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Resumo

O texto resulta de reflexões oriundas da experiência de monitoria acadêmica desenvolvida em duas disciplinas
no âmbito da graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe. Adota-se como ponto de
partida o processo de contrarreforma do ensino superior no Brasil no contexto de contrarreformas operadas
pelo Estado brasileiro. A contrarreforma do ensino superior tem sido marcada principalmente pela
precarização do ensino público e pelo fortalecimento do ensino privado. Defende o atual projeto de formação
em Serviço Social como uma das estratégias de enfrentamento da precarização do ensino superior e de
garantia de qualidade para a formação profissional de assistentes sociais. Destaca-se a monitoria no âmbito
da graduação como experiência síntese singular no processo de formação profissional em Serviço Social e na
docência.
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Abstract

The text is result of reflections derived from the experience of monitoring conducted in two academic
disciplines at undergraduate level in Social Work at the Federal University of Sergipe. Is adopted as a starting
point the process of counter-reform of higher education in Brazil in the context of contrarreformas operated
by Brazilian state. The counter-reform of higher education has been mainly marked by precariousness of
public education and the strengthening of private education. Advocates the current project training in Social
Work as one of the coping strategies casualization of higher education and quality assurance for training of
social workers. Stands out monitoring at undergraduate level as a experience singular synthesis in the
process of professional training in social work and teaching.
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Introdução

O presente texto é fruto da experiência de monitoria vinculada às disciplinas Oficina de Instrumentalidade
Profissional I e II no Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe.

A monitoria é uma atividade didático-pedagógica relevante no processo de formação de estudantes das
diferentes áreas do conhecimento, posto que possibilita o reconhecimento da relação indissociável entre
ensino, pesquisa e extensão.

Especialmente nos cursos de graduação, a monitoria figura como uma primeira aproximação do discente ao
trabalho docente, desde o planejamento até a execução e avaliação das atividades propostas, o que
possibilita uma percepção mais ampla do desenvolvimento da disciplina e da sua relação com o conjunto das
demais disciplinas e atividades propostas para os cursos de graduação.

De acordo com a resolução nº 38/05/CONEP, que trata sobre as normas do Programa de Monitoria na
Universidade Federal de Sergipe, em seu Art. 2º, define-se monitoria como:

[U]ma atividade didático-pedagógica vinculada a um Projeto de Monitoria,
desenvolvida por alunos de graduação da UFS, que visa a contribuir para o
aperfeiçoamento do seu processo de formação e melhoria da qualidade do ensino,
sob a orientação do professor responsável pela disciplina.

Pode-se afirmar a importância da monitoria ao possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades ao
discente mediante aproximação à experiência da docência, mas também por representar uma possibilidade de
qualificação do ensino a partir da relação estabelecida entre os sujeitos diretamente envolvidos, isto é,
professor/orientador e discente/monitor. Esta afirmação se expressa, inclusive, nos objetivos da monitoria
apresentados no Art. 4º da referida resolução:

I. despertar no aluno o interesse pelo magistério; II. criar condições para o aluno
exercitar os conhecimentos adquiridos na disciplina objeto do concurso; III.
promover a melhoria do ensino de graduação através da interação dos alunos do
programa com os corpos docente e discente; IV. estimular o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à sistematização do trabalho docente; e V. complementar a
formação acadêmica do aluno. (RESOLUÇÃO Nº 38/05/CONEP/UFS)

Dentre as possíveis habilidades oportunizadas ao discente mediante o conjunto de suas atribuições no
exercício de monitoria, na condição de auxiliar do professor/orientador, destacam-se: elaboração de material
didático e de planos de aula, levantamento bibliográfico, leitura e fichamentos de textos previamente
selecionados, falar em público, interação direta com o conjunto dos discentes matriculados na disciplina para
o desenvolvimento das atividades propostas, interação direta com o professor/orientador, elaboração de
trabalhos acadêmicos, tais como Relatório Conclusivo do Projeto de Monitoria e artigos. Para o docente, a
monitoria representa importante oportunidade de qualificar o processo ensino-aprendizagem a partir das
especificidades das demandas exigidas ao longo do acompanhamento ao discente/monitor.

Além de oportunizar ao discente uma aproximação com a experiência da docência e, por conseguinte, o
desenvolvimento das habilidades anteriormente referidas, a relevância da monitoria, especificamente na
formação em Serviço Social, é defendida no presente texto sob as seguintes afirmações: 1) a existência de
projetos de monitoria nos cursos de graduação em Serviço Social se apresenta como uma estratégia de
fortalecimento da formação profissional em consonância com o atual projeto da profissão frente ao processo
de precarização da educação pública brasileira; 2) a experiência de monitoria se apresenta como um desafio
ao discente/monitor, posto que exige estabelecer interlocução com conhecimentos adquiridos em outras
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disciplinas cursadas, tendo em vista o caráter de intersecção e complementaridade entre as disciplinas que
compõem o projeto pedagógico curso em acordo com as Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço
Social no Brasiliii; 3) Para os dois sujeitos diretamente envolvidos na experiência de monitoria
(docente/orientador e discente/monitor), esta se apresenta ainda como possibilidade de exercício de
princípios expressos no Código de Ética do/a assistente social, tendo em vista que a docência se trata de uma
atribuição privativa desse profissional.

1. A formação em Serviço Social no contexto da precarização da educação pública no Brasil

Na década de 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), percebe-se o redirecionamento do
papel do Estado contribuindo para afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil. FHC assume o governo em
1995 e, ao estender o modelo neoliberal iniciado no governo de Fernando Collor, intensifica o processo de
minimização do Estado em suas responsabilidades frente às necessidades dos trabalhadores, desmontando os
direitos sociais conquistados, expressos na Constituição Federal de 1988. Esse contexto, identificado por
Behring (2008) de contrarreforma do Estado brasileiro, foi reflexo do contexto internacional de reestruturação
do capital, tendo como principais características a ampla privatização das empresas estatais, o ajuste fiscal, o
aumento do desemprego e a redução da atuação do Estado no provimento das políticas sociais, que passam a
ser caracterizadas pela focalização e pela seletividade (BEHRING, BOCHETTI, 2008). Para justificar esse
processo, foi operatório o discurso de que houve um desvio das funções essenciais do Estado, sendo
direcionada a responsabilidade pelos custos da crise ao setor produtivo e à sociedade.

Esse contexto trouxe sérios rebatimentos à educação pública brasileira que desde então tem enfrentado um
amplo processo de precarização. Especialmente o chamado ensino superior, segundo Cislaghi (2011), está
sofrendo desde os anos 1990 um agressivo processo de contrarreforma como parte da contrarreforma do
Estado, com expressivo investimento público em instituições de ensino privadas. Essa autora destaca que
nesse bojo a Lei nº 9.394/1996 que, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, “prevê a
diversificação das modalidades de ensino superior”, o que, em sua análise, flexibiliza a indissociável relação
entre ensino, pesquisa e extensão (CISLAGHI, 2011, p. 246).

Nestes termos, tal flexibilização, favoreceu a expansão de cursos sequenciais e na modalidade à distância nas
instituições de ensino privadas. Para além disso, a mesma autora nos remete a refletir que a contrarreforma
do ensino superior, em resposta às necessidades de acumulação do capital, além de contribuir para a
ampliação do lucro pelo capital no ensino superior, tem motivações estruturais em tempos de crise do capital:

A necessidade de um novo perfil da força de trabalho formada nas universidades, de
um novo perfil das pesquisas, financiadas e determinadas pelo mercado, além da
chamada racionalização de recursos públicos, para que a maior parte do fundo
público se direcione ao mercado financeiro, são parte da estrutura mundial do capital
na tentativa de superar mais uma crise. (CISLAGHI, 2011, p. 247).

Na conjuntura atual a educação é tratada como mercadoria, traduzindo-se em excelente campo de
investimento e obtenção de lucros para empresários. Pode-se constatar a ampliação do número de cursos
privados no Brasil, bem como de cursos na modalidade à distância. De acordo com o Censo de Educação
Superior de 2012 do Ministério da Educação, ocorreu crescimento de 3,1% no número de matrículas nos
cursos presenciais e de 12,2% nos cursos à distância, no período de 2011 a 2012.

Esse processo de contrarreforma do ensino superior aprofunda-se nos anos 2000 com a ampliação da
privatização do ensino e a reestruturação das universidades federais, esta última legalmente proposta pelo
Decreto nº 6.096/2007iv que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni).
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As transformações em curso no ensino superior e, especialmente, nas universidades federais com vistas a
atender às necessidades de acumulação do capital compõem um cenário extremamente adverso à
consolidação do projeto de formação profissional em Serviço Social expresso nas Diretrizes Gerais para o
Curso de Serviço Social/ABEPSSv (1996) e nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social do
MEC (2001).

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social no Brasil apontam uma lógica curricular que
considera um conjunto de conhecimentos indissociáveis que constituem a formação profissional e se
expressam em três núcleos de fundamentação, quais sejam:

[N]úcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que compreende um
conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos para conhecer o ser
social; núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira,
que remete à compreensão das características históricas particulares que presidem a
sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e
locais; núcleo de fundamentos do trabalho profissional, que compreende os
elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho: sua
trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que
envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em
Serviço Social e o estágio supervisionado. (PARECER CNE/CES 492/2001, p. 11-2)

Essa proposta está, portanto, associada a uma compreensão de que a formação profissional em Serviço Social
se constitui de uma totalidade de conhecimentos interdependentes, conforme explicitado na proposta da
ABEPSS (1996, p. 8):

É importante salientar que o primeiro núcleo, responsável pelo tratamento do ser
social enquanto totalidade histórica, analisa os componentes fundamentais da vida
social, que serão particularizados nos dois outros núcleos de fundamentação da
formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do trabalho profissional. Portanto,
a formação profissional constitui-se de uma totalidade de conhecimentos que estão
expressos nestes três núcleos, contextualizados historicamente e manifestos em
suas particularidades.

As referidas Diretrizes exprimem, portanto, um projeto de formação profissional voltado a um determinado
perfil de profissional, qual seja, aquele com capacidade de compreender criticamente a realidade social, as
determinações da “questão social” com competências teórico-metodológica e ético-política para o exercício
das atividades técnicas/interventivas no exercício profissional. Isto pressupõe, uma preocupação com a
formação profissional que extrapole à centralidade na razão instrumental tão propalada no atual contexto de
prioridade aos processos de formação aligeirados para atender à lógica do mercado.

Através do Conjunto Conselho Federal de Serviço Social/ Conselhos Estaduais de Serviço Social
(CFESS/CRESS), da ABEPSS e da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO) a categoria
de assistentes sociais vem apresentando seu projeto de formação profissional em contraposição ao projeto de
educação superior voltado aos interesses do mercado sob o signo de “reforma da educação” propalado desde
o governo de Fernando Henrique Cardoso e em continuidade pelos governos Lula e Dilma Rousseff.

Recentemente o CFESS lançou em 2012 a campanha “Serviço Social de olhos abertos para a educação:
ensino público e de qualidade é direito de todos/as”, chamando atenção para o trato da educação como
direito social de toda a sociedade e não em contraposição à lógica de sua reversão em mercadoria:

O conjunto CFESS-CRESS, em articulação com os sujeitos coletivos, tem se
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posicionado e lutado contra a mercantilização da educação e de todas as formas
precárias de expansão, notadamente em relação ao Ensino Superior, que criam à
ilusão do acesso a universidade e ao conhecimento, quando, na verdade, se tornam
experiências aligeiradas, posto que destituídas historicidade dos projetos
profissionais e na contra mão da reivindicação por ampliação do acesso a educação
com condições de permanecia e qualidade reivindicação histórica de movimentos
sociais e diferentes sujeitos que atuam na educação.” (CFESS, 2012, p.1)

Com a preocupação de provocar o debate público sobre a precarização da política de educação brasileira e,
em especial, a proposta de educação à distância, fortalecida no atual processo de contrarreforma do ensino
superior, a categoria de assistentes sociais lançou também a campanha “Educação não é fast-food: diga não à
graduação à distancia em Serviço Social”, demarcando seu posicionamento contrário em relação à
precarização e mercantilização doa educação, com ampliação dos cursos à distância:

(…) a campanha marca nossa discordância com a política brasileira de ensino
superior, profundamente mercantilizada e discriminatória. Uma política que reforça
as desigualdades sociais e regionais do país; que asseguram aos ricos o ensino de
qualidade e aos que não possuem condições para acessar as poucas Instituições de
graduação publicas presenciais ou de custear a sua própria formação de qualidade
são ofertados os cursos EaD expressão máxima da precarização e da mercantilização
da educação. (CFESS, 2011, p.3).

A defesa da educação pública e, em especial, da qualidade da formação profissional, certamente compõem as
principais frentes de luta empreendidas pelo conjunto da categoria de assistentes sociais no cenário de
aprofundamento da crise do capital e de seus esforços para garantir seu necessário movimento de
acumulação.

Ao destacar as condições da educação pública no Brasil o Serviço Social brasileiro contribui para adensar o
debate necessário sobre as políticas sociais propostas pelo Estado brasileiro no contexto da atual crise do
capital, põe a nu as propostas encobertas pelo signo “reformista” que tende a favorecer consensos e
obscurecer os interesses antagônicos das classes sociais em disputa. Ademais, os esforços empreendidos pela
categoria de assistentes sociais na defesa da qualidade da formação aponta seu compromisso com a
qualidade das respostas profissionais à população, tendo em vista a indissociável relação entre formação e
exercício profissional.

Nesses termos, cabe ressaltar que, inclusive, a docência em Serviço Social é uma atribuição privativa do/a
assistente social, o que nos permite afirmar que além dos rebatimentos da contrarreforma do ensino superior
ao conjunto da sociedade, especificamente no Serviço Social, traz sérias implicações ao exercício da docência
e aos estudantes que terão ingresso nos diferentes espaços sócio-ocupacionais.

2. A monitoria como experiência síntese singular na formação profissional em Serviço Social e no
exercício da docência

Ainda que se reconheça a precarização da educação, há expressões de resistências. É possível detectar
esforços de discentes e de docentes nos cursos presenciais de diferentes Universidades Públicas brasileiras
para assegurarem a materialização da formação profissional com qualidade. Conforme apontado, o Serviço
Social brasileiro tem participado do debate e implementado ações em defesa da educação pública com
qualidade reconhecendo seu caráter de direito social previsto na Constituição de 1998.

Nesse debate e dentre as ações mais amplas empreendidas, cumpre-nos destacar a importância dos projetos
de monitoria desenvolvidos no interior dos cursos de graduação em Serviço Social nas Universidades públicas
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como possível estratégia de qualificação da formação profissional no atual contexto de regressão de direitos e
de precarização da educação pública. Defendemos que o conjunto desses projetos desenvolvidos nesses
cursos, uma vez articulados efetivamente com a perspectiva de formação profissional expressa nas Diretrizes
Curriculares propostas pela categoria profissional, tende a contribuir para uma formação crítica, em que os
valores éticos e os compromissos políticos assumidos pelo Serviço Social brasileiro sejam afirmados pelos
discentes em formação e por seus respectivos docentes/orientadores.

Em seu caráter singular, a experiência de monitoria se apresenta como um desafio ao discente/monitor, posto
que exige estabelecer interlocução com conhecimentos adquiridos em outras disciplinas cursadas ao longo da
graduação, tendo em vista o caráter de intersecção e complementaridade entre os núcleos de
fundamentação, em acordo com o projeto pedagógico dos cursos articulado com as Diretrizes Curriculares de
abrangência nacional. Ao mesmo tempo, esse desafio se revela nas dificuldades encontradas para seu
exercício. Especificamente na experiência pessoal da qual derivam as ideias ora expostas, destacam-se como
principais dificuldades: ausência de espaço físico específico e adequado para atividade auxiliar com os
discentes no estudo e elaboração de trabalhos acadêmicos em horário extra ao designado para aulas da
disciplinavi; recursos materiais limitados; dificuldade em realizar atividades extra sala em horário diverso ao
das aulas, posto que o curso de Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe é noturno e muitos
discentes não apresentam disponibilidade de tempo para desempenho de atividades em outro turno, tendo
em vista suas atividades laborativas ou de estágio.

Ainda em sua dimensão singular, a experiência de monitoria oportuniza aos dois sujeitos diretamente
envolvidos no processo (discente/monitor e docente/orientador) a observância do sigilo profissional ao se
deparar com determinados conteúdos que emergem quando da realização do acompanhamento pedagógico
dos discentesvii. Ademais, tendo em vista que o magistério de Serviço Social se trata de uma atribuição
privativa do/a assistente social, conforme a Lei 8.662/1993, o exercício de monitoria exige desses sujeitos a
construção de um processo pedagógico que envolva discentes, discente/monitor e docente/orientador de
forma democrática e que favoreça autonomia no processo de formação. A monitoria requisita especialmente
ao discente/monitor e ao docente/orientador a realização de ações e reflexões pautadas nos princípios
fundamentais previstos no Código de Ética Profissional do/a assistente social (1993)viii, tais como:

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a
ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; II.
Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes
trabalhadoras; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente
discriminados e à discussão das diferenças; VII. Garantia do pluralismo, através do
respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões
teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; VIII. Opção por
um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; X. Compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência profissional.

Esses princípios revelam o compromisso assumido pela profissão de Serviço Social com a superação da ordem
societária vigente e imprimem à formação profissional a necessidade de superar a perspectiva tecnicista que
tem se ampliado no ensino superior cada vez mais voltado às necessidades do mercado. A formação voltada
ao mercado tende a fragmentar a relação entre ensino, pesquisa e extensão, assumindo dinâmicas
superficiais e aligeiradas, à exemplo dos cursos de modalidade à distância (curso EaD), os quais se mostram
divergentes dos princípios e compromissos da profissão, bem como, do estabelecido pelas Diretrizes
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Curriculares para os cursos de Serviço Social e em relação aos instrumentos normativos referentes ao estágio
(Lei 11.788/2008, Resolução CFESS 533/2008 e Política Nacional de Estágio/ABEPSS).

As interlocuções diretas (face a face) estabelecidas no processo ensino-aprendizagem são indispensáveis à
construção de conhecimentos. Os debates, questionamentos e proposições dos sujeitos envolvidos são
fundamentais para uma formação profissional com qualidade em consonância com princípios que norteiam o
exercício profissional e a formação em Serviço Social. Nesse sentido, a monitoria oportuniza ao discente e ao
docente/orientador pensar a formação profissional como totalidade, reconhecendo seus limites e
possibilidades na sua relação com as determinações mais gerais que incidem na educação pública brasileira
no contexto da crise estrutural do capital. Exige reconhecer a relação indissociável entre ensino, pesquisa e
extensão que deve ser assegurada como base da formação profissional nas Universidades Públicas brasileiras.
Portanto, a monitoria se revela uma experiência síntese singular no processo de formação profissional em
Serviço Social e no exercício da docência.

3. Considerações finais

No presente texto evidenciou-se a relevância da monitoria no âmbito dos cursos de graduação como
experiência que evidencia a necessária relação entre ensino, pesquisa e extensão.

Partiu-se de uma breve abordagem sobre o processo de contrarreforma do ensino superior no Brasil para
destacar o atual projeto de formação em Serviço Social nesse contexto como uma proposta radicalmente
oposta. Ressaltou-se especialmente a importância da proposição de projetos de monitoria no interior dos
cursos de Serviço Social como importante estratégia de qualificação da formação profissional em tempos de
contrarreforma do ensino superior no Brasil. E, apesar de definida como atividade didático-pedagógica
desenvolvida por discentes de graduação, chamou-se atenção para sua relevância também em relação ao
docente/orientador, sobretudo no que se refere a reafirmação de valores éticos e os compromissos políticos
profissionais, ao reconhecer o magistério de Serviço Social como atribuição privativa do assistente social.

Reafirma-se a importância de investimento em projetos de monitoria no ensino superior, em tempos de apelo
a formação profissional aligeirada, acrítica e tecnicista, pois a mesma possibilita pensar a formação em
Serviço Social como totalidade.
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