo 

artigo 80 da mesma lei.  

Para Ferreira (2011, p. 56-57), 

 

Somam-se às “novidades” da LDB os cursos de graduação a 
distância – EaD, que são reflexos de uma política que privilegia a 
quantidade em detrimento da qualidade. Apesar de o 
aprofundamento dessa modalidade ter se dado no governo Lula e de 
os cursos de Serviço Social EaD terem surgido apenas a partir de 
2006, as primeiras regulamentações pós-LDB datam do período 

FHC, a saber: Decreto Nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e a 
Portaria do MEC Nº 301, de 07 de abril de 1998. (grifos originais) 

 

E, é aí que toda política nacional interfere diretamente na educação e uma 

nova reforma é realizada. Dessa vez a diferença reside no fato de o capital investir 

fortemente na pós-graduação, ocasionando o crescimento de instituições privadas 

as quais oferecem serviços nesta área. (SANTOS, 2013).  

Não obstante, a categoria do Serviço Social vem discutindo a reforma 

curricular.  Assim, em paralelo a LDB, ocorre a aprovação das Diretrizes Curriculares 

do Serviço Social (DC), em 1996, inferindo uma nova lógica curricular, com a 

concepção de formação profissional pautada na dinâmica da vida social, que dentre 

outros pressupostos, tem a centralidade de sua atuação nas refrações da questão 

social agravadas “pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela Reforma do 

Estado, e pelo movimento de organização das classes trabalhadoras, com amplas 

repercussões no mercado profissional” (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 60).  

Frente a tal conjuntura, as diretrizes delineiam os pressupostos para a 

formação profissional, pautados em elementos sócio-históricos nos quais a profissão 

se efetiva como especialização do trabalho coletivo. Os pressupostos contidos na 

revisão curricular, contemplam: 

 

1- O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção 
e reprodução da vida social como uma profissão interventiva no 
âmbito da questão social, expressa pelas contradições do 
desenvolvimento do capitalismo monopolista. 
2- A relação do Serviço Social com a questão social - fundamento 
básico de sua existência - é mediatizada por um conjunto de 
processos sócio-históricos e teórico-metodológicos constitutivos de 
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seu processo de trabalho. 3- O agravamento da questão social em 
face das particularidades do processo de reestruturação produtiva no 
Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal, determina uma inflexão no 
campo profissional do Serviço Social. Esta inflexão é resultante de 
novas requisições postas pelo reordenamento do capital e do 
trabalho, pela reforma do Estado e pelo movimento de organização 
das classes trabalhadoras, com amplas repercussões no mercado 
profissional de trabalho. 
4- O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas 
configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas 
formas históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação dos 
trabalhadores, do capital e do Estado, através das políticas e lutas 
sociais. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 60). 

 

Além dos pressupostos para a formação profissional, as DC estabelecem 

princípios e diretrizes, que através de uma nova lógica curricular, remetem em um 

conjunto de conhecimentos indispensáveis para a formação profissional, que se 

traduzem em três núcleos de fundamentação, a saber:  

 

1) Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social: é 
responsável pelo tratamento do ser social enquanto totalidade 
histórica, fornecendo os componentes fundamentais da vida social 
que serão particularizados nos núcleos de fundamentação da 
realidade brasileira e do trabalho profissional. Objetiva-se uma 
compreensão do ser social, historicamente situado no processo de 
constituição e desenvolvimento da sociedade burguesa, apreendida 
em seus elementos de continuidade e ruptura, frente a momentos 
anteriores do desenvolvimento histórico. O trabalho é assumido 
como eixo central do processo de reprodução da vida social, sendo 
tratado como praxis, o que implica no desenvolvimento da 
socialidade, da consciência, da universalidade e da capacidade de 
criar valores, escolhas e novas necessidades, e, como tal, 
desenvolver a liberdade. A configuração da sociedade burguesa, 
nesta perspectiva, é tratada em suas especificidades quanto à 
divisão social do trabalho, à propriedade privada, à divisão de 
classes e do saber, em suas relações de exploração e dominação, 
em suas formas de alienação e resistência. Implica em reconhecer 
as dimensões culturais, ético-políticas e ideológicas dos processos 
sociais, em seu movimento contraditório e elementos de superação. 
  
2) Núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-
histórica da sociedade brasileira: remete ao conhecimento da 
constituição econômica, social, política e cultural da sociedade 
brasileira, na sua configuração dependente, urbano-industrial, nas 
diversidades regionais e locais, articulada com a análise da questão 
agrária e agrícola, como um elemento fundamental da particularidade 
histórica nacional. Esta análise se direciona para a apreensão dos 
movimentos que permitiram a consolidação de determinados padrões 
de desenvolvimento capitalista no país, bem como os impactos 
econômicos, sociais e políticos peculiares à sociedade brasileira, tais 
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como suas desigualdades sociais, diferenciação de classe, de 
gênero e étnico raciais, exclusão social, etc. 
 
3) Núcleo de fundamentos do trabalho profissional: O conteúdo deste 
núcleo considera a profissionalização do Serviço Social como uma 
especialização do trabalho e sua prática como concretização de um 
processo de trabalho que tem como objeto as múltiplas expressões 
da questão social. Tal perspectiva, permite recolocar as dimensões 
constitutivas do fazer profissional articuladas aos elementos 
fundamentais de todo e qualquer processo de trabalho: o objeto ou 
matéria prima sobre a qual incide a ação transformadora; os meios 
de trabalho - instrumentos, técnicas e recursos materiais e 
intelectuais que propiciam uma potenciação da ação humana sobre o 
objeto; e a atividade do sujeito direcionada por uma finalidade, ou 
seja, o próprio trabalho. Significa, ainda, reconhecer o produto do 
trabalho profissional em suas implicações materiais, ídeo-políticas e 
econômicas. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 64-68). 

 

A reforma curricular do Serviço Social permitiu prospectar uma formação 

profissional generalista, que coaduna com o entendimento dos processos de 

reformas de cunho neoliberais e mudanças conjunturais ocorridas na década de 

1990. Não obstante, a categoria profissional vivenciava os efeitos da crise do capital 

nos processos de produção, reprodução e gestão da força de trabalho, decorrente 

do corte de gastos sociais, acompanhado de uma legislação anti-sindical e em um 

amplo programa de privatização dos órgãos do Estado. Verificava-se também a 

queda nos salários e a precarização das condições de trabalho. Concordando com 

Iamamoto (2004, p. 32-33), 

 

As tendências do mercado de trabalho [...] indicam uma classe 
trabalhadora polarizada, com uma pequena parcela com emprego 
estável, dotada de força de trabalho altamente qualificada e com 
acesso a direitos trabalhistas e sociais e uma larga parcela da 
população com trabalhos precários, temporários, subcontratados, 
etc. [...] A insegurança no mercado de trabalho, a insegurança no 
emprego, a insegurança na renda, a insegurança na contratação, a 
insegurança na representação do trabalho, na organização sindical e 
na defesa do trabalho [...] assume particularidades mais graves,visto 
que ao desemprego, resultante das novas tecnologias, somasse o 
persistente desemprego estrutural, as relações de trabalho 
presididas pela violência, a luta pela terra, o trabalho noturno, as 
relações de trabalho clandestinas, o trabalho escravo, que passam a 
adquirir certa “máscara de modernidade” nesse país.  

 

Nesse contexto, o Estado busca estratégias para potencializar a superação 

da crise, organizando a administração pública de forma a atender os interesses da 
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classe dominante. A educação, como um espaço de especulação, será alvo de 

várias medidas com um discurso democratizante, que tem intrínseco a este discurso 

o objetivo de lançar trabalhadores especializados no mercado de trabalho com todas 

as precariedades do modo de acumulação capitalista. 

Em 2001 é aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei n° 

10.172, com três metas centrais: a educação como direito de todos; a educação 

como fator de desenvolvimento social e econômico do país; e a educação como 

instrumento de combate à pobreza e inclusão social.   

Netto (2000, p. 25) destaca que nos mandatos de FHC, o Ministério da 

Educação (MEC) transformou-se em uma “[...] máquina produtora de portarias que 

mexeram profundamente com a estrutura do ensino no país”. Essa característica – 

convém destacar – se mantém, durante o governo Lula, dificultando a capacidade de 

entender a estrutura da educação no país devido ao número exorbitante de portarias 

e decretos que se sobrepõem uns aos outros. Em âmbito geral, o governo FHC se 

consubstanciou pela adoção de políticas afirmativas políticas afirmativas34 na 

educação superior, continuadas no governo Lula.   

Os anos 2000 desvelam outra conjuntura política no país. A vitória de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2010) demarca um momento histórico da democracia 

brasileira ao governo sensível às reivindicações da classe trabalhadora. Esse novo 

governo teve como principais metas o enfrentamento da problemática da 

concentração de renda, combate à inflação, a ampliação das exportações e a 

contenção de despesas, medidas possíveis devido à continuidade das políticas 

econômicas traçadas no governo FHC. Há também uma ampliação do emprego 

formal (mesmo em condições precarizadas, dada a lógica neoliberal), melhoria do 

salário mínimo, e investimento em políticas sociais de combate à pobreza. 

A criação e manutenção de políticas sociais voltadas para o desenvolvimento 

humano e superação da pobreza significaram o alargamento do mercado de 

trabalho para o assistente social, e por conseguinte, a necessidade de formar 

profissionais para o atendimento a essa demanda. Com o exposto, verifica-se a 

ampliação do acesso ao ensino superior público, através da abertura das 

universidades públicas e ampliação da oferta do ensino superior privado e EaD, 
                                                             
34

 Conforme Santos (2012, p. 402) as políticas afirmativas são “vistas como medidas para criar 
igualdade de oportunidades para grupos e populações socialmente excluídas, essas ações prevêem 
um tratamento diferenciado na sua execução, objetivando uma maior inserção na educação, no 
sistema de saúde e no mercado de trabalho.” 
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fortalecendo o processo de contrarreforma já em curso. Lula propunha a ampliação 

de políticas que permitissem o acesso ao ensino superior das classes historicamente 

subalternizadas, além do aprimoramento e criação de outras políticas de fomento à 

inserção e permanência na educação profissionalizante, técnica e superior, já 

iniciados no governo FHC.  

E, conforme Dourado e Oliveira (1999, p. 5-22), há um processo de 

diversificação e diferenciação do ensino superior no país, tanto do ponto de vista 

institucional quanto da oferta de cursos e modalidades de organização. Com 

enfoque na EaD, verifica-se que tal modalidade apresenta grande expansão em 

diversas áreas do conhecimento, principalmente na área de ciências humanas, 

principalmente no Serviço Social. 

 

Além disso, o governo Lula continuou o incentivo à diversificação da 
organização das instituições de ensino superior. Visando a 
facilidades para a ampliação da oferta de vagas, a diversidade e a 
flexibilidade passaram a fazer parte do ensino superior como maneira 
de efetivar essa ampliação sem que as IES tenham que se submeter 
a todas as regras de ser uma universidade, podendo se organizar de 
maneira mais favorável, inclusive, à obtenção de lucro. (FERREIRA, 
2011, p. 67). 

 

Para a educação superior, o governo Lula foi um período marcante, 

caracterizado pela definição de novos parâmetros, matrizes curriculares e expansão 

acelerada dos níveis de ensino. Nesse momento, buscava-se ampliar o acesso da 

classe trabalhadora.  Nos primeiros anos de governo, Lula instituiu através do 

Decreto nº 11.096/2005o Programa Universidade para Todos (PROUNI), com o 

objetivo de que conceder bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em 

instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais 

de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. 

(MEC, 2014). 

Dois anos depois, o Decreto nº 6.096/2007 institui o Programa de Apoio ao 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)  35, com o 

                                                             
35

 O REUNI é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e tem 
como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Com o REUNI, o 
governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, 
criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e 
pedagógica da rede federal de educação superior. As ações do programa contemplam o aumento de 
vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações 
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objetivo de ampliar o acesso e permanência na educação superior. As ações do 

programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação 

da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à 

evasão entre outras metas que tem o propósito de diminuir as desigualdades sociais 

no país. Com o REUNI, o governo federal adotou uma série de medidas para 

retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as 

universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da 

rede federal de educação superior.  

 
Este programa [o REUNI] pretende congregar esforços para a 
consolidação de uma política nacional de expansão da educação 
superior pública, pela qual o Ministério da Educação cumpre o papel 
atribuído pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) 
quando estabelece o provimento da oferta de educação superior 
para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, 
até o final da década. Assim, o REUNI tem como meta global a 
elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais para noventa por cento e da relação de 
alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano. 
(MEC, 2007, p. 4) 

 

Em 2010, Lula institui pelo Decreto nº 7.234/2010 governo, o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que apoia a permanência de 

estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das 

instituições federais de ensino superior (IFES). O objetivo é viabilizar a igualdade de 

oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de 

repetência e evasão. (MEC, 2010).  

A educação superior no governo Lula teve, em relação ao governo de FHC, 

uma expansão considerável, com grandes investimentos. Esse cenário mantêm-se 

em continuidade, sob o governo de Dilma Rousseff (2011-atualmente), onde é 

possível verificar a expansão de universidades públicas, manutenção dos incentivos 

à educação superior privada, ampliação da EaD (pública e privada), além da criação 

de programas de incentivo à ciência, como o Programa Ciência sem Fronteiras36. No 

                                                                                                                                                                                              
pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as 
desigualdades sociais no país. (MEC, 2010). 
36

 Ciência Sem Fronteiras, que visa estimular a mobilidade de estudantes, professores e 
pesquisadores mediante a concessão de bolsas para as áreas consideradas prioritárias/estratégicas 
em universidades estrangeiras, São consideradas áreas prioritárias: Engenharias e demais áreas 
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governo Dilma, ganha espaço o discurso da sustentabilidade da economia em 

detrimento da redistribuição de renda. 

Esse cenário expressa o desafio que o Serviço Social enfrenta para 

efetivação do seu projeto profissional, em tempos de enfraquecimento das lutas de 

classe, de reestruturação produtiva37 com vistas a construir alternativas para uma 

formação crítica e que atenda às demandas postas na contemporaneidade. “Pensar 

a formação profissional no presente é, ao mesmo tempo, fazer um balanço do 

debate acerca do Serviço Social, indicando temas a serem desenvolvidas, pesquisas 

a serem estimuladas para decifrar as novas demandas que se apresentam ao 

Serviço Social” (IAMAMOTO, 1997, p.169).  

Tal contexto engendra modificações significativas tanto na formação 

profissional, no mundo do trabalho. Há uma exigência de mercado por profissionais 

qualificados, polivalentes e dinâmicos, que respondam às demandas atuais, daí a 

importância de uma formação profissional com qualidade, uma vez que o assistente 

social é “partícipe de processos de trabalho que se organizam conforme as 

exigências econômicas e sócio-políticas do processo de acumulação” (IAMAMOTO, 

1997, p. 95). 

 

 

2.2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO SERVIÇO SOCIAL 

 

Conforme abordado no item anterior, a educação superior, em seu contexto 

de contrarreformas desde a década de 1990, vivencia atualmente um patamar de 

expansão, que imprime impactos para a formação profissional em diversa áreas do 

conhecimento, com ênfase aqui para o Serviço Social.  

A discussão aqui versará a incidência da EaD no Serviço Social, modalidade 

de ensino inserida no contexto de reforma educacional do brasileiro com a 

                                                                                                                                                                                              
tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra: Física, Química, Geociências; Biologia, Ciências 
Biomédicas e da Saúde; Computação e tecnologias da informação; Tecnologia Aeroespacial; 
Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; 
Tecnologia Mineral; Tecnologia Nuclear; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos materiais; 
Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Tecnologias de transição para a 
economia verde; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria criativa; Novas 
Tecnologias de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos. (FERREIRA, 2012, p. 446). 
37

 A reestruturação produtiva pode ser entendida como o processo de inovações tecnológicas que 
entra em culminância nos anos 70, a ponto de ser considerado por alguns autores como a Terceira 
Revolução Industrial. (LESBAUPIN apud FIGUEIRÊDO, 2008, p. 45). 
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promulgação da LDB, a qual expressa o papel do Poder Público  no incentivo à 

modalidade, bem como sua caracterização, posteriormente regulamentada através 

de portarias e decretos. 

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada.        
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.         
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de 
comunicação que sejam explorados mediante autorização, 
concessão ou permissão do poder público; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

 

Conforme já tratado, a expansão da EaD está inserida em acordos com 

organismos internacionais (como também o ensino presencial) de expansão do 

ensino superior, com a finalidade de atrair investimentos estrangeiros e potencializar 

a política econômica do país, que inserido num contexto de economia global, v}ê a 

educação como um mecanismo importante de desenvolvimento. 

 No cenário de globalização da economia e da sociabilidade humana na lógica 

do capital, será tratada aqui a EaD em sua terceira geração, caracterizada pela 

“expansão da internet no ambiente universitário, e formalização da primeira 

legislação específica na área de EaD no ensino superior”, qual seja, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996. (VIANNEY et al., apud 

BOROBA, MALHEIROS; AMARAL, 2011, p. 22). Essa terceira geração da EaD, 

conforme Torres (2004, p.31; 60) 
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[...] vem se estruturando às custas de uma tecnologia avançada [...] 
forma sistematizada de educação que se utiliza de meios técnicos e 
tecnológicos de comunicação bidirecional/multidirecional no propósito 
de promover a aprendizagem autônoma por meio da relação dialogal 
e colaborativa entre discentes e docentes equidistantes. 

 

Partindo da premissa de que a educação à distância é fruto do avanço 

tecnológico ocasionado pela mundialização do capital, em concordância com 

MOORE (2008), esta pode ser definida como a família de métodos instrucionais nos 

quais os comportamentos de ensino são executados em separado dos 

comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que numa situação presencial 

(contígua) seriam desempenhados na presença do aprendente de modo que a 

comunicação entre o professor e o aprendente deve ser facilitada por dispositivos 

impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. Devendo ainda, ser compreendida como 

a atividade pedagógica que é caracterizada por um processo de ensino-

aprendizagem realizado com mediação docente e a utilização de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos 

de informação e comunicação, os quais podem ser utilizados de forma isolada ou 

combinadamente, sem a freqüência obrigatória de alunos e professores, nos termos 

do art. 47, § 3º, da LDB. (MEC, p. 25).  

Conforme aborda Demo (2010, p. 21), 

 

Na era do conhecimento, na qual pessoas educadas e suas ideias se 
tornaram a riqueza das nações, a universidade nunca foi mais 
importante e o valor de uma educação universitária mais elevada. As 
oportunidades educacionais oferecidas pela universidade, o 
conhecimento que ela cria e os serviços que provê são chave para 
quase toda propriedade da sociedade contemporânea, desde a 
prosperidade pessoal e o sentir-se bem na competitividade 
econômica, até à segurança nacional, à proteção do meio ambiente e 
ao enriquecimento de nossa cultura. 

 

O modo de produção capitalista, e no contexto de neoliberalismo, a educação 

torna-se mais um espaço de especulação do capital, no qual os avanços das 

tecnologias da comunicação e da informação (TICs), vêm trazendo para o dia a dia 

do processo ensino-aprendizagem outras formas de interação, com o discurso de 

igualdade de acesso. A EaD, por sua vez, se configura como uma tendência, tendo 

em vista a ampla oferta de vagas, e um “custo-benefício” que atrai principalmente os 

interiores do país. Nesse contexto,  
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As mudanças na educação superior pautada na “ideia de 
flexibilização” dispõem de atividades e diversidades no oferecimento 
de cursos, tanto que até 20% da carga horária dos cursos de 
graduação podem ser oferecidos em modalidades on line ou 
semipresencial ou ainda 100% à distância, dando concretude a 
lógica da “Universidade Aberta do Brasil (UAB)” e legitimando a 
chamada “Educação a Distância” (EaD), dentre os quais, descobre-
se o nicho de valorização do mercado, e nega-se a perspectiva 
ontológica da educação, num discurso de educação para todos. 
(ABEPSS/CFESS, 2012, p. 6-7). 

 

Nessa lógica, a formação profissional extrapola as concepções político-

ideológicas e passa a fazer parte de uma imposição de “sobrevivência” na sociedade 

controlada pelo capital, na qual, a competitividade exige que o profissional tenha 

uma formação para se inserir no mundo do trabalho. A compreensão aprofundada 

das complexas e avassaladoras ofensivas que se descortinam no horizonte da 

contra-reforma do ensino e das políticas públicas no Brasil constitui estratégia 

fundamental para orientar uma ação segura no enfrentamento crítico por parte das 

entidades representativas do Serviço Social.  

Assim, as diretrizes curriculares da ABEPSS (1996) exigem na formação 

profissional um rigor com o processo teórico e metodológico no trato da realidade 

social, com o objetivo possibilitar uma melhor compreensão dos desafios postos 

para o profissional frente ao universo de produção e reprodução da vida social onde 

é necessário que o (a) profissional seja capaz de fazer uma leitura crítica da 

realidade que lhe é posta. Assim, a formação profissional deve viabilizar a 

capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisito fundamental para o 

exercício de atividades técnico-operativas com vistas a: apreensão crítica dos 

processos sociais na sua totalidade; análise do movimento histórico da sociedade 

brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no 

país.  

Políticas afirmativas de acesso à educação superior, que fomentaram a 

expansão das universidades privadas ampliaram o acesso ao ensino superior, 

contemplando parcelas da população mais pauperizadas e excluídas. Para 

Benevides (2004, p. 21), a importância das chamadas políticas afirmativas no 

quadro atual do ensino superior brasileiro é imensa. São políticas compensatórias e, 

como tais, podem ser abandonadas quando não se fizerem mais necessárias. “Hoje, 
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elas são parte da solução”. A questão é que a forma como as instituições 

operacionalizam a modalidade e a flexibilização curricular verificada na EaD traz 

implicações à formação profissional nada animadoras, uma vez que os problemas 

conjunturais existentes na formação profissional, são intensificados na EaD. “Se por 

um lado esta expansão tem permitido a ampliação do acesso [...] às universidades, 

por outro a qualidade da formação tem sido afetada em detrimento da 

supervalorização dos dados quantitativos desse acesso.” (CRESS, 2014, p. 10). 

Para o Serviço Social, os impactos da formação profissional na EaD estão 

presentes na ampliação em larga escala da oferta de cursos, que vem tornando o 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo, além do adensamento  do 

desemprego estrutural e precarização do trabalho, próprios do capitalismo.  

Concordando com Pereira (2008, p. 194),  

 

No âmbito do Serviço Social, infere-se 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 estará baseada em uma formação profissional a 
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.  

 

Segundo o CFESS (et al., 2011, p. 4), “em 2007, 4% do total de instituições 

de ensino superior ofertavam cursos de EaD sendo 45 públicas e 24 privadas.” O 

mesmo documento traz dados sobre o aumento considerável do número de vagas 

em 2007, de 89,4% com relação a 2006 e da concentração dessa oferta em 

instituições privadas.  E, conforme Iamamoto (in CFESS et. al, 2011, p. 6) “nesse 

ritmo de crescimento, há estimativas, ainda que devam ser matizadas, considerando 

a dinâmica do mercado de trabalho, de que o número de profissionais poderá dobrar 

em 10 anos.” Tal informação vem se confirmando, se considerarmos os pontos 

facilitadores de acesso a EaD. 

Em 2011, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em conjunto com 

os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO), realizou o Seminário Política de ensino 

superior no Brasil: a regulamentação da LDB e as implicações para o Serviço Social, 

ocasião em que as entidades da categoria profissional, pesquisadores e 
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profissionais do Serviço Social manifestaram-se sobre essa “abertura” das 

universidades. Esse espaço de debates significou a afirmação do posicionamento da 

categoria, oposta à lógica de expansão do ensino superior de forma mercantilizada, 

privatista e excludente, uma vez que esse modelo de expansão vai de encontro aos 

preceitos historicamente constituídos pela classe trabalhadora, impactando na 

defesa do projeto societário e ético-político da profissão. 

Outra ressalva importante é a ascendente oferta de empregos para 

assistentes sociais, com enfoque na Política de Assistência Social, que com a 

implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, tem contemplado 

dos municípios mais longínquos até as metrópoles, oferecendo serviços que 

vislumbram a proteção social a indivíduos. Conforme a Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), os 

municípios de com população mínima de 20.000 habitantes estão aptos a 

implantarem uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, 

e/ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, 

respectivamente, cujos programas necessitam obrigatoriamente de pelo menos um 

profissional de Serviço Social.  

Essa exigência de mercado por profissionais de Serviço Social como parte 

integrante da equipe mínima de serviços, programas e projetos que compõem a 

assistência social, tem despertado interesse pela formação profissional na área 

supracitada, sendo uma dos fatores que explicam a grande oferta de vagas, e o 

boom de egressos, formados na EaD. Para as classes mais pauperizadas, é uma 

oportunidade de ascensão profissional. Há uma inserção facilitada desses 

profissionais no mercado, por meio de vínculos frágeis de trabalho como cargos 

comissionados, contratos temporários, dentre outros. A precarização das condições 

de trabalho rebate no perfil dos profissionais que ocupam espaços sócio 

ocupacionais indicando assim uma formação profissional aquém do que se 

necessita para intervenção nas expressões da questão social, tão afloradas no país. 

 

Mas o que deve nos chamar atenção não são apenas os números. A 
primeira campanha que dá origem à política de comunicação do Conjunto 
CFESS/CRESS tinha o mote: “O Brasil Precisa de Serviço Social”. Um 
país com a magnitude da desigualdade, da exploração, da discriminação 
que temos precisa de muitos assistentes sociais [...] A questão a ser 
problematizada é a “produção” de profissionais em massa e com 
conteúdos banalizados; é a qualidade do ensino que está sendo oferecido, 
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que não assegura o perfil das Diretrizes Curriculares; é a educação 
bancária e mercantilizada que não garante o Serviço Social de qualidade 
que o Brasil precisa. (CFESS et al. 2011, p. 6). 

 

As entidades representativas da categoria discutem sobre a demanda por 

profissionais de Serviço Social, sem perder de vista a necessidade de profissionais 

capacitados. Sendo o Serviço Social um produto histórico, sua existência se 

materializa nas relações cotidianas, como profissão interventiva que desenvolve sua 

prática profissional principalmente em instituições estatais. 

No estado da Bahia, existem 37 universidades e faculdades que oferecem o 

curso de Serviço Social, sendo que deste número, apenas duas são públicas. 

Portanto, a formação profissional no estado é eminentemente privada, com 

avassaladora incidência da EaD . “Como resultado desse processo, o CRESS-BA 

tem registrado aumento significativo no número de solicitações de inscrição para 

registro profissional”. Entre 2011 e 2013, foram efetuados 5.966 registros de 

bacharéis de todo o estado. (CRESS, 2014, p. 10)38. 

Iamamoto (2005, p. 172), ressalta que “a sintonia da formação profissional 

com o mercado de trabalho é condição para preservar a própria sobrevivência do 

Serviço Social”. Tal colocação é reafirmada por Boschetti (2007):  

  
[...] essas contra-reformas do Estado implementadas pelo governo 
federal (sobretudo a Reforma Universitária) impactam duramente 
sobre a formação e os espaços sócio-ocupacionais de todos os 
trabalhadores, o que acaba por recolocar novas configurações tanto 
para a formação do assistente social quanto para o exercício da 
profissão.  

 

O Serviço Social, em suas transformações históricas, vem ampliando seu 

mercado de trabalho, perdendo seu caráter de profissão liberal. Dessa forma, o 

quadro sócio-histórico atual remete a transformações societárias que incidem 

diretamente nas relações sociais, e por sua vez refletem na profissão, seja nos 

espaços sócio-ocupacionais, seja nas bases teórico-metodológicas.  

Iamamoto (1997, p.168), salienta que é preciso “construir uma proposta de 

formação profissional consolidada com os novos tempos, radicalmente 

comprometida com os valores democráticos e com a prática de construção de uma 

nova cidadania na vida social, isto é, de um novo ordenamento nas relações 

                                                             
38

 Essa questão será melhor tratada no Capítulo III. 
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sociais”. Conforme Netto (1999), não se pode esquecer o projeto ético-político da 

profissão que: 

 
[...] se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na 
perspectiva da universalização do acesso a bens e a serviços 
relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a 
consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia 
dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. 
Correspondentemente, o projeto se declara radicalmente 
democrático – considerada a democratização como socialização da 
participação política e socialização da riqueza socialmente produzida. 

 

O projeto ético-político do Serviço Social, constituído de forma coletiva, que 

na abordagem de Teixeira e Braz (2009, p. 188) “se desenvolve em meio às 

contradições econômicas e políticas engendradas na dinâmica das classes sociais 

antagônicas”, tendo na década de 1990 um estágio de, mediante as transformações 

societárias marcadas pelo modelo de acumulação flexível e o neoliberalismo, que 

incidiram fortemente nas relações econômicas, políticas, culturais, produtivas e 

principalmente na estrutura do Estado, apresentando assim uma auto-imagem que 

legitima socialmente a profissão e sua inserção na divisão sócio-técnica do trabalho. 

  

Não há dúvidas de que o projeto ético‐político do Serviço Social 

brasileiro está vinculado a um projeto de transformação da 
sociedade. Essa vinculação se dá pela própria exigência que a 
dimensão política da intervenção profissional põe. Ao atuarmos no 
movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma 
direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou 
a outro projeto societário. Nas diversas e variadas ações que 
efetuamos, como plantões de atendimento, salas de espera, 
processos de supervisão e/ou planejamento de serviços sociais, das 
ações mais simples às intervenções mais complexas do cotidiano 
profissional, nelas mesmas, embutimos determinada direção social 
entrelaçada por uma valoração ética específica. As demandas (de 
classes, mescladas por várias outras mediações presentes nas 

relações sociais) que se apresentam a nós manifestam‐se, em sua 

empiria, às vezes, revestidas de um caráter mistificador, nem sempre 
revelando seus reais determinantes e as questões sociais que 
portam, daí que essas demandas devem ser processadas 
teoricamente. Tendo consciência ou não, interpretando ou não as 
demandas de classes (e suas necessidades sociais) que chegam até 
nós em nosso cotidiano profissional, dirigimos nossas ações 
favorecendo interesses sociais distintos e contraditórios. (TEIXEIRA; 
BRAZ, 2009, p. 9). 
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Desse modo, a discussão entre formação profissional e mercado de trabalho 

pressupõe compreender as relações sociais contemporâneas e o contexto das 

transformações sociais atreladas ao capital, no escopo das relações de trabalho e 

da luta de classes pela viabilização de direitos. Não se pode esquecer que o 

profissional do Serviço Social também é parte do cenário da luta de classes, e tem 

um importante papel na luta pela consolidação de um projeto societário voltado para 

os interesses da classe trabalhadora.  
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CAPÍTULO III 

 ASSISTENTES SOCIAIS EGRESSOS DA EaD: ESTUDO DE CASO DE PAULO 

AFONSO-BA 

 

 Neste capítulo será apresentada a análise dos dados coletados na pesquisa 

empírica, realizada por meio de levantamento de informações no Conselho Regional 

de Serviço Social (CRESS) 5ª Região – Bahia; entrevistas aos coordenadores de 

instituições39 de ensino superior que ofertam o curso de Serviço Social na 

modalidade EaD em Paulo Afonso-BA e entrevistas aos egressos40 do curso de 

Serviço Social na modalidade EaD que atuam em Paulo Afonso-BA. Subsidiado pela 

pesquisa bibliográfica dos capítulos anteriores, a pretensão aqui é apresentar um 

panorama da formação profissional e do mercado de trabalho dos assistentes 

sociais no município em questão. 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM PAULO AFONSO-BA 

 

 O município de Paulo Afonso está localizado no semi-árido baiano, em região 

de divisa da Bahia com os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, às margens 

do Rio São Francisco. Sua história se inicia com a criação da Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco41 (CHESF) em 1948, e posterior emancipação política42, 

no final da década de 1950, época em que a implantação do Complexo Hidrelétrico 

de Paulo Afonso43 atraiu milhares de trabalhadores, em grande maioria da região 

nordeste, e outras partes do país em busca de oportunidades. “Nesse tempo e por 

muitos anos, tudo girava em torno da Chesf”. (GALDINO, 2011).  

                                                             
39

 Instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC, com autorização e/ou reconhecimento do 
Curso de Serviço Social. 
40

 Egressos de Instituições de ensino superior reconhecidas e em processo de reconhecimento pelo 
MEC, que estejam certificados ou diplomados e com registro ativo no CRESS-BA. 
41

 A CHESF, empresa do grupo Eletrobrás, foi criada pelo Decreto-Lei Nº 8031, de 3 de outubro de 
1945 e constituída em assembléia de acionistas realizada em 15 de Março de 1948. Em 1949, iniciou 
as obras da usina Paulo Afonso I. Na realidade, desde a sua concepção [...] gerar condições para o 
desenvolvimento do Nordeste, foi seu objetivo. (GALDINO, 2011). 
42

 Em 1958 o Distrito de Paulo Afonso é emancipado do município de Glória, pelo governador Antônio 
Balbino de Carvalho, através da Lei 1.012, de 28/07/1958. (GALDINO, 2011). 
43

O Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso é composto pelas usinas Paulo Afonso I, II, III, IV, 
Apolônio Sales e Luiz Gonzaga, sendo responsável pela produção de 83,4% de toda a energia 
produzida pela CHESF (que é de 10,7 MW).  
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 Com o crescimento populacional impulsionado pela “Mãe Chesf”44, “em 1949 

a cidade já contava com mais de 6.000 habitantes” (IPHAN, 2009). Entretanto, 

verificava-se a demarcação de classes sociais, materializada pela divisão da Cidade 

Chesf45 e Vila Poty46 por um muro47, que impulsionou a mobilização das lideranças 

políticas da época. “Em 1958, a população total já chegava a 13.000 habitantes”, e 

com ela os problemas sociais (SOUZA, 2003, p. 09). Em linhas gerais, a 

emancipação política acelerou o processo de desenvolvimento do município em 

termos políticos, econômicos e sociais, tornando-o referência para a região.   

 Discutir o contexto do ensino superior em Paulo Afonso-BA, leva ao resgate 

de elementos históricos imprescindíveis para sua compreensão, cujos precedentes 

da atual conjuntura são verificados com a infraestrutura de serviços instalada entre 

as décadas de 1950 e 1960. Nesse recorte histórico não existiam instituições de 

ensino superior no município e região, cuja formação profissional acontecia no 

Centro de Formação Profissional de Paulo Afonso (CFPPA). Também conhecido 

como “Escolinha da Chesf”, o CFPPA foi pioneiro na oferta de cursos técnicos nas 

áreas de Mecânica, Eletromecânica e Eletrotécnica. Nessa instituição, formaram-se 

muitos profissionais, que atuaram na Chesf ou em outras empresas espalhadas pelo 

país. Até o início da década de 1980, a educação superior era privilégio de poucos. 

Em dada conjuntura, somente os filhos de funcionários da Chesf atingiam esse nível 

de ensino. Além das condições socioeconômicas favoráveis, a empresa dispunha de 

incentivos financeiros que viabilizavam o acesso de permanência nas faculdades e 

universidades, localizadas nas capitais, cuja concentração de estudantes 

pauloafonsinos estava em maior proporção em Maceió-AL, Aracaju-SE, Recife-PE, 

João Pessoa-PR e Salvador-BA.  

                                                             
44

 Termo metafórico utilizado por funcionários do complexo hidrelétrico, para expressar a importância 
da CHESF no desenvolvimento do município, que chegou a empregar mais de 11 mil pessoas desde 
o período de implantação das usinas. 
45

 A Cidade Chesf ou Acampamento Chesf, eram vilas residenciais para operários, engenheiros e 
altos funcionários, e com a implantação de infraestrutura para transporte, comunicações e de serviços 
de saneamento, saúde e lazer, que surgiu por volta de outubro de 1948. [...] Ali residiram 
trabalhadores da construção das usinas e barragens, assim como diretores e funcionários da Chesf. 
(IFHAN, 2009). 
46

 Ocupação irregular em precárias condições de infraestrutura onde moravam os trabalhadores mais 
humildes da CHESF, chamados “cassacos”. “Era chamada de Vila Poty porque grande número de 
suas casas eram forradas e cobertas por sacos de cimento desta marca, usado em grande 
quantidade na construção das barragens.” (GALDINO, 2011).  
47

 Muro de pedra com 1km de extensão que dividia a cidade. Ficou conhecido como “muro da 
vergonha”, em alusão ao muro de Berlin [...] perdendo sua utilidade em 1986, quando o então Prefeito 
Abel Barbosa loteou um terreno que pertencia a prefeitura a 1 metro do muro, onde atualmente se 
encontra o calçadão da Av. Getúlio Vargas com lojas comerciais.” (SOUZA, 2003, p. 08-09). 
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 Aos “cassacos” e seus familiares, quando não analfabetos, a formação se 

resumia à educação básica ou formação técnica, ofertadas por instituições dos 

governos municipal e estadual, como também de organizações filantrópicas. Para 

essa parcela da população, o ensino superior era utopia. A perspectiva de vida era a 

conclusão de curso técnico para inserção profissional em empresas que 

terceirizavam serviços para a Chesf. Em raros casos, deslocavam-se para estudar 

em outras cidades. 

Em 1981, a realidade educacional pauloafonsina tem um importante avanço, 

quando da implantação do Centro de Ensino Superior de Paulo Afonso (CESPA), o 

primeiro da região. Em 01 de junho de 1983, o CESPA integrou-se à Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), em atendimento à Lei Delegada nº 66. Somente em 

1998, através do Decreto Estadual nº 7.223, o então Centro transformou-se no 

Departamento de Educação (DEDC) – Campus VIII, mantido pelo Governo do 

Estado da Bahia e Secretaria Estadual de Educação.  

O DEDC Campus VIII significou uma importante oportunidade de acesso ao 

ensino superior em Paulo Afonso-BA e região. Dada a localização geográfica do 

município, a instituição possibilitou a formação superior para parcelas da população 

que outrora estavam distantes desse nível de ensino. Ademais, trouxe para o semi-

árido a integração de saberes e culturas diversas, imprescindíveis para o 

desenvolvimento regional com características peculiares do povo que transforma o 

sertão em oásis48, além de tornar possível formação profissional e modelagem de 

um mercado de trabalho para além da CHESF. 

 

Cidade referência na região, Paulo Afonso, por meio do DEDC – 
Campus VIII atende em larga proporção a estudantes de mais de 
uma dezena de municípios baianos, entre os quais: Abaré, 
Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé e Santa Brígida, bem como 
dos três estados limítrofes mencionados: Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe, amplificando a população direta ou indiretamente 
beneficiada para algo próximo de 350 mil habitantes, o que inclui 
uma vastidão de comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, 
pastoreios, pescadores, dentre outras, provando assim que o saber 
não tem limites e que a educação não tem fronteiras. (UNEB, s/d). 

    

 O referenciamento de Paulo Afonso-BA como polo regional, conforme já 

citado, e o atendimento de grande demanda das cidades circunvizinhas, reafirmou 
                                                             
48

 A abundância de água em meio ao semi-árido, belezas naturais e potencial de desenvolvimento 
fizeram com que Paulo Afonso ficasse nacionalmente conhecida como “oásis do sertão”. 
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um status de desenvolvimento e constante aumento populacional, tornando-o um 

município de grande porte. Atualmente, a população do município está estimada em 

117.377 habitantes (IBGE, 2013), ocasionando a criação e melhoria da infraestrutura 

e rede de serviços, ou seja, uma cidade jovem e promissora aos olhos de empresas 

e instituições de ensino.  

 Para melhor explicitar a realidade educacional de Paulo Afonso-BA, foi 

realizado um mapeamento das instituições de ensino superior (IES) em 

funcionamento no município entre 2010 e 2013 e oferta de cursos, cujas 

informações coletas estão descritas no Quadro 01.  

 

Quadro 01: Instituições de Ensino Superior em Paulo Afonso-BA e respectivos 

cursos 

Cursos de Graduação 

Instituição Natureza Modalidade Bacharelado Licenciatura 
Superior de 
tecnologia 

Centro 
Universitário 
Leonardo da 

Vinci – 
UNIASSELVI 

Privada EaD 

Administração; 
Ciências 

Contábeis; 
Serviço 
Social. 

Artes Visuais; 
Ciências 

Biológicas; 
Ciências da 

Religião; 
Filosofia; 

Geografia; 
História; 

Informática; 
Letras 

(Português); 
Matemática; 
Pedagogia; 
Sociologia. 

Comércio 
Exterior; 
Gestão 

Ambiental; 
Gestão 

Comercial; 
Gestão 

Financeira; 
Gestão 
Pública; 

Gestão de 
Recursos 
Humanos, 
Gestão de 

Tecnologia da 
Informação; 
Gestão de 
Turismo; 
Logística; 
Marketing; 
Negócios 

Imobiliários; 
Processos 
Gerenciais; 

Segurança no 
Trabalho. 

Faculdade 
Sete de 

Setembro – 
FASETE 

Privada Presencial 

Administração; 
Biomedicina; 

Direito; 
Enfermagem; 

Educação 
Física; Letras. 

---- 
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Sistemas de 
Informação 

Instituto 
Federal da 

Bahia – IFBA 

Pública 
federal 

Presencial 
Engenharia 

Elétrica 
---- ---- 

Universidade 
Aberta do 

Brasil (UAB)49 
polo Paulo 
Afonso-BA 

Pública 
federal 

EaD ---- 
Matemática; 
Química50 

---- 

Universidade 
de Santo 
Amaro – 
UNISA 

Privada EaD 

Administração; 
Ciências 

Contábeis; 
Engenharia 
Ambiental; 

Engenharia de 
Produção; 
Serviço 
Social. 

Pedagogia; 
História. 

Gestão da 
Qualidade; 
Gestão de 
Recursos 
Humanos; 

Gestão 
Financeira; 

Gestão 
Logística; 

Segurança do 
Trabalho. 

Universidade 
do Estado da 

Bahia – 
UNEB 

Pública 
Estadual 

Presencial 
Direito; 

Engenharia de 
Pesca. 

Pedagogia; 
Ciências 

Biológicas; 
Matemática 

---- 

Universidade 
Norte do 
Paraná - 
UNOPAR 

Privada EaD 

Administração; 
Ciências 

Contábeis; 
Serviço 
Social. 

Pedagogia. 

Análise e 
Desenvolvime

nto de 
Sistemas; 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de consulta de dados disponíveis nos sítios 

eletrônicos das instituições supracitadas, 2014. 

 
 Com o mapeamento ora apresentado, verificou-se a existência de sete 

instituições de ensino superior instaladas em Paulo Afonso-BA51, de natureza 

pública e privada, nas modalidades de ensino presencial e EaD. Dentre as 

instituições da esfera pública em nível federal, estão o IFBA, com oferta de curso 

                                                             
49

 O sistema Universidade Aberta do Brasil foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 08 de junho de 
2006, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País. Os polos de 
apoio presencial são mantidos pelos entes federados através de acordos de cooperação técnica ou 
convênios, firmados com o MEC [o polo de Paulo Afonso é mantido pelo Governo do Estado da 
Bahia]. Para o oferecimento de cursos e programas de educação superior a distância no Sistema 
UAB, o MEC firmará convênios com as instituições públicas de ensino superior, credenciadas nos 
termos do Decreto n

o
 5.622, de 19 de dezembro de 2005.  

50
 Cursos ofertados através da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na modalidade EaD. 

51
 É válido citar que as IES instaladas no município ofertam também cursos de pós-graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu, nas modalidades presencial e EaD, não cabendo nesta pesquisa a análise de 
tais informações.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
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bacharelado presencial, no turno noturno; e  UAB, com oferta de cursos de 

licenciatura na modalidade EaD, através da UNEB. Como instituição pública nível 

estadual está a UNEB, com oferta de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas 

de ciências humanas e exatas, presencial, em turnos diurno e noturno. Das 

instituições privadas, a FASETE é a única que oferece cursos na modalidade 

presencial. As demais instituições privadas: UNIASSELVI, UNISA e UNOPAR, 

oferecem somente cursos na modalidade EaD, em horário noturno, inclusive, o 

curso de Serviço Social.  

 Há uma diversidade na oferta de cursos de graduação em nível de 

licenciatura, bacharelado e superior de tecnológia, principalmente nas instituições 

privadas que operacionalizam a modalidade EaD. A expansão do acesso ao ensino 

superior, por via da ampliação da oferta de vagas principalmente na modalidade 

EaD, e pela efetivação de políticas afirmativas, tem ocasionado o aumento do 

alunado nas instituições privadas, considerando o quantitativo limitado de vagas no 

ensino superior público e presencial.  

 Assim, as informações supracitadas serviram como pano de fundo para a 

discussão da incidência da EaD em Paulo Afonso-BA, mais especificamente na 

graduação em Serviço Social. Com a regulamentação da EaD por meio da LDB e 

demais instrumentos jurídicos52, essa modalidade se espalhou de forma  rápida e 

exagerada por todo país, principalmente nas cidades interioranas, trazendo impactos 

significativos para a formação profissional e mercado de trabalho dos assistentes 

sociais, conforme será tratado nas próximas sessões.   

 

 

3.2 A INCIDÊNCIA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA MODALIDADE EaD 

 

 Em meados dos anos 2000, se instalaram em Paulo Afonso-BA as primeiras 

instituições de ensino superior que ofereciam cursos na modalidade EaD. O curso 

de Serviço Social foi ofertado pela primeira vez em 2007, por duas instituições de 

ensino superior privadas, a saber: UNOPAR e UNITINS53, seguida pelas instituições 

                                                             
52

 Ver Capítulo II. 
53

 A UNITINS foi descredenciada pelo MEC em 2009, através do processo de supervisão baseado 
nos Decretos nº 5.773, de 09 de maio de 2006, e nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Conforme 
afirmação do Secretário Nacional e Educação a Distância, Carlos Eduardo Bielschowsky, a Unitins e 
a Fael, associadas ao Sistema Eadcon, [...] tiveram 1.278 polos desativados. O Sistema Eadcon não 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
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ULBRA54, UNISA e UNIASSELVI. A novidade atraiu centenas de interessados em 

participar do processo seletivo, resultando na organização de turmas numerosas, 

nas referidas instituições. 

  À época, a oferta do curso de Serviço Social na modalidade EaD em nível 

nacional estava no auge dos debates das entidades da categoria do Serviço Social, 

como: Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), Conselhos 

Regionais de Serviço Social (CRESS) e o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), pois o que se questionava a qualidade da formação profissional, uma vez 

que a EaD intensificava os problemas gerais verificados no ensino superior. 

Entretanto, o MEC continuava a autorizar a oferta do curso por várias instituições em 

todo o país, o que tornou a modalidade uma tendência com rápida expansão.  

 Em Paulo Afonso-BA, as primeiras turmas vivenciaram com maior intensidade 

todo o processo de implantação e adaptação da modalidade do ensino na EaD, o 

que não significa dizer que tais dificuldades não tenham sido vivenciadas por 

outrem. Os estudantes desse período se mobilizavam para discutir o cenário 

educacional da cidade, chegando a buscar apoio de representações estudantis da 

ENESSO na perspectiva de organização do movimento estudantil, sem sucesso.  

Até a graduação dos primeiros assistentes sociais no município, em 2010, 

houve uma movimentação expressiva. Foram organizados vários seminários locais, 

oficina de formação política para o movimento estudantil, e participação em eventos 

de importância, como o Curso de Formação Política do Movimento Estudantil em 

Serviço Social (CFPMESS), em sua primeira edição; o encontro do Conselho 

Nacional de Entidades Estudantis em Serviço Social (CONESS), em sua trigésima 

edição; e os Encontros Regionais de Estudantes de Serviço Social (ERESS)55.   

Em pesquisa documental, foi encontrado relatório de participação de um 

grupo de quatro alunos da UNOPAR no I CFPMESS e XXX CONESS, ocorrido de 

                                                                                                                                                                                              
está credenciado pelo MEC para oferecer cursos de graduação a distância — somente de 
especialização. “O Eadcon extrapolou. Participa do processo acadêmico de maneira inadequada”. 
(MEC, 2009). Os alunos do polo de Paulo Afonso foram remanejados para outros polos ou 
transferidos para a UNIASSELVI. 
54

 Em 2011, a ULBRA solicitou voluntariamente ao MEC o descredenciamento de 198 polos, 
justificando a proposta da universidade em reorganizar completamente seu modelo de EaD. (ULBRA, 
2011). Os alunos do polo de Paulo Afonso foram remanejados para os polos de Salvador e Lauro de 
Freitas, ambos na Bahia, onde foram diplomados. 
55

 O ERESS é um encontro anual que reúne os estudantes de Serviço Social, sendo a instância 
máxima de discussões e deliberações de cada região. Discute questões referentes ao Movimento 
Estudantil, a Conjuntura, a Universidade, a Formação Profissional e a Cultura. 
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22 a 25 de maio de 2008, no Centro de Formação do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST), Assentamento Quissamã, em Aracaju-SE. O documento 

registrava a pauta do encontro, ao tempo que relatava as experiências vivenciadas 

pelos estudantes, enfatizando o cenário de recusa à modalidade, conforme descreve 

Andrade (et al., 2008, p. 03-04):  

 

O I CFPMESS e XXX CONESS foram desafiadores para os 
estudantes da EaD. Houve uma distinção preconceituosa entre os 
estudantes da modalidade presencial, pública ou privada e EaD. 
Constantemente eram travados debates exaustivos acerca de vários 
temas, [...] a educação à distância foi um dos principais focos de 
rejeição, críticas e discussões acirradas. Em todas as mesas, foi 
tratada a formação na EaD. Com o crescente número de polos da 
EaD, instituições como os CRESS, ABEPSS e ENESSO rebatem os 
prós e contras dessa nova modalidade de ensino. Acontece que, a 
EaD é desacreditada por proporcionar aos seus alunos 
gerenciamento próprio do tempo de estudo e reunir-se com os 
colegas em curtos períodos de tempo (encontros semanais), o que 
não acontece no ensino convencional  (presencial). Mesmo com a 
rejeição, é importante que os alunos da modalidade estejam 
presentes, para que possam compreender dada conjuntura e refletir 
sobre o cenário da educação superior e formação profissional no 
Serviço Social, em contraponto às possibilidades existentes nas 
cidades do interior, como é o caso de Paulo Afonso. [...] o desafio é 
mobilizar outros estudantes da EaD para participarem do ERESS de 
2009, na perspectiva de eleger uma representação dessa 
modalidade para compor a Diretoria Regional da ENESSO. Mais que 
isso, é refletirmos sobre a formação profissional do Serviço Social na 
EaD e buscar estratégias de melhorar a formação em ambas as 
modalidades. Nosso compromisso agora é lutar por uma formação 
de qualidade.  

 

 Os autores abordaram ainda que o evento contava com a participação de 

cerca de duzentos estudantes de Serviço Social, de IES públicas e privadas de todo 

o país, com maioria esmagadora de estudantes do ensino presencial. Paulo Afonso 

foi a única cidade representada por estudantes da EaD. A presença de estudantes 

da EaD em eventos regionais de fato foi ampliada, mesmo de forma tímida. Nos 

ERESS de 2009 e 2010 via-se que era reduzido o número de estudantes de IES 

públicas. No ERESS de 2011, ocorrido em Maceió-AL, houve uma participação 

equilibrada entre estudantes de IES públicas e privadas, e aumento significativo dos 

estudantes de EaD, um reflexo da reforma do ensino superior em curso. A quebra de 

paradigma se deu pela votação de um aluno EaD para a composição da diretoria da 

ENESSO (maioria dos membros da diretoria eleita era de IES privadas). 
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O empenho dos estudantes pioneiros foi intensificado, cuja perspectiva era 

ampliar a participação em encontros estudantis e demais eventos de discussão da 

formação profissional em Serviço Social, de forma a possibilitar a criação de 

espaços coletivos de diálogo sobre a EaD no Serviço Social. Até o final de 2009, a 

mobilização dos estudantes estava voltada para abertura de campos de estágio, até 

então negados pelos profissionais que atuavam no município. Dentre os motivos da 

ausência de campos de estágio, estava o desconhecimento dos gestores públicos 

municipais sobre a obrigatoriedade do estágio para a formação profissional (o setor 

público municipal era responsável por 98% das vagas de estágio) e a recusa dos 

profissionais em realizarem supervisão direta aos estudantes da EaD.  

As dificuldades na formação profissional em Serviço Social no referido 

contexto foram adensadas, haja vista a expansão massiva na oferta do curso de 

Serviço Social no município, ocasionada pela implantação de outros polos e pela a 

perspectiva de empregabilidade, instaurada pela considerável inserção dos 

primeiros assistentes sociais no mercado de trabalho municipal e regional, que 

encontrava-se em ascensão, intensificando a fragilidade no processo de formação 

profissional.  A fragilidade da formação profissional analisada com base na realidade 

específica de Paulo Afonso-BA, deu-se por motivos diversos, a saber: o 

descredenciamento de polos presenciais; dificuldades de adaptação dos alunos à 

metodologia de ensino das instituições; dificuldade de formalização de convênios 

para a abertura de campos de estágio, e/ou insuficiência de vagas para realização 

do estágio curricular obrigatório; e, recusa dos profissionais aptos à supervisão de 

estágio em receber estudantes EaD. Em linhas gerais, a formação em Serviço Social 

refletia a mercantilização do ensino superior.  

Assim, concordando com Pereira (apud PEREIRA, 2009, p. 273), 

 

É possível afirmar que o Serviço Social sofreu um verdadeiro 
processo “explosivo” de credenciamento de suas unidades de 
ensino, esmagadoramente privadas e inseridas em instituições não 
universitárias. Assim, o empresariado do ensino passou a identificar 
o curso de Serviço Social como mais um curso explorável na área de 
humanas. Isto significou a efetiva laicização e o puro 
empresariamento do ensino em Serviço Social, especialmente após 
1995, articulando-se tal movimento do empresariado como o 
movimento mais amplo do Estado brasileiro de incentivo à expansão 
do ensino superior via setor privado e não confessional. Assim, a 
criação de ESSs no Brasil relaciona-se com o movimento mais amplo 
de necessidade de realização do capital, mas também de formação 
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de intelectuais difusores de uma ideologia colaboracionista, 
consensual, sob a ótica e as necessidades do capital.  

   

 Até 2013, três instituições estavam aptas para ofertar o curso de Serviço 

Social: a UNIASSELVI, UNISA e UNOPAR, estando o referido curso no ranking dos 

mais procurados, havendo, inclusive, alunos concluintes e inseridos em espaços 

sócio-ocupacionais. A partir dos dados coletados na pesquisa empírica, delineou-se 

um quadro comparativo entre o quantitativo de estudantes matriculados e 

concluintes entre 2010 e 2013, egressos das instituições supracitadas, em relação 

aos que não chegaram a concluir o curso (ver Quadro 02).   

 

Quadro 02: Percentual de alunos evadidos/não concluintes em relação ao 

número de alunos matriculados e concluintes entre 2010 e 2013. 

Instituição Nº de matriculados Nº de concluintes 
Percentual de evadidos/ 

não concluintes 

UNIASSELVI56 150 --- --- 

UNISA 179 52 71% 

UNOPAR 314 285 9% 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de dados coletados em entrevistas aos 

coordenadores de polo, 2014. 

 

 Conforme apresentado no Quadro 02, comparando-se o percentual de alunos 

evadidos/não concluintes entre 2010 e 2013 das instituições UNISA e UNOPAR, 

verifica-se uma disparidade considerável. Na UNISA, 71% dos alunos não 

conseguiram concluir o curso; enquanto que na UNOPAR, apenas 9% dos alunos 

não concluíram o curso. Nas observações da pesquisa empírica, os principais 

motivos que levaram à evasão/não conclusão do curso foram: não identificação com 

o curso, reprovação em disciplinas obrigatórias e ausência de vaga para realização 

de estágio curricular obrigatório. Ademais, infere-se que a metodologia das IES 

(TICs utilizadas no processo de ensino-aprendizagem) e a forma de 

acompanhamento também influenciaram o nível de evasão, dado o perfil dos 

profissionais delineado com a pesquisa empírica: mulheres com faixa etária entre 31 

                                                             
56

 A primeira turma da instituição concluirá o curso no segundo semestre de 2014. 
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e 50 anos, concluintes do ensino médio em instituição privada no período 

compreendido entre os anos de 1980 e 2000, casadas e com filhos.  

  Com o exposto, para melhor compreensão da formação em Serviço Social na 

EaD, far-se-á a análise do processo de formação profissional das instituições 

supracitas, com base nos dados coletados em pesquisa empírica.   

 

 

3.2.1 Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI) 

 

 O Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI) iniciou efetivamente 

as suas atividades acadêmicas em 1999, no município de Indaial – SC, à época de 

Associação Leonardo Da Vinci (ASSELVI), que integrava as Faculdades de Ciências 

Sociais, Ciências da Educação e Ciências da Tecnologia. Em 2000, as faculdades 

mantidas pela ASSELVI foram transformadas em Faculdades Integradas do Vale do 

Itajaí e, em 2001, as Faculdades da Associação Educacional Leonardo da Vinci 

(Faculdade de Ciências da Educação, Faculdade de Ciências e Tecnologia e a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas) transformaram-se em Faculdades 

Integradas do Vale do Itajaí (FACIVI). Em 2004, foram elevadas ao status de 

Instituição Universitária, com a transformação em Centro Universitário. Em 2005, 

através da Portaria Ministerial nº 4.017/2005, a UNIASSELVI obteve também a 

autorização do MEC para ministrar cursos a distância, através dos 45 polos de apoio 

presencial espalhados pelo país. A instituição foi recredenciada pelo MEC através 

da Portaria nº 499 de 12/06/2013, publicada no D.O.U de 13/06/2013. 

 O polo UNIASSELVI de Paulo Afonso-BA foi instalado em 2010, sendo 

mantido pela empresa Oliveira & Oliveira Empreendimentos Educacionais Ltda., 

funcionando em espaço físico do Colégio Sete de Setembro, localizado em bairro 

central do município. O curso de Serviço Social57 na UNIASSELVI foi criado pela 

Resolução nº 03/2008, com autorização para oferta na modalidade EaD pela 

Resolução nº 05/2008. A primeira oferta do curso ocorreu em 2010, e até 2013 a 

instituição dispunha de 150 alunos matriculados.  

                                                             
57

 O curso de Serviço Social da UNIASSELVI formará a primeira turma no segundo semestre de 
2014. O curso está processo de reconhecimento pelo MEC, que encontra-se em análise. Para outras 
informações, consultar Processo nº 201114597. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br> Acesso em 
21 abr. 2014.   
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 O ingresso na instituição acontece por meio de processo seletivo, através de 

vestibular semestral, ou por transferência, em caso de alunos que estavam 

vinculados a outras instituições de ensino superior. Por ano, são matriculadas duas 

turmas, com uma média de 40 alunos por turma.  

O curso tem duração de 4 anos, desenvolvido em oito semestres, com carga 

horária total de 3.060h, distribuída entre as atividades elencadas no Quadro 03.  

 

Quadro 03: Demonstrativo de carga horária do Curso de Serviço Social da 

UNIASSELVI 

Atividades Carga horária 

Disciplinas 2.480h 

Estágio 450h 

Atividades complementares 130h 

 3.060h 

Fonte: UNIASSELVI, 2014. 

 

A metodologia de ensino da instituição vislumbra atividades no ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), encontros presenciais no polo, uma vez por semana, 

com dias pré-estabelecidos, em horário noturno, com aulas ministradas por tutor 

externo58, e mediadas à distância pelos professores e tutores internos, por meio do 

AVA e realização de avaliações presenciais. Há também plantões presenciais uma 

vez por semana, extra aula, com a presença do tutor externo. A oferta das 

disciplinas é norteada por matriz curricular organizada em módulos semestrais (ver 

Quadro 04), em consonância com Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso de 

Serviço Social. 

  
Quadro 04: Matriz Curricular do Curso de Serviço Social da UNIASSELVI 

 Disciplina CH disciplina CH semestre 

 

Educação a Distância 20  

 

280 

Metodologia Científica 60 

Antropologia 60 

                                                             
58

 Profissional do Serviço Social, com especialização, que atua presencialmente no processo de 
ensino- aprendizagem.  

http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
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1
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Formação Social, Histórica e Política do 

Brasil 
60 

Direitos Humanos e Cidadania 60 

Seminário Interdisciplinar I -- 

Atividade complementar 20 

2
º 

s
e

m
e

s
tr

e
 

Fundamentos Históricos Teóricos e 

Metodológicos do Serviço Social 
80 

300 

Filosofia 60 

Sociologia 60 

Ética Profissional em Serviço Social 80 

Seminário Interdisciplinar II - 

Atividade complementar 20 

3
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Economia Política 80 

420 

O Serviço Social no Capitalismo 80 

Questão Social e Serviço Social 80 

Trabalho e Sociabilidade 80 

Seminário Interdisciplinar III -- 

Atividade complementar 20 

4
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Psicologia Social 80 

340 

Instrumentos e Processo de Trabalho do 

Serviço Social 
80 

Planejamento e Administração em 

Serviço Social 
80 

Ciência Política 80 

Seminário Interdisciplinar IV - 

Atividade complementar 20 

5
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Estágio em Serviço Social I 150 

410 

Estatística e Indicadores Sociais 80 

Ações, Dimensões e Aplicabilidade do 

Instrumental Técnico-operativo do 

Serviço Social 

80 

Optativa -- 

http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
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Multiculturalismo 80 

Seminário Interdisciplinar V - 

Atividade complementar 20 

6
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Estágio em Serviço Social II 150 

500 

Serviço Social nas Organizações e 

Instituições 
80 

Políticas Sociais - Saúde, Previdência e 

Assistência Social 
80 

Pesquisa em Serviço Social 80 

Políticas Sociais - Família, Criança, 

Adolescente, Idoso e Pessoa com 

Deficiência 

80 

Seminário Interdisciplinar VI 20 

Atividade complementar 10 

7
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Estágio em Serviço Social III 150 

480 

Projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso 
80 

Assessoria e Consultoria em Programas 

e Projetos Sociais 
80 

Políticas Sociais em Habitação 80 

Movimentos Sociais 80 

Seminário Interdisciplinar VII: Tópicos 

Especiais 
- 

Atividade complementar 10 

8
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

330 

Terceiro Setor, Responsabilidade Social 

e o Desenvolvimento Sustentável 
80 

Políticas Sociais em Educação 80 

Legislação e Prática Trabalhista 80 

Seminário Interdisciplinar VIII: Tópicos 

Especiais 
- 

Atividade complementar 10  

Fonte: UNIASSELVI, 2014. 

http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
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 Além das disciplinas obrigatórias, a instituição oferta disciplinas optativas, 

conforme Quadro 05, que são computadas além da carga horária do curso. Em 

relação às atividades complementares, embora obrigatórias, fica a critério do aluno a 

forma como realizá-las. No perfil do curso, não é possível verificar a existência de 

atividades de pesquisa e extensão. 

 

Quadro 05: Oferta de disciplinas optativas 

Disciplinas optativas CH 

Relações Humanas e Sociais 80 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 80 

Fonte: UNIASSELVI, 2014. 

 

 O polo dispõe de salas equipadas adequadamente para a realização dos 

encontros presenciais. Há acervo bibliográfico para consulta e laboratório de 

informática, sendo, com disponibilização de material didático impresso. O estágio 

supervisionado tem duração de 450h, dividido em três semestres. A supervisão de 

estágio é realizada pelo tutor externo, através dos plantões presenciais e visitas in 

loco aos campos de estágio. 

  
O perfil do egresso da UNIASSELVI está pautado em pressupostos 
essenciais o compromisso em atuar no contexto socioeconômico e 
político do país como profissional e cidadão envolvido com os 
interesses e desafios da sociedade contemporânea, capaz de 
acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de 
atuação e que se oriente pelos padrões éticos e profissionais 
expressando conduta moral e de respeito ao ser humano. Assim, 
buscar-se-á formar um profissional, assistente social, dotado de 
conhecimentos, competências e habilidades alinhados com o Código 
de Ética Profissional, Resolução nº 15, de 13/03/2002, Diretrizes 
Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS) de 1.999, a Lei n° 8.662, de 07/06/93. 
(UNIASSELVI, 2014). 

 

 Analisando o processo de formação profissional da UNIASSELVI, verificou-se 

que a instituição cumpre parcialmente com o disposto nas Diretrizes Curriculares. A 

carga horária total do curso está de acordo com o estabelecido pelas DC. Em 

relação às matérias básicas, confirmou-se que a matriz curricular definida pela 

instituição contempla as disciplinas estabelecidas, inclusive seminários temáticos e 

atividades complementares. No entanto, a organização da oferta de tais disciplinas 

http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
http://www.uniasselvi.com.br/aprendizagem/o-2.0/disciplina_grade/visualizar_bibl_emen_comp_disciplina.php
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não segue a nova lógica curricular no que diz respeito aos núcleos de 

fundamentação, havendo ainda uma tendência de fragmentação de políticas sociais. 

Em relação às atividades indispensáveis integradoras ao currículo, constatou-se que 

estágio e TCC estão de acordo com o referido documento. Não houve visualização 

das matérias básicas de oficinas/laboratórios, tampouco a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

 

3.2.2 Universidade de Santo Amaro (UNISA)  

  

 A Universidade de Santo Amaro (UNISA) é uma instituição de ensino superior 

privada, sem fins lucrativos, fundada em 1968 na cidade de Santo Amaro-SP. É 

mantida pelas Obras Sociais e Educacionais de Luz (OSEL).  Possui três campi na 

modalidade presencial, em São Paulo capital. Respaldada pela Portaria MEC nº 

2.253 de 18/10/2001, a instituição implantou em 2002 o programa de educação a 

distância através da UNISA Digital, passando a oferecer on-line algumas disciplinas 

para cursos presenciais de graduação.   

 

Em 2005, a Portaria nº 1.176/2005, do Ministério da Educação, 
credenciou a Unisa Digital a oferecer cursos de graduação, 
tecnológicos, pós-graduação e extensão. Com isso, a Unisa Digital 
pôde integrar-se aos esforços em favor da democratização do ensino 
no país, ao tornar possível para discentes de diferentes realidades 
socioeconômicas, o acesso a conhecimentos de nível superior. 
(UNISA, 2011, p. 18) 

 

 Atualmente, a instituição contempla todas as regiões do país, através de 69 

polos de apoio presencial. A UNISA é credenciada pelo MEC através do Parecer 

CES/CNE nº 075/2005 e Portaria nº 1.176/05 de 08/04/2005, publicada no D.O.U. 

em 11/04/2005 para ofertar cursos superiores a distância nas diferentes áreas do 

saber. 

 Em Paulo Afonso-BA, a instituição instalou polo de apoio presencial em 2009, 

mantido pela empresa Novo Horizonte Assessoria e Consultoria em Educação Ltda., 

com funcionamento em espaço físico próprio para tal finalidade, localizado em bairro 

central do município. Ainda em 2009, foi realizado o primeiro processo seletivo para 
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o curso de Serviço Social59, cujo curso é autorizado pelo MEC, através da 

Resolução CONSU Nº 04 de 11/04/2008. De 2009 a 2013, foram matriculados para 

o curso de Serviço Social 179 alunos, dos quais 52 concluíram60.  Por ano, a 

instituição promove quatro processos seletivos, para a formação de 2 turmas. Tal 

processo contempla: processo seletivo agendado (vestibular), nota do Enem, 

PROUNI e histórico escolar (através do somatório das notas entre ciências exatas e 

humanas, não inferior a 6,0). Feito isso, é formada uma turma por semestre, com 50 

a 60 alunos, em média. O curso tem duração de 4 anos, dividido em dezesseis 

módulos trimestrais, com carga horária total de 3.120h, distribuída nas atividades 

elencadas no Quadro 06. 

 

Quadro 06: Demonstrativo de carga horária do Curso de Serviço Social da 

UNISA 

Atividades Carga horária 

Aulas 2.520h 

Estágios 400h 

Atividades Complementares 200h 

 3.120h 

Fonte: UNISA, 2014. 

 

 A metodologia da instituição contempla ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), encontros presenciais e avaliação presencial. As aulas acontecem uma vez 

por semana, com encontros semi-presenciais, com aula conectada ao vivo com 

professores especialistas, mestres e doutores; e aula presencial  com o tutor de 

sala. Há também plantão semanal com duas horas de duração, promovido pelo tutor 

de sala, e distribuição de material didático. 

 

A Unisa digital oferece atualmente 15 cursos a distância, associando 
diferentes recursos pedagógicos, como a transmissão de aulas via 
satélite, aulas pela Web, chats, fóruns, acessos pelo portal da 

                                                             
59

 A UNISA está em processo de reconhecimento do curso de Serviço Social pelo MEC. Em pesquisa 
realizada ao sítio eletrônico do e-MEC, constatou-se que a instituição possui processo de 
reconhecimento do curso em análise. Para outras informações, consultar Processo nº 201114597. 
Disponível em: <http://emec.mec.gov.br> Acesso em 21 abr. 2014. 
60

O curso de Serviço Social da UNISA está em processo de reconhecimento pelo MEC, que encontra-
se em análise. Para outras informações, consultar Processo nº 201013349. Disponível em: 
<http://emec.mec.gov.br> Acesso em 21 abr. 2014.   
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UNISA, material impresso, debates ao vivo e seminários presenciais 
promovidos nos polos, como são chamados os núcleos 
descentralizados para atendimento aos discentes e estão atuando 
em diferentes regiões de norte a sul do país. (UNISA, 2011, p. 22). 

   

 A oferta das disciplinas é organizada por sistema modular61, com períodos 

trimestrais, conforme matriz curricular apresentada no Quadro 07. 

 

Quadro 07: Matriz Curricular do Curso de Serviço Social da UNISA62 

 Disciplina CH disciplina CH módulo 

1
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
I 

Comunicação e Expressão 60 

160 Filosofia 40 

Sociologia 60 

M
ó

d
. 
II
 

Desenvolvimento Capitalista e Questão 

Social 
60 

180 
Direito e Legislação Social 60 

Antropologia 60 

2
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
II

I Economia Geral/Brasileira 60 

180 Formação Sócio Histórica do Brasil 60 

Psicologia Geral 60 

M
ó

d
. 
IV

 

Teoria Política 60 

200 
Metodologia do Trabalho Científico 60 

Psicologia Social 60 

Atividade complementar 20 

3
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
V

 

Política Social 70 

190 

Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos da Questão Social 
60 

Oficina de Serviço Social 40 

Atividade complementar 20 

M
ó

d
. 
V

I Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos da Questão Social do Brasil 
60 

210 

Oficina de Serviço Social 60 

                                                             
61

Cada semestre é dividido em dois módulos, com duração trimestral, o que proporciona aos alunos 
flexibilidade, organicidade e interdisciplinaridade.  
62

 Válida para ingressantes a partir de 04/2008. 
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Fundamentos Filosóficos para Serviço 

Social 
70 

Atividade complementar 20 

4
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
V

II
 

Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológico 

das Correntes Filosóficas 

60 

210 
Oficina da Prática Profissional 70 

Pesquisa Social 60 

Atividade complementar 20 

M
ó

d
. 
V

II
I 

Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos das Representações e das 

Ações Cotidianas 

60 

200 
Política Social, (Previdência e Seguimento) 60 

Organizações Sociais e Conselho de Direito 60 

Atividade complementar 20 

5
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
IX

 

Fundamentos Históricos, Teóricos e 

Metodológicos 

das Transformações Societárias 

60 

220 
Oficina Instrumentos e Técnicas 70 

Política Social, Setoriais e/ Especiais 70 

Atividade complementar 20 

M
ó

d
. 
X

 

Serviço Social e Contemporaneidade 60 

180 
Estágio Supervisionado I 60 

Supervisão Acadêmica I 40 

Atividade complementar 20 

6
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
X

I 

Processo de Trabalho 60 

250 

Ética Geral/Profissional 70 

Estágio Supervisionado II 60 

Supervisão Acadêmica II 40 

Atividade complementar 20 

M
ó

d
. 
X

II
 

Serviço Social e Trabalho com Família 60 
240 

Avaliação de Programas e Projetos 60 
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Estágio Supervisionado III 60 

Supervisão Acadêmica III 40 

Atividade complementar 20 

7
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
X

II
I 

Oficina de Pesquisa Social 60 

230 

Planejamento Social 60 

Estágio Supervisionado IV 60 

Supervisão Acadêmica IV 30 

Atividade complementar 20 

M
ó

d
. 
X

IV
 

Gestão Social 60 

220 
Projeto de TCC 70 

Estágio Supervisionado V 60 

Supervisão Acadêmica V 30 

8
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

M
ó

d
. 
X

V
 Estágio Supervisionado VI 60 

140 Supervisão Acadêmica VI 30 

Orientação de TCC 50 

M
ó

d
. 
X

V
I Estágio Supervisionado VII 40 

110 Supervisão Acadêmica VII 20 

Orientação de TCC 50 

Fonte: UNISA, 2014. 

 

 Além das disciplinas obrigatórias, a UNISA oferta a disciplina optativa Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), com carga horária de 60h, acrescida à carga horária 

total do curso, com pagamento da disciplina à parte. Não fica claro na apresentação 

do curso o desenvolvimento de atividades de pesquisa. As atividades de extensão 

são organizadas pelos tutores, com apoio das coordenações dos polos, podendo 

abranger a comunidade. O polo dispõe de biblioteca presencial com acervo para o 

Serviço Social, com a possibilidade de locação63 dos livros, e laboratório de 

informática. Em relação ao estágio supervisionado, este possui carga horária total de 

400h, dividida em cinco trimestres. A supervisão de estágio é realizada pelo 

professor da disciplina Estágio Acadêmico, que é doutor em Ciências Sociais, 

através de chat, e-mail, telefone e AVA, com auxílio do tutor de sala. O Curso de 

Bacharelado em Serviço Social da UNISA visa formar profissionais com competência 

                                                             
63

 Empréstimo de livros agendado.  
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para formular, implementar e gerenciar políticas sociais na perspectiva dos direitos 

sociais, nas dimensões: empresarial, organizações da sociedade civil e movimentos 

sociais. (UNISA, 2014).   

 Procedendo com a análise do processo de formação profissional da UNISA, 

verificou-se que a instituição cumpre parcialmente com o disposto nas Diretrizes 

Curriculares. A carga horária total do curso está de acordo com o referido 

documento. Em relação às matérias básicas, verificou-se que a matriz curricular 

definida pela instituição contempla as disciplinas exigidas nas DC, inclusive 

seminários temáticos, oficinas e atividades complementares. No entanto, a 

organização da oferta de tais disciplinas não segue a nova lógica curricular, 

agravadas ainda mais pela metodologia modular trimestral adotada pela instituição, 

cuja fraguimentação na oferta das disciplinas compromete o entendimento dos 

fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social, se distanciando 

dos núcleos de fundamentação. Quanto às atividades indispensáveis integradoras 

ao currículo, contatou-se que estágio e TCC também estão em consonância com o 

referido documento. Não houve a visualização de atividades que articulam ensino, 

pesquisa e extensão. O perfil do egresso está distante do que coloca a ABEPSS e 

DC, não fazendo menção ao objeto de atuação do Serviço Social, qual seja, as 

expressões da questão social; tampouco sua capacidade de intervir nas relações 

sociais e compromisso com os valores e princípios do Código de Ética Profissional. 

Por fim, infere-se que, dentre outros aspectos, a fragmentação observada na 

disposição da matriz curricular, o distanciamento dos núcleos de fundamentação, a 

metodologia e o perfil do egresso podem ser considerados como fatores para o 

índice evasão apresentado no item 3.2, articulados com outros pontos anteriormente 

descritos.  

 

 

3.2.3 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 

 

 A Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) é uma instituição de ensino 

superior privada com fins lucrativos, credenciada como universidade pelo Decreto 

Federal n° 126, de 03/07/97. A instituição tem tradição de mais de quatro décadas  

na oferta de ensino superior (desde 1972), e sua sede está localizada em Londrina-
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PR, possuindo ainda outras seis unidades de ensino presencial no mesmo estado. A 

partir do credenciamento junto ao MEC, pelo Decreto n° 126, de 04/07/97, a 

instituição implementou seu plano de expansão, ofertando vários Cursos de 

Graduação e Sequenciais de Formação Específica, Cursos no Sistema de Ensino 

Presencial Conectado64 - Modalidade a Distância, Mestrados Acadêmico e 

Profissional e Cursos de Pós-graduação Lato Sensu. A instituição começou a 

oferecer cursos na modalidade EaD a partir do Parecer CES/CNE nº 402/02. A 

UNOPAR foi credenciada para atuar na EaD pela Portaria MEC nº 3.496/02, e 

recredenciada em 2006, conforme as Portarias MEC nº 555/06 e 556/06, publicadas 

no Diário Oficial da União de 20/02/2006. Atualmente possui mais de 450 polos de 

apoio presencial, que são conveniados a empresas, presente em todas as regiões 

do país, o que a torna líder na oferta de educação superior EaD. 

 Em 2003, a UNOPAR implantou um polo de apoio presencial em Paulo 

Afonso-BA, conveniado à empresa Maximus Consultoria Educacional LTDA, com 

estrutura de funcionamento instalada no espaço físico da Cooperativa Educacional 

de Xingó (COOPEX) – Escola Boa Ideia, localizada em bairro nobre da cidade. À 

época da implantação, a instituição ofertava o Curso Normal Superior65. Em 2006, 

ocorre a criação do curso de Serviço Social na modalidade EaD, através da 

Resolução CONSEPE nº 558/06 de 25/09/2006.  

 O curso de Serviço Social em Paulo Afonso-BA foi ofertado, através da 

UNOPAR, pela primeira vez em 2007. Houve grande número de candidatos inscritos 

no processo seletivo, ocasionando em 169 alunos matriculados, divididos em três 

turmas. A primeira turma de Serviço Social concluiu o curso no segundo semestre de 

2010 e, à época, 73 alunos foram diplomados.  

 Em 2009, houve um processo de adequação institucional para o curso em 

questão, através da Resolução CONSEPE nº 180/09, de 23/06/09, que alterava a 

duração do curso de 3 anos e meio para 4 anos, sem alterações na matriz curricular. 

                                                             
64

 O Sistema de Ensino Presencial Conectado é um modelo Bimodal, e multimidiático. O aluno tem 
atividades presenciais que são desenvolvidas no polo de ensino do município escolhido pelo aluno 
[...], aulas que acontecem conforme cronograma e calendário fornecido pela Universidade. Além 
disso, o aluno tem atividades não presenciais desenvolvidas via Web, no ambiente virtual de 
aprendizagem, para as quais pode organizar seu horário de estudo de acordo com sua 
disponibilidade e atender assim os prazos definidos para a entrega das atividades propostas no 
curso. (UNOPAR, 2014). 
65

 Curso de licenciatura, com habilitação em magistério para séries iniciais de ensino fundamental 
(Portaria nº 555/06). 
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Atualmente, o curso tem duração de 4 anos, divididos em 8 semestres, com carga 

horária total de 3.430h, distribuídas conforme mostra o Quadro 08. 

 

Quadro 08: Demonstrativo de carga horária do Curso de Serviço Social da 

UNOPAR 

Atividades Carga horária 

Atividades Acadêmicas 2.780h 

Estágio Curricular Obrigatório 450h 

Trabalho de Conclusão de Curso 60h 

Compreensão e Raciocínio 40h 

Atividades Complementares Obrigatórias – ACO 100h 

 3.430h 

Fonte: UNOPAR, 2009, p.15. 

  

 A oferta das disciplinas é dividida em semestres (ver Quadro 09), com o 

objetivo de capacitar o profissional de Serviço Social para atuar nas expressões da 

questão social, para a formulação e implementação de propostas de intervenção 

para seu enfrentamento com capacidade de promover o exercício pleno da 

cidadania e a inserção criativa dos usuários do Serviço Social no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho. (UNOPAR, 2011) 

  

Quadro 09: Matriz Curricular do Curso de Serviço Social da UNOPAR 

 Disciplina CH disciplina CH semestre 

1
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Educação à distância 20h 

360h 

Ética, Política e Sociedade 60h 

Antropologia 60h 

Formação Social, Política e econômica do 

Brasil 
60h 

Fundamentos Históricos, teóricos e 

metodológicos do Serviço Social I 
120h 

Seminário I 30h 
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2
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Sociologia e Serviço Social 60h 

 

 

360h 

Fundamentos Históricos, teóricos e 

metodológicos do Serviço Social II 
120h 

Psicologia Social 120h 

Metodologia Científica 60h 

Seminário II 30h 

Compreensão e Raciocínio 10h 

3
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Ciência e Economia Política 120h 

340h 

Oficina de Formação – Questão Social 60h 

Fundamentos Históricos, teóricos e 

metodológicos do Serviço Social III 
120h 

Seminário III 30h 

Compreensão e Raciocínio 10h 

4
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Direito e Legislação Social 60h 

340h 

Fundamentos Históricos, teóricos e 

metodológicos do Serviço Social IV 
120h 

Políticas Sociais I 120h 

Seminário IV 30h 

Compreensão e Raciocínio 10h 

5
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Ética e Legislação Profissional 120h 

480h 

Políticas Sociais II 120h 

Políticas Públicas da Família 60h 

Seminário V 30h 

Estágio Curricular Obrigatório I 150h 

6
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

A Realidade regional e o Serviço Social 60h 

480h 

Planejamento Social 120h 

Oficina de Formação – Projeto de 

Intervenção e Instrumentalidade no 

Serviço Social 

120h 

Seminário VI 30h 

Estágio Curricular Obrigatório II 150h 
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7
º 

s
e

m
e

s
tr

e
 

Estatística e Indicadores Sociais 60h 

480h 

Comunicação Social na prática do 

Assistente Social 
120h 

Processos de Trabalho e Serviço Social 120h 

Seminário VII 30h 

Estágio Curricular Obrigatório III 150h 

8
º 

S
e

m
e

s
tr

e
 

Gestão Social 120h 

390h 

Serviço Social e Terceiro Setor 120h 

Oficina de Formação – Pesquisa Social 60h 

Seminário VIII 30h 

Trabalho de Conclusão de Curso 60h 

Fonte: UNOPAR, 2009, p. 14-15. 

 

 A metodologia de ensino da UNOPAR é organizada em encontros semanais 

no polo de apoio presencial, no turno noturno, com exibição de teleaula ao vivo 

mediadas por um tutor de sala66. Além das aulas, a instituição oferta aos alunos 

plantão presencial semanal, sem obrigatoriedade de frequência. Há biblioteca física, 

instalada no polo com acervo básico para a formação no Serviço Social, sem a 

possibilidade de empréstimo e laboratório de informática à disposição dos alunos, no 

turno noturno. O processo avaliativo, explicitado no Guia de Percurso, vislumbra: 

 

1) Presença semanal do aluno nas teleaulas e aulas atividades; 
2) Web-aulas e atividade web que são realizadas pelo aluno 
conforme programação agendada; 
3) Atividades de autoestudo realizadas pelo aluno, a partir do 
material didático impresso e outros disponibilizados; 
4) 100 horas de atividades complementares obrigatórias (ACO). São 
atividades teórico-práticas que visam o aprofundamento de 
conhecimentos específicos de interesse do aluno. Tais atividades 
poderão ser cumpridas por meio da iniciação científica, da extensão 
e de cursos extracurriculares, tais como: disciplinas especiais, 

                                                             
66

  Profissional com formação na área do curso, que acompanha presencialmente, no polo de apoio 
presencial, o processo de ensino aprendizagem do aluno. Atua como mediador para o processo de 
ensino aprendizagem, encaminhando dúvidas, sugestões, comentários e a participação dos alunos 
durante as teleaulas e aulas atividade. É também responsável pelo registro da frequência dos alunos, 
a aplicação das provas, e o encaminhamento das atividades de práticas pedagógicas, estágio e 
trabalho de conclusão de curso, sempre que houver. Suas ações devem motivar os alunos a 
progredir no curso, como também estimular a responsabilidade, comprometimento, disciplina e 
organização da sala de aula. O tutor presencial também participa dos fóruns das disciplinas junto com 
os docentes responsáveis pelas disciplinas, professores que realizam a mediação à distância, tutores 
á distância e alunos. (UNOPAR, 2012, p. 11).  
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cursos, congressos, encontros, seminários, etc., desde que avaliados 
e aprovados pela Coordenação Pedagógica do Curso. (UNOPAR, 
2009, p.13)   

  

  Os estágios supervisionados obrigatórios ocorrem entre o 5º e 7º semestres, 

com carga horária total de 450h. Para os alunos que não conseguem campo de 

estágio, a instituição oferta o projeto de extensão67, não podendo este ser realizado 

no 7º semestre. A supervisão de estágio é feita pelo tutor de sala, que além de 

mediar as aulas semanais, desenvolve orientação acadêmica através de visitas aos 

campos de estágio e orientação para a elaboração de projetos e relatórios. 

 Entre 2010 e 2013, a UNOPAR matriculou 314 alunos no curso de Serviço 

Social, dos quais, 285 alunos foram diplomados. O reconhecimento do curso ocorreu 

logo após a formação da primeira turma, através da portaria MEC/Seres nº 

225/2011, de 28/06/11, publicada no D.O.U. de 29/06/11. 

 A instituição vem construindo em Paulo Afonso-BA uma história de 

credibilidade, haja vista o grande número de egressos inseridos no mercado de 

trabalho local e regional. Por ano, são realizados dois processos seletivos, através 

de vestibulares semestrais. Ao final de cada processo seletivo, tem-se uma grande 

demanda pelo curso de Serviço Social, formando-se duas turmas, com cerca de 35 

alunos cada.  

 O perfil do egresso está pautado na formação de um profissional que deve 

viabilizar uma capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisito 

fundamental para o exercício de atividades técnico-operativas, com vistas à 

apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade; análise do 

movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do 

desenvolvimento do capitalismo no país; compreensão do significado social da 

profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico nos cenários internacional e 

                                                             
67

 Instituído pela Resolução CONSEPE nº 121/2009, o “projeto de extensão visa contribuir na 
ampliação de oportunidades de campos de estágio para alunos do Curso de Serviço Social na 
modalidade EaD, cuja característica principal no mesmo está voltada para o processo formativo dos 
alunos através do exercício teórico-prático, técnico-operativo e ético-político da profissão”. A oferta 
deste projeto ocorre nos 5º e/ou 6º semestres (diagnóstico da realidade territorial e projeto de 
intervenção, respectivamente), para alunos que não conseguiram vaga nos campos de estágio 
conveniados. O projeto tem duração de 150h em cada semestre, substituindo o estágio em campo 
institucional. A ação é realizada em espaço territorial urbano ou rural considerado vulnerável, dos 
municípios onde o polo de apoio presencial está instalado. A metodologia do projeto contempla a 
realização de atividades permanentes e atividades de campo, supervisionadas por assistente social 
contratado pela instituição para esse fim (supervisor de campo) e orientação acadêmica (realizada 
pelo tutor de sala). 
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nacional, desvelando as possibilidades de ações contidas na realidade. (UNOPAR, 

2011). 

 Com a análise do processo de formação profissional da UNOPAR, infere-se 

que a instituição cumpre com o disposto nas DC em relação a carga horária do 

curso. No que tange às matérias básicas, constatou-se que a matriz curricular 

definida pela instituição contempla as disciplinas exigidas nas DC, inclusive 

seminários temáticos, oficinas e atividades complementares. No entanto, a 

organização da oferta de tais disciplinas segue parcialmente a nova lógica curricular 

no que se refere aos núcleos de fundamentação. Quanto às atividades 

indispensáveis integradoras ao currículo, contatou-se apenas o TCC está em 

consonância com o referido documento. O estágio atende parcialmente às DC, haja 

vista a possibilidade de substituição dos estágios realizados nos 5º e 6º períodos por 

projeto de extensão, comprometendo a formação profissional. Não houve a 

visualização de atividades que articulam ensino, pesquisa e extensão. O perfil do 

egresso contempla em partes o que estabelece as DC, por não deixar claro o objeto 

de atuação profissional. 

 

 

3.3 EGRESSOS DA EaD: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM 

QUESTÃO 

 

 Considerando a discussão contida no item 3.1, nesta sessão serão analisados 

os dados da pesquisa empírica realizada no primeiro semestre de 2014, 

considerando como sujeitos de pesquisa assistentes sociais egressos da graduação 

na modalidade EaD entre 2010 e 2013, residentes em Paulo Afonso-BA, que 

possuem registro ativo junto ao CRESS-BA. Em 08 de julho de 2013, o CRESS-BA 

informou que existiam 175 assistentes sociais registrados, dos quais 49 profissionais 

são provenientes da formação na EaD.   

 Considerando o universo de 49 profissionais egressos da EaD, foi realizada 

entrevista a 20% destes, ou seja, 10 profissionais. A estratégia para localização dos 

profissionais que compuseram a amostra da pesquisa se deu por conveniência, haja 

vista a proximidade com a pesquisadora durante a formação profissional e atuação 

em seu ambiente sócio-ocupacional. 
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 As entrevistas ocorreram entre 15 de março e 04 de abril de 2014, com a 

utilização de roteiro semi-estruturado (ver apêndice 02) composto por 22 questões 

relativas ao objeto deste estudo: formação profissional e mercado de trabalho dos 

assistentes sociais egressos da EaD. 

 Dentre os entrevistados, predomina o gênero feminino, sendo 90% do total. 

Homens perfazem apenas 10% da amostra. Em relação à faixa etária, verificou-se 

uma diversidade geracional, com predomínio de profissionais com idade entre 31 e 

57 anos, como mostra o Gráfico 01. Com as observações obtidas na pesquisa 

empírica, verificou-se que a conjuntura social de Paulo Afonso-BA, descrita no item 

3.1, restringia o acesso ao ensino superior, seja pela inexistência desse nível de 

ensino no município, ou pela falta de condições de estudar nas grandes cidades. Na 

época, a formação de nível técnico era perspectiva principal de inserção profissional.  

 

Gráfico 01: Faixa etária dos assistentes sociais entrevistados 

 

 

 

 Em relação à renda familiar, o Gráfico 02 mostra que metade dos 

entrevistados tem proventos acima de 2 até 4 salários mínimos68. Com isso, é 

possível afirmar que os sujeitos da pesquisa, em termos econômicos, se enquadram 

na Classe C69, ou seja, possuem poder aquisitivo favorável, uma vez que mesmo 

antes da formação superior, desenvolviam atividades laborais ou tinham o sustento 

provido por “chesfianos” (pais, cônjuges, etc.).  

 

 

 

                                                             
68

 Considerando o salário mínimo de R$ 724,00, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014. 
69

 A Classe C tem renda familiar de R$ 1.734 a R$ 7.475,00. Fonte: Centro de Políticas Sociais/FGV, 
2011. Disponível em: <http://cps.fgv.br/node/3999> Acesso em 21 abr. 2014. 



97 
 

Gráfico 02: Renda familiar dos assistentes sociais entrevistados 

 

 

 

 Referente ao estado civil dos entrevistados, 50% responderam ser casados. 

Os demais, em menor proporção, declaram ser solteiros, divorciados ou ter união 

estável (ver Gráfico 03). Os entrevistados casados e em união estável declaram que 

a constituição de família foi um dos fatores que dificultou o acesso ao ensino 

superior. Questão que se confirma, se relacionado à fala dos solteiros, que 

apresentaram menor dificuldade de acesso, inclusive em termos financeiros.  

 

Gráfico 03: Estado civil dos assistentes sociais entrevistados 

 

 

 

Em relação à formação de nível médio, questionamos sobre a natureza da 

instituição de ensino. Dos entrevistados, 80% responderam ter cursado em 

instituição de ensino privada, enquanto os outros 20% em instituição de ensino 

pública. Esse dado é explicado pela conjuntura sócio-histórica do município, uma 

vez que parcela da população teve acesso à educação privada financiada pela 

CHESF.  
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No que diz respeito ao ano de conclusão do ensino médio, as respostas 

mostraram um lapso temporal compreendido entre 1987 e 2003 (Gráfico 04), ou 

seja, 30% dos profissionais que concluíram o ensino médio há mais tempo ficaram 

afastados do sistema educacional por mais de duas décadas. Os profissionais 

incluídos no percentual supracitado relatam que a constituição de família, filhos e 

inserção no mercado de trabalho comprometeram a formação em nível superior. 

Outrossim, dizem que  o quantitativo insuficiente de vagas nas poucas instituições 

de ensino superior da época e a impossibilidade de deslocamento para outras 

cidades, por questões diversas70, dentre elas o estado civil, filhos (declaram ter 1 a 

3) e condições socioeconômicas.  

 

Gráfico 04: Ano de conclusão do ensino médio dos assistentes sociais 

entrevistados 

 

 

 

Para os mais jovens, as condições de acesso ao ensino superior são mais 

favoráveis. Nesse contexto, a EaD aparece como uma possibilidade de fácil acesso, 

pela custo significativamente menor que um curso presencial, além da oportunidade 

de conciliar trabalho, família e estudos devido à metodologia flexível da EaD. Essa 

parcela, em grande maioria, teve a graduação financiada por familiares, ou 

desenvolveu atividades laborais no comércio local, principal fonte de geração de 

emprego e renda no município. 

Quando questionados sobre a escolha pelo curso de Serviço Social, as 

respostas versaram: experiência profissional em espaços sócio-profissionais onde 

tiveram vivência com assistentes sociais; identificação com a profissão; acesso ao 

curso de Serviço Social pelo meio de políticas afirmativas, como o PROUNI, ou por 
                                                             
70

 Ver item 3.1. 
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falta de opção (ver Gráfico 05). No que tange à escolha do curso Serviço Social na 

modalidade EaD, os entrevistados pontuaram como fatores determinantes a 

flexibilidade na organização dos estudos, a facilidade de acesso, seja pela amplitude 

na oferta de vagas, baixo custo em relação ao curso presencial ou por políticas 

afirmativas.  

 

Gráfico 05: Motivos pela escolha do curso de Serviço Social na EaD 

 

 

 

A resposta dos entrevistados sobre motivos pela escolha do curso na 

modalidade EaD, explicitadas no Gráfico 05, levaram ao comentário também da 

significação do acesso ao ensino superior para a vida desses sujeitos. Para muitos, 

a formação superior foi de suma importância para inserção no mercado de trabalho 

e modificação de sua própria realidade, como também uma oportunidade única de 

formação superior. 

 

“Escolhi o curso por falta de opção. Como a cidade não tem o curso 
que eu quero, estudei Serviço Social pra ver se eu gostava. Com 
uma formação superior, posso conseguir um emprego melhor e 
pagar outro curso. Pelo menos adquiri novos conhecimentos, e sei 
que é fácil arranjar emprego de assistente social nas cidades 
pequenas” (EGRESSO 4) 
 

 
“Despertei o interesse pelo curso de Serviço Social quando fui 
Conselheiro Tutelar, onde tive a oportunidade de conviver 
diariamente com assistentes sociais [...] Cursei o Serviço Social EaD 
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por ser o formato disponível em meu município. Por ser casado e 
com filhos não tinha condições de residir em outro município para 
estudar em um curso presencial.”. (EGRESSO 5). 

 

“Fui motivada por uma entrevista que assisti na televisão ocorrida no 
ceará, acerca do programa bolsa família. As pessoas não tinha 
nenhuma orientação. Pelo conhecimento que eu tinha sobre 
benefícios, vi a importância do assistente social no seu trabalho de 
sensibilizar e conscientizar as pessoas a buscar seus direitos, 
quando necessário, com cidadania.” (EGRESSO 1). 

 

“Escolhi por opção pessoal, visando compreender a desigualdade 

social e a relação de dominados e dominantes, e porque fui bolsista 

pelo PROUNI”. (EGRESSO 6). 

 

“A EaD traz a oportunidade às pessoas que não podem frequentar 
diariamente um curso de nível superior”. (EGRESSO 2). 

 

“A vantagem é a flexibilidade do curso na EaD. Para quem não tem 
tempo suficiente, pode organizar seu horário” (EGRESSO 3). 

 

 Conforme relatos citados, verificou-se que a identificação dos egressos com 

o curso se deu, inicialmente, pelo conhecimento da atuação profissional, ainda que 

de forma superficial, demonstrando o reconhecimento da imagem construída 

historicamente do fazer profissional na dinâmica societária, em suas expressões 

cotidianas. Essa vivência com profissionais foi intensificada no período de estágios, 

sendo também importante para a compreensão da atuação profissional e finalização 

do curso. Outro fator importante foi o acesso ao curso por meio das políticas 

afirmativas, como o PROUNI. Em linhas gerais, verificou-se que a formação 

profissional de alguns entrevistados se resumiu à mera obtenção de titulação 

acadêmica, o diploma. 

A expansão do ensino por meio da EaD, sem dúvida oportunizou o acesso ao 

ensino superior de parcelas da população pauloafonsina, em contraponto ao 

processo de mercantilização instaurado nesse contexto. A grande oferta de vagas 

nas instituições de ensino e a perspectiva de inserção no mercado de trabalho, 

acarretaram na maior procura pelo curso, resultado expresso no percentual de 

egressos em 2011, como mostra o Gráfico 06, em um momento em que se 

consolidara a credibilidade de algumas instituições de ensino e visualizava-se a 

aceitação dos assistentes sociais egressos da EaD no mercado de trabalho.  
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Gráfico 06: Ano da conclusão da graduação dos assistentes sociais 

entrevistados 

 

 

 

Verifica-se que metade dos sujeitos da pesquisa concluiu a graduação em 

2011. Esse dado revela que após a consolidação do curso em Paulo Afonso-BA, a 

demanda por profissionais de Serviço Social existente no município e região foi 

suprida por número considerável dos egressos das turmas de 2010. Visto isso, o 

mercado de trabalho em ascensão para assistentes sociais ocasionou o aumento da 

procura pela graduação em Serviço Social por estudantes locais, inclusive 

portadores de diploma, e das cidades circunvizinhas. 

Em relação às desvantagens do Serviço Social na EaD, foram abordadas 

questões que caracterizam a precariedade da formação profissional no que diz 

respeito à metodologia no processo de ensino-aprendizagem, fator de peso na 

modalidade em questão; escassez de campos de estágio, atividade obrigatória e de 

suma importância para a formação profissional; e a lógica de mercantilização71 do 

ensino superior, expressa na ideia de que o processo de formação profissional é de 

responsabilidade do sujeito.  

As falas dos entrevistados, transcritas a seguir, explicitam seu ponto de vista 

em relação à formação profissional na EaD: 

  

“Durante o curso há uma dificuldade de retorno de informações, 
considerando que o sistema online com os professores não é 
satisfatório, onde muitas vezes não recebemos informação em tempo 
hábil.” (EGRESSO 5). 

                                                             
71

 [...] consideramos que a mercantilização da educação superior, surge da necessidade de expansão 
do capital para outros setores da economia ainda não organizados sob a lógica do modo capitalista 
de produção. Fenômeno este, impulsionado pelas políticas neoliberais que tem como princípio o livre 
mercado e como conseqüência, a privatização. (SCREMIN; MARTINS, 2005). 
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“Falta de campos de estágio.” (EGRESSO 7). 

 

“Pela comodidade corre-se o risco do aluno desvalorizar o ensino, 
mesmo sabendo que o estudo depende de cada um e que 
independente da modalidade de ensino o aluno deve organizar seu 
tempo para estudar.” (EGRESSO 8). 

 

Ainda sobre a formação profissional, foi questionado aos egressos acerca do 

conhecimento das Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social. As respostas 

mereceram uma análise cuidadosa, haja vista esse revelar uma contradição no 

entendimento do referido documento (Gráfico 07).  

 

Gráfico 07: Conhecimento dos assistentes sociais entrevistados acerca 

das Diretrizes curriculares 

 

 
 

Embora a resposta dos entrevistados tenham quantificado 90% de 

conhecimento sobre as DC, os comentários reais sobre o entendimento do 

documento são contraditórios. Em verdade, acredita-se que o desconhecimento das 

DC não seja uma deficiência apenas do alunado da EaD. Articulando os dados 

qualitativos da pesquisa empírica com a pesquisa bibliográfica realizada, é fato que 

a formação profissional é uma preocupação constante, independente da 

modalidade. Dessa forma, partindo do pressuposto de que as DC orientam a 

formulação do projeto pedagógico do curso de Serviço Social, de forma a considerar 

suas particularidades na formação profissional, entende-se que há uma fragilidade 

no processo formativo, ocasionado pela conjuntura de reforma do ensino superior e 

pelo cenário de mercantilização da educação. Dessa forma, apresentrar-se-á as 

falas dos sujeitos da pesquisa, conforme seu entendimento. 
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“Já ouvi falar dessa tal de diretrizes, tem uma colega da faculdade 
que é bem estudiosa que já comentou o que é, mas nem me lembro. 
Para mim, deve ter alguma coisa a ver com o aperfeiçoamento 
durante a minha formação e ser enriquecedor no aprendizado.” 
(EGRESSO 10). 

 

“Penso que é algum documento que regula o curso de assistente 
social, mas não tenho certeza.” (EGRESSO 6). 

 
“Não conheço essas diretrizes curriculares. Será que é algum artigo 
que tem no módulo e eu não li? Ou algum texto no livro de 
Iamamoto? Vou pesquisar, pra saber o que responder na próxima 
vez que alguém me perguntar” (EGRESSO 9). 

 

A análise qualitativa ora apresentada, leva à reflexão sobre a formação 

desses assistentes sociais. Fica claro que tais profissionais passaram pela 

graduação sem apreender e compreender os caminhos percorridos no processo de 

ensino-aprendizagem. É provável que um profissional com o nível de qualificação 

apresentado tenha dificuldade para desenvolver competências e habilidades 

profissionais, bem como intervir de forma qualificada na conjuntura social capitalista, 

conforme perfil profissional delineado pelas DC e Lei de Regulamentação da 

Profissão.  

Conforme exposto, apenas 20% dos entrevistados que afirmaram conhecer 

as DC teceram comentários coerentes com o documento em questão, conforme 

relatos: 

 

“Sim. Este conjunto de diretrizes estabelecem uma base comum, no 
plano nacional, para os cursos de graduação em Serviço Social”. 
(EGRESSO 5). 
 
 “As diretrizes curriculares do curso de serviço social orientam a 
formulação do projeto pedagógico, explicitando: o perfil dos 
estudantes; competências e habilidades a serem desenvolvidas; a 
organização e carga horária do curso; as disciplinas; atividades 
extracurriculares, estágios e trabalho de conclusão de curso.” 
(EGRESSO 3). 

 

Ainda sobre a formação profissional, os entrevistados foram questionados em 

relação ao cumprimento do disposto das DC pela IES onde cursaram a graduação, 

podendo tecer comentários. Assim, 30% responderam que a IES não cumpria as DC 

ou não sabiam. Os demais 70% responderam que a IES cumpria com as diretrizes, 

mas somente 10% souberam comentar, conforme transcrito a seguir.    
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”Acredito que em partes. Quando me matriculei no curso tive o 
cuidado de pesquisar sobre tudo, e me lembro que havia um 
documento no site da faculdade que explicava todos os passos. 
Bem, tinham coisas como monitoria e publicação que eu nunca fiz. A 
faculdade não incentivava a gente. Se brincar, nem a tutora de sala 
sabia o que era. Mas também, a gente não cobrava da faculdade. O 
que a gente fazia mesmo era estudar as disciplinas e participar de 
algumas palestras pra completar a carga horária complementar. 
Acho que estava tudo como a lei exigia, senão ninguém tinha 
recebido o diploma” (EGRESSO 3). 

 

É válido comentar que este ponto da análise afirma as constatações do 

processo de formação das IES envolvidas no presente estudo (ver item 3.2), quando 

abordou-se o distanciamento das matrizes curriculares das IES em relação as DC e 

lógica curricular dos núcleos de fundamentação, refletindo assim no perfil do 

egresso. 

Os profissionais também foram instigados a refletir e avaliar sobre a formação 

profissional que receberam. Analisando as repostas, verificou-se que os próprios 

egressos reconhecem as falhas no processo de formação profissional. Infere-se que 

a flexibilidade e a ideia de autonomia nos estudos propagada pela EaD, fragiliza 

consideravelmente a formação profissional, visto que a perspectiva está voltada para 

a inserção no mercado de trabalho e não para a formação crítica, características da 

ofensiva do capital. Outro ponto identificado, especificamente na fala do Egresso 5, 

foi a visão conservadora da profissão, quando este  aborda o voluntariado, 

característico das protoformas do Serviço Social, como uma forma de exercício 

profissional.  

 

“O aluno EaD tem que ser curioso e muito esforçado, pois a 
faculdade não presencial deixa muito a desejar”. (EGRESSO 3) 

 

“No meu caso por atuar na área da assistência social onde já 
trabalhava em uma secretaria municipal o contato diário com a 
prática fortaleceu muito a teoria. No entanto observo que a teoria 
apresentada em curso EaD é insuficiente. O aluno tem que buscar 
outros mecanismos se quiser terminar o curso com uma base 
adequada para atuação posterior como assistente social, como por 
exemplo cursos de formação, estágios complementares além do 
exigido durante o curso e trabalhos voluntários em entidades 
públicas e privadas.” (EGRESSO 5). 

 

O processo de formação profissional na modalidade EaD, em seus problemas 

gerais, já abordados, traz um rebatimento para o mercado de trabalho dos 
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assistentes sociais de Paulo Afonso-BA. Conforme o Gráfico 08, a maioria dos 

entrevistados (80%) atuam como assistente social em instituições públicas que 

operacionalizam a política pública de seguridade social não contributiva. Os demais 

20% atuam em outras funções, tais como: coordenação de departamento e 

coordenação de programas, vinculados à mesma política, sem no entanto, 

receberem gratificações ou adicionais pelo desempenho da função. Não há 

regulamentação em âmbito municipal dos níveis de gestão do trabalho. Logo, os 

cargos de coordenações são de caráter informal, não existindo acordo contratual 

que respalde o desempenho da respectiva função. Ou seja, há um nivelamento de 

salários para todos os profissionais do Serviço Social, independente da atuação na 

gestão do trabalho ou como técnico. A diferenciação da função dá-se apenas pelo 

acúmulo de responsabilidades, neste caso, maior para os profissionais em cargo de 

coordenação.  

 

Gráfico 08: Atuação profissional dos assistentes sociais entrevistados 

 

 

 

Todos os entrevistados atuam em espaços sócio-ocupacionais da esfera 

pública municipal. Na amostra pesquisada, não existem profissionais efetivos que 

tenham sido admitidos através de concurso público ou processo seletivo 

simplificado. As principais formas de inserção profissionais são o convite ou 

indicação, conforme mostra o Gráfico 09. Essa informação revela que a política 

partidária tem considerável interferência na atuação profissional, haja vista as 

formas de inserção citadas caracterizarem a correlação de forças e a troca de 

favores. Nesse contexto, há um recrutamento de profissionais muitas vezes sem o 
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perfil para exercício do cargo/função, além de um processo de despolitização da 

categoria profissional e perda da consciência de classe para si, fragilizando o 

movimento reivindicatório por melhores condições de trabalho, e reafirmando a 

dominação burguesa sobre as relações de trabalho. 

 

Gráfico 09: Forma de inserção dos assistentes sociais entrevistados no 

mercado de trabalho 

 

 

 

O vínculo empregatício de 100% dos entrevistados é o contrato de trabalho 

temporário72 em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)73, formalizado 

através de decreto de livre nomeação e exoneração, por ato do poder executivo 

municipal, com direitos trabalhistas restritos74. Todos os entrevistados têm jornada 

de trabalho semanal de 30 horas, conforme disposto na Lei nº 12.317/2010. Horas 

extraordinárias são compensadas (ou deveriam ser) em folgas. Há um cenário de 

precarização do trabalho, haja vista o controle politiqueiro desses espaços, 

geralmente gerenciados por líderes autoritários, e/ou com conhecimento restrito 

                                                             
72

 O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender a 
necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo 
extraordinário de serviços, e está regulamentado pela Lei nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974 e pelo 
Decreto 73.841, de 13 de março de 1974. (MTE, 2014). 
73

 De acordo com a Lei nº 6.677/94, o REDA foi criado para atender a necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, permitindo haver contratação de pessoal, por tempo determinado e sob 
regime de direito administrativo, por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.  Os 
procedimentos para contratação em regime temporário REDA, atendem ao disposto no Decreto nº 
1.401 de 31 de julho de 1992. Estado e municípios tem usado a prerrogativa legal para fugir de 
responsabilidades trabalhistas como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e seguro 
desemprego, o que caracteriza o REDA como inconstitucional, em relação aos direitos trabalhistas 
garantidos pela CLT (SANTANA, 2007; CASTRO, 2009). Em Paulo Afonso-BA, existem profissionais 
de diversas áreas que atuam há mais de uma década sob contrato REDA, reafirmando o 
posicionamento do Estado na negação de direitos historicamente constituídos. 
74

 Somente abono de férias, 13º salário e contribuição previdenciária. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.317-2010?OpenDocument
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acerca dos objetivos institucionais. O setor público é um dos maiores empregadores, 

além do comércio. Assim, a precarização do trabalho se dá inicialmente pelo 

mercado de trabalho restrito, sendo adensada em períodos eleitorais, considerando 

que os profissionais contratados em regime temporário são submetidos ao trabalho 

politiqueiro em apoio aos candidatos aliados à base da gestão em exercício. O dito 

trabalho configura-se como ponto de corte para as reduções de quadro que ocorrem 

frequentemente após o pleito eleitoral, principalmente por ocasião da derrota do 

grupo apoiado. Não há comunicação prévia dos motivos da exoneração. Além disso, 

os profissionais nomeados em seguida assumem o cargo/função sem noção do 

andamento dos serviços. Os profissionais que por ventura não são exonerados, 

tendem a sofrer perseguição (permutas, transferências, realocações para setores 

mais precarizados), significando um ciclo de precarização do trabalho, violação de 

direitos trabalhistas, desrespeito ao profissional e, por vezes, assédio moral. 

Em relação às dificuldades encontradas no cotidiano profissional, os 

entrevistados explicitaram opiniões, conforme transcrições abaixo, sendo possível 

analisá-las sob os seguintes aspectos: a fragilidade da formação profissional, com 

consequente rebatimento no exercício profissional, no que se refere às atribuições 

privativas do Serviço Social; e os limites e possibilidades do Serviço Social no 

Estado neoliberal e a correlação de forças políticas já comentadas. 

  

“A maior dificuldade ficou em apreender os limites que travamos na 
prática do serviço presente na dinâmica do cotidiano profissional, 
muitas vezes não conseguimos providenciar o que o cidadão precisa, 
como a cesta básica, o benefício do Bolsa Família.” (EGRESSO 8).   

 

“A dificuldade é o preconceito que sofremos de cara, por ser da EaD. 
Chegamos no campo de trabalho com domínio do que aprendemos 
no estágio. Aí, quando vamos trabalhar num setor diferente, tem o 
tempo de adaptação. Tem profissional que não quer ajudar... acho 
que isso é errado. A gente aprende a ser assistente social com a 
prática”. (EGRESSO 10).   

 

 “Que algumas pessoas não reconhecem as atribuições do assistente 
social, deixando para este profissional tarefas que não são de sua 
competência, ou seja, o que os outros profissionais não podem 
resolver é encaminhado para o assistente social. (EGRESSO 9).   
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Ainda em relação às dificuldades do cotidiano profissional, os entrevistados 

abordaram ausência de incentivos ao aprimoramento profissional75, confirmando-se 

uma atuação profissional aquém das habilidades e competências atribuídas aos 

assistentes sociais. O acesso ao aprimoramento profissional, que é um direito 

estabelecido na Lei nº 8.663/1993, fica a cargo e interesse da gestão do campo 

sócio-profissional, através da realização de capacitações ou seminários com temas 

específicos, sendo que outras formas de qualificação, por iniciativa própria dos 

assistentes sociais, raramente são apoiadas. Não há gratificação sobre os proventos 

por níveis de qualificação, tampouco, incentivos financeiros ou flexibilização da 

jornada de trabalho para tal, o que desmotiva os profissionais, agravando ainda mais 

os problemas gerais da formação fragilizada e exercício profissional precarizado. 

Também não foi verificada organização da categoria profissional na reivindicação de 

direitos, devido ao contexto político partidário anteriormente abordado. Infere-se, 

portanto, que a formação profissional e o exercício profissional têm rebatimentos da 

ofensiva neoliberal, observados no cotidiano profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75

 “Constituem direitos do/a assistente social: [...] aprimoramento profissional de forma contínua, 
colocando-o a serviço dos princípios deste Código” [de ética]. (Lei nº 8.663/1993, art. 2, alínea f). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento do estudo a partir da investigação do objeto de 

pesquisa, a formação profissional e mercado de trabalho dos assistentes sociais 

egressos da EaD em Paulo Afonso-BA,  foi possível compreender o percurso do 

Serviço Social para consolidar sua importância enquanto profissão caracterizada 

como um produto histórico e inserida na divisão social e técnica do trabalho, até o 

século XXI, quando esta efetiva no seu papel de atuar no enfrentamento das 

expressões da questão social, de forma renovada.  

O levantamento teórico realizado permitiu também a compreensão do ciclo de 

reformas e contrarreforma do ensino superior no país, dadas as influências do 

capitalismo, numa conjuntura neoliberal e redução das intervenções do Estado e das 

relações sociais analisadas. Nesse contexto, verificou-se que a política econômica 

instaurada na década de 1990 e mantida pelos governos posteriores inseriu o país 

na lógica do capital global, possibilitando a abertura do comércio exterior e 

formalização de acordos e investimentos de organismos internacionais. 

No caso da educação superior, os acordos internacionais, principalmente com 

o Banco Mundial, ocasionaram uma política de expansão desse nível de ensino, 

intensificada nos governos de FHC e Lula. Tal expansão significou não só o 

aumento quantitativo de instituições de ensino superior, mas a inserção impetuosa 

da exploração capitalista na educação, haja vista a forte participação de empresas 

na oferta de serviços estatais, ocasionados pela privatizações. Cabe ressaltar que o 

governo Dilma mantém as ações implementadas no governo anterior, principalmente 

no que se refere ao combate à pobreza e manutenção de políticas sociais voltadas 

para o desenvolvimento humano e fortalecimento da economia. Esse fator dá uma 

ideia de estabilidade com tendência à melhorias no contexto social crescimento 

econômico. 

É inegável que os planos de governo Lula e Dilma possibilitaram a inserção 

da classe trabalhadora num patamar de ascensão social, através do acesso à 

educação. A expansão do ensino superior nos governos citados, permitiu a 

interiorização desse nível de ensino, e, articulando ações e programas de fomento  

ao acesso e permanência no ensino superior, viabilizou um direito historicamente 

negado. O acesso de classes subalternas a educação superior, prospecta a 
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reprodução de mão de obra especializada e perspectiva de inclusão no mercado de 

trabalho, consumo de bens e produtos, além da movimentação da economia. O 

resultado das políticas para a educação superior tem um significado diferente para 

os indivíduos antes alheios a possibilidades de acesso. Na fala do Egresso 3, é 

retratada a melhoria de vida oportunizada pela conquista de formação superior, e 

conseqüente inserção no mercado de trabalho. 

 

“Há alguns anos, cursar nível superior era um sonho. A cidade não 
tinha faculdade, e minha família não podia me manter estudando 
fora. Depois que começaram a trazer instituições para o interior, a 
história foi outra, a gente se ajeita e consegue pagar. Essas ações do 
governo de conceder bolsa de estudo também foi muito importante. 
Venci as dificuldades, me formei e hoje trabalho como assistente 
social. Com o meu trabalho, posso investir em livros, cursos, 
participação de eventos de debate do Serviço Social, como também 
ter uma condição de vida mais confortável. Com as oportunidades 
que surgiram depois que me formei, quero dar uma educação melhor 
pros meus filhos. Quem sabe eles estudam no exterior?! O ciências 

sem fronteiras está perto de nós.” (Egresso 3). 
 

Se por um lado a expansão da educação superior promoveu o acesso das 

classes subalternas a este nível de ensino, por outro reafirmou a hegemonia do 

capital na dominação das relações de produção e reprodução do trabalho e da vida 

social. A expansão exagerada da educação superior, principalmente privada, 

legalizada pelo Estado, ocasiona uma formação profissional aligeirada, na 

perspectiva de formação que atenda as necessidades do mercado, com vistas 

apontar indicadores exigidos pelos organismos internacionais, que dêem a noção de 

desenvolvimento nacional. Há uma tendência de fragilidade na formação 

profissional, além do contingenciamento de profissionais que disputam postos de 

trabalho competitivos e precarizados. 

 

Nesse contexto, as condições concretas para o trabalho profissional 
estão cada vez mais tensionada pela ampliação de serviços e de 
demandas, mas sem a correspondente designação de recursos 
materiais, financeiros e humanos necessários à manutenção da 
qualidade do que é prestado à população usuária. Isso acaba 
impactando nas condições para o exercício profissional76, pois as 
instituições sociais são mediações fundamentais para a participação 
do Serviço Social no atendimento das demandas incorporadas pelas 

                                                             
76

 Conforme Resolução CFESS nº 493/2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 
exercício profissional do assistente social. 
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políticas sociais. Tem-se, portanto, repercussões para as relações de 
trabalho dos/as assistentes sociais, como também para o exercício 
de suas atribuições, o que irá repercutir diretamente nos serviços 
prestados. (CFESS, 2012, p. 19). 

 

Diante do exposto, objetivos definidos deram a possibilidade de investigar o 

objeto de pesquisa, de modo sua compreensão foi além da descrição sistematizada, 

mas a possibilidade de perceber a totalidade na vida social cotidiana. O primeiro 

objetivo do estudo, foi respondido no capítulo I, quando abordados aspectos 

históricos da formação profissional e do mercado de trabalho do assistente social 

como pano de fundo, para reflexão do real, e reprodução no plano ideal de 

momentos importantes do desenvolvimento e da construção da imagem profissional. 

O caminho teórico delineado neste capítulo levou ao entendimento da construção 

sócio-histórica brasileira, que dada sua importância, desvela o movimento de 

privação e conquista de direitos sociais, a partir das lutas antagônicas da classe 

proletária e do capital.   

A resposta ao segundo objetivo veio no capítulo II, cuja abordagem versou no 

estudo da reforma do ensino superior para o Serviço Social, a partir dos anos de 

1990. Nessa década, o Serviço Social tem o desafio de reafirmar seu fazer 

profissional, em um momento que a reforma do Estado, com rebatimento na 

educação superior, insere no processo de formação profissional a lógica neoliberal 

de mercantilização da educação superior, quando a formação profissional torna-se 

mais um espaço de especulação do capital, inibe o papel da universidade como um 

espaço de protagonismo e construção da identidade dos sujeitos em dimensões 

culturais, intelectual e científica, a serviço da sociedade.  

 
O conteúdo da formação passa a ser submetido à livre iniciativa das 
unidades de ensino, públicas e privadas, desde que preservados os 
referidos dos núcleos. Essa flexibilização da formação acadêmico-
profissional, que se expressa no estatuto legal, é condizente com os 
princípios liberais que vêm presidindo a orientação para o ensino 
superior, estimulando a sua privatização e submetendo-o aos 
ditames da lógica do mercado. Esse é um forte desafio à construção 
do projeto do Serviço Social brasileiro. A sua materialização na 
formação universitária exige um especial empenho coletivo das 
unidades de ensino e entidades da categoria (IAMAMOTO 2010, p. 
446). 

 

Foi analisada também a incidência da EaD no Serviço Social, que tem o 

propósito de ampliar a formação em nível superior (devido aos acordos com 
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organismos internacionais), ocasionando na formação profissional fragilizada, 

disputa por postos de trabalho abertos com a reestruturação produtiva, o que 

verificou-se outrora no rebatimento da formação profissional aligeirada e 

mercantilizada para a atuação profissional. 

Por fim, a análise versou o processo de formação profissional das instituições 

de ensino superior que ofertam o curso de Serviço Social na modalidade de EaD, 

em Paulo Afonso-BA, reconhecidas pelo MEC; e o  perfil dos profissionais egressos 

do Serviço Social na EaD em Paulo Afonso-BA, concluintes entre 2010 e 2013, e 

inserção no mercado de trabalho, cujos objetivos foram explorados no capítulo III.  

Ficou claro que a forma como a ofensiva neoliberal trouxe rebatimentos para 

a formação e mercado de trabalho dos assistentes sociais. Não obstante à realidade 

nacional, a análise e reflexão do caso de Paulo Afonso-BA, revelou que a formação 

profissional em Serviço Social na modalidade EaD, configura-se piamente como um 

espaço de especulação do capital e do ideário neoliberal, afirmados na expansão 

exagerada da oferta de vagas para a graduação no Serviço Social. 

Dessa forma, confirma-se que a formação profissional no município de Paulo 

Afonso-BA, não obstante ao contexto nacional de ofensiva do capital, atende à 

lógica privatista e mercantilizada, visto que a formação em Serviço Social é 

eminentemente privada, dada a presença do empresariado na manutenção das 

instituições/polo estudadas. Há uma exagerada expansão da oferta de vagas e a 

facilidade de acesso à graduação em Serviço Social, ocasionando um grande 

contingente de profissionais. No período estudado, existiam 234 profissionais 

diplomados. 

Na análise das matrizes curriculares das IES pesquisadas, verificou-se que 

estão parcialmente de acordo com as Diretrizes Curriculares. Todas as IES atendem 

carga horária exigida (mínimo de 3.000h), no entanto, há uma tendência de 

fragmentação das políticas, substituição de estágio por projeto de extensão, bem 

como discordância no que se refere à formação pautada no tripé ensino-pesquisa-

extensão. Além disso, as matrizes curriculares estão desarticuladas com os núcleos 

de fundamentação, ocasionando uma compreensão superficial dos fundamentos 

históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social, confirmadas com as 

incoerências externalizadas nas falas dos sujeitos da pesquisa. 
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Verificou-se que profissionais egressos da EaD estão em grande número 

inseridos no mercado de trabalho local, de forma precarizada, sem nenhum tipo de 

organização política ou sindical, submissos à correlação de forças polítco-partidárias 

que imperam no município em questão, inclusive no que tange ao recrutamento e 

permanência nos espaços sócio-ocupacionais. Há um contexto de perda de direitos 

trabalhistas historicamente conquistados e não reconhecimento de relações da 

classe para si. 

Dessa forma, com a finalização da pesquisa e análise de seus 

desdobramentos acerca do objeto, volta-se à reflexão da hipótese anteriormente 

definida: “os profissionais de Serviço Social, egressos da EaD, não tiveram acesso a 

uma formação profissional em conformidade com as Diretrizes Curriculares, de 

forma a compreender e atuar nas expressões da questão da social com criticidade, 

bem como a competir por melhores postos no mercado de trabalho, levando-os, 

majoritariamente, à inserção em espaços sócio-profissionais precarizados”. Conclui-

se, portanto, que a hipótese foi parcialmente confirmada. 

Por fim, as constatações apresentadas nessa dissertação chamam a atenção 

para a necessidade de repensar não só a formação profissional e o mercado de 

trabalho dos assistentes sociais egressos da EaD, mas da formação profissional em 

geral, haja vista a precariedade desses processos comprometerem a continuidade 

das lutas historicamente constiuídas pelos assistentes sociais na luta pela efetivação 

de direitos e construção de uma sociedade justa e igualitária. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM COORDENADOR (A) DE POLO  

 

1. Nome da instituição de ensino/Polo. 

 

2. Ano em que a instituição começou a oferecer o curso de Serviço Social no Polo 

de Paulo Afonso-BA. 

 

3. Quantos processos seletivos por ano a instituição oferece para o curso de Serviço 

Social? 

 

4. De que forma ocorre o processo seletivo? 

 

5. Quantidade de alunos por turma. 

 

6. Quantas turmas são formadas a cada processo seletivo? 

(   ) 1 turma             (   ) 2 turmas          (    ) 3 turmas      Quantas? ________  

 

7. Quantidade de alunos matriculados no curso de Serviço Social entre 2010 e 2013. 

(a partir da primeira oferta do curso) 

 

8. Quantidade de alunos concluintes do curso entre 2010 e 2013. (considerar os alunos 

diplomados) 

 

9. O curso já foi reconhecido? (informar instrumentos legais) 

 

11. Quantas vezes por semana ocorrem as aulas presenciais? Em qual o turno? 

Descrever a metodologia. 

 

12. Existem plantões presenciais? Quantos por semana? 

 

13. Qual a carga horária total do curso? 

 

14. A instituição dispõe de biblioteca presencial com acervo para o Serviço Social? 

15. Existe laboratório de informática disponível para os alunos? 
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16. A instituição dispõe supervisor (a) de estágio? Qual a formação desse 

profissional? 

 

17. Como é realizada a supervisão de estágio? 

 

18. Qual a carga horária de estágio? 

 

19. Existem atividades de pesquisa e extensão? Comente. 

 

 

Responsável pelas informações: _________________________________________  

Função:_____________________________________________________________  

Data da entrevista: ____/_____/____ 

Telefone: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EGRESSOS DA EaD 

 

Data da entrevista: _____/_____/_____ 

 

 

1.  Idade ______________  

 

2. Sexo:   (   ) Masculino             (   ) Feminino  

 

3. Renda familiar 

(   ) até 2 salários mínimos            (   ) acima de 2 até 4 salários mínimos    

(   ) acima de 4 até 6 salários mínimos           (   ) acima de 6 salários mínimos 

 

4. Estado civil:  (   ) Solteiro(a)             (   ) Casado (a)         (   ) Divorciado(a)   

                                (   ) Viúvo(a)            (    ) União estável  

 

5. Filhos       (   ) Não                (   ) Sim         Quantos?__________  

 

6. Ano que concluiu o ensino médio ________________ 

 

7. Natureza da instituição de ensino em que cursou o ensino médio 

(   ) instituição de ensino pública                (   ) instituição de ensino privada             

           

8. Ano em que concluiu a graduação ________________  

 

9. Porque escolheu o curso de Serviço Social? 

 

10. Porque escolheu cursar Serviço Social na modalidade EaD? 

 

11. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do curso na modalidade 

EaD? 

 

12. Você conhece as diretrizes curriculares do curso de Serviço Social? Comente. 
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13.  Na sua opinião, a instituição de ensino onde você estudou cumpre as 

Diretrizes curriculares? Cite exemplos. 

 

14. A instituição onde você estudou realizava atividades de pesquisa e extensão?  

 

15. Como você avalia sua formação? Comente. 

 

16. Atuação profissional 

(   ) Exerce a função de assistente social  

(   ) Outra função         Qual? __________________ 

 

17. Espaço sócio-ocupacional  

(    ) Público municipal  (    ) Público estadual    (    ) Público federal    (   ) Privado 

(    ) Outro     Qual? ________________ 

 

18. Forma de inserção 

(   ) concurso                                   (   ) convite                  (   ) processo seletivo    

(   ) indicação                      (   ) outros. Especificar:____________________ 

  

19. Tipo de vínculo  

(   ) Contrato     (   ) CLTista       (    ) Efetivo        (   ) Horista  

 

20. Possui mais de um vínculo empregatício?   

(   ) Não         (    ) Sim. Especificar:___________________________ 

 

21. Qual sua carga horária de trabalho? (considerar carga horária de cada vínculo 

separadamente, caso possua mais de um) 

 

22. Quais as dificuldades que você encontrou na prática profissional? Comente. 


