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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar as produções acadêmicas do Serviço Social sobre a
expansão do EaD na formação profissional de Serviço Social, que iniciou seu
funcionamento no ano de 2006 com a primeira turma. Para tanto buscamos resgatar o
debate da formação social brasileira, a partir dos autores com acúmulo teórico acerca do
assunto, considerando o Brasil um país capitalista dependente, que segue as orientações
do grande capital para os países periféricos. O Brasil realiza a contrarreforma do Estado,
nos anos de 1990, através do aprofundamento da proposta política de caráter neoliberal.
Na disseminação e nas recomendações das políticas de receituário neoliberal a proposta
é que o Estado não deve ser mais o executor direto do desenvolvimento do país, mas
sim transferir essa ação para o mercado. Assim, as políticas públicas, principalmente de
educação, são atingidas por uma intensa privatização, tanto no interior das
universidades públicas, como no crescimento de instituições de ensino superior
privadas. Essa mercantilização do ensino superior ganha vigor, nos anos 2000, com a
expansão dos cursos de graduação no EaD, por meio de legislações que apresentam
ações direcionadas ao ensino superior nessa modalidade. Portanto, é nesse contexto que
concentraremos nosso estudo na formação profissional em Serviço Social no EaD e
buscamos conhecer as estratégias de enfretamento da categoria profissional a expansão
do EaD que contraria a direção hegemônica conquistada pela profissão.

Palavras-chave: Política educacional, EaD, Serviço Social, formação profissional.

ABSTRACT
This work aims to analyze the academic productions of the Social Service on the
expansion of EaD in the professional formation of Social Work, which began its
operation in the year 2006 with the first group. For this, we seek to rescue the debate of
Brazilian social formation from the authors with theoretical accumulation on the
subject, considering Brazil a dependent capitalist country, which follows the guidelines
of the great capital for the peripheral countries. Brazil performs the counter-reform of
the State, in the 1990s, through the deepening of the political proposal of a neoliberal
character. In the dissemination and recommendations of neoliberal prescription policies,
the proposal is that the State should no longer be the direct executor of the country's
development, but rather transfer that action to the market. Thus, public policies,
especially education, are affected by intense privatization both within public universities
and in the growth of private higher education institutions. In 2000, this
commercialization of higher education was strengthened by the expansion of
undergraduate courses in the EaD, through laws that present actions directed to higher
education in this modality. Therefore, it is in this context that we will concentrate our
study on the professional formation in Social Work in the EaD and we seek to know the
strategies of confrontation of the professional category the expansion of the EaD that
contradicts the hegemonic direction conquered by the profession.

Keywords: educational policy, EaD, Social Service, vocational training.
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INTRODUÇÃO
Meu interesse pelo tema do EaD na formação em Serviço Social surgiu após
minha experiência profissional de tutora presencial no curso de Serviço Social na
modalidade a distância.
Durante minha trajetória acadêmica na graduação em Serviço Social foi
despertado o interesse pela docência, pois durante o processo de formação profissional
tive a oportunidade de ser membro de um grupo de pesquisa, participar de projeto de
extensão e da monitoria, na disciplina de Pesquisa em Serviço Social, atividade que
aguçou o interesse pela docência.
Com a conclusão da graduação fui atrás da minha inserção no mercado de
trabalho para atuação enquanto assistente social. Foi um período de muitos desafios e
aprendizagem, em que pude conhecer diversas realidades, tanto no âmbito institucional
quanto no atendimento à classe trabalhadora. Tive a oportunidade de conviver com o
público de idosos, trabalhadores rurais, crianças, adultos, jovens, adolescentes, atuando
nas políticas públicas de saúde, assistência social e educação, com direitos trabalhistas,
previdenciários, benefícios sociais, enfim, em toda dinâmica produtiva da sociedade
capitalista, empregando de todo arcabouço teórico-crítico apreendido na graduação em
Serviço Social.
Contudo, uma experiência profissional, aquela que aceitei pensando na docência
e como um desafio, foi a que trouxe um misto de sensações: foram descobertas,
questionamentos, angústias, dúvidas, relacionadas à tutoria presencial no curso de
Serviço Social no EaD. Foram no total 7 anos vivendo essa experiência, que no início
foi permeada pela observação da nova realidade de formação profissional com a qual
me deparei, o EaD, pois até então, o conhecimento que tinha de formação era da minha
graduação, presencial e universitária. Foram muitas descobertas nessa época, como por
exemplo, de termos como teleaula, aula atividade, fórum, portfólio, AVA, TIC, enfim
um mundo de novos termos permeando a formação acadêmica. Outra descoberta foi a
presença para assistir as aulas com obrigatoriedade de somente uma vez na semana,
tutor não é professor, sua função é auxiliar os alunos na aula atividade e esclarecer
determinadas dúvidas.
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Entretanto, a questão marcante no EaD para o Serviço Social é o estágio, motivo
pelo qual fui contratada pelo Polo, pois os problemas eram diversos nessa área da
formação para as turmas do Serviço Social. O Polo de apoio presencial, que me
contratou, naquele momento, ano de 2010, tinha em torno de seis turmas cursando
Serviço Social, onde também ofertava outros cursos de graduação. Uma turma de
Serviço Social já estava no período do TCC, era a primeira turma de Serviço Social
estabelecida no Polo, duas turmas em estágio e uma queria entrar no semestre seguinte,
e as demais ainda estavam nos períodos iniciais. Esse foi o momento de maior
questionamento ao EaD e que gerou mais angústia profissional.
A coordenadora do Polo, uma pedagoga, explanou toda situação que o Polo
estava enfrentando com o estágio de Serviço Social. Primeiro no Polo não há uma
coordenação de estágio, muitos menos uma coordenação de estágio em Serviço Social,
ou seja, todas funções de coordenação recaiam para a coordenadora pedagógica do pólo.
Dessa forma, a universidade, na qual o Polo é ofertante dos seus cursos EaD, orientou
que seria atribuição da coordenadora do Polo a abertura dos campos de estágio para os
discentes do curso de Serviço Social, sendo que ela já contava outras diversas
atribuições, e com isso não conseguia atender essa demanda de estágio. O segundo
ponto apresentado pela coordenadora era de que os discentes estavam apresentando
forte resistência com relação a supervisão acadêmica, pois justificavam que quando
optaram pelo curso de Serviço Social EaD foram informados que seria necessária a
presença no pólo somente uma vez na semana. Por que a partir do estágio deveriam ser
duas vezes na semana? Os discentes alegavam que os gastos financeiros cresceram, pois
além de terem que ir para o campo de estágio, ainda tinham que frequentar mais um dia
no Polo. Para isso eu estava ali, auxiliar na abertura dos campos de estágio, visto que
nos últimos anos de trabalho nesse Polo essa atribuição já competia somente a mim, a
de ser responsável pelas supervisões acadêmicas de estágio curricular obrigatório do
curso de Serviço Social.
Com o desafio de assumir a responsabilidade pelas supervisões acadêmicas de
estágio, busquei aprofundar meu conhecimento sobre essa etapa da formação em
Serviço Social. Pesquisei e estudei as legislações de estágio no geral e estágio em
Serviço Social, através das Diretrizes Curriculares e das Resoluções do CFESS, e
posteriormente as orientações para o estágio formulada pela ABEPSS. Ao mesmo

13

tempo me vi na obrigação de me atualizar profissionalmente, pois as supervisões
acadêmicas iriam acontecer a partir de atividades programadas em um cronograma
semestral, com realização de estudos dirigidos, seminários, elaboração de diário de
campo, orientações para preenchimento da documentação de estágio e esclarecimento
de dúvidas.
A partir de então os questionamentos não paravam de surgir. Por que era tão
difícil a abertura de campo de estágio para os discentes do curso de Serviço Social?
Nenhum outro curso tinha esse problema. Por que o discente escolhe um curso de
graduação sem conhecer o seu funcionamento e depois critica as atividades que são
obrigatórias para conclusão dessa graduação? Se existe tanta dificuldade em conseguir
campo de estágio para os discentes de Serviço Social, por que então as IES não param
de abrir novas turmas a cada semestre?
E ainda tem a etapa final, o TCC, atribuição que também não compete ao tutor
presencial. A orientação e correção é competência do tutor eletrônico responsável pela
turma. O tutor presencial só deve acompanhar a apresentação do TCC e preencher uma
ficha com a sua avaliação da apresentação de cada discente, ficha que contém perguntas
objetivas, sendo elaborada pela IES e encaminhada via sistema para o Polo.
Diante desse conjunto de informações sobre a formação em Serviço Social no
EaD e da vivência profissional nesse espaço de formação profissional precarizado, que
causavam tanta angústia profissional, decidi que era preciso encontrar uma estratégia de
enfrentamento à problemática da formação profissional no EaD diante do conflito
profissional vivenciado. Foi então que retornei ao espaço acadêmico universitário, após
decorrido quase dez anos de formação na graduação, para aprimoramento teórico e
profissional com o ingresso no Mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento
Regional, da Escola de Serviço Social da UFF - Niterói.
No Mestrado me deparei com a oportunidade de realizar um movimento de
afastamento da experiência empírica que estava vivendo no EaD e construir, a partir
das aulas e leituras de autores com viés crítico, um arcabouço teórico acerca do EaD,
evidenciando que a expansão do EaD no Brasil e no curso de Serviço Social faz parte de
um processo de aprofundamento do neoliberalismo num país capitalista dependente, que
a partir dos anos de 1990, iniciou o processo de contrarreforma do Estado com
incidências na política educacional propiciando a privatização do ensino superior, a
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partir de amplo corte de verba destinada as políticas públicas, que nos anos 2000, se
amplia com a estratégia do EaD.
Nessa trajetória de aproximação com o objeto da minha pesquisa vários pontos
foram avaliados como possibilidade de estudo, porém a definição pela pesquisa
bibliográfica com análise dos trabalhos produzidos pelo Serviço Social acerca do EaD
foi de extrema relevância, pois esse exame de como tem sido a produção do Serviço
Social discutindo o EaD na formação ainda não tem um balanço aprofundado.
Portanto, o presente trabalho objetiva realizar um estudo acerca do debate
acumulado pelo Serviço Social sobre a formação no EaD, posto que já foi completado
dez anos de formação de EaD no Serviço Social, e o movimento da categoria de
assistentes sociais em conjunto com as entidades representativas da categoria foi
intenso, desde a formação da primeira turma de EaD no curso de Serviço Social. Mas
qual foi percurso das produções acadêmicas?
A partir do tema apresentado, formulamos o problema do nosso trabalho: como
a produção de conhecimento no âmbito da Pós-Graduação e dos Encontros Nacionais de
Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS vem abordando a formação em Serviço
Social na modalidade de EaD?
Diante de tal problema levantamos as seguintes hipóteses:
- O padrão de desenvolvimento capitalista dependente se relaciona com um
padrão educacional rebaixado;
- O processo de contrarreforma do Estado brasileiro determinou a fragilização do
ensino superior, trazendo como conseqüência a sua privatização e mercantilização;
- Os trabalhos produzidos nas Pós-Graduações em Serviço Social e publicados
nos anais dos ENPESS sobre a formação no EaD ainda são escassos, e não relacionam a
formação em Serviço Social na modalidade de EaD com uma análise mais aprofundada
sobre os rumos da política de educação no Brasil.
Para conhecer essa realidade adotaremos uma análise dialética, em que o
pensamento crítico se dispõe a conhecer a "coisa em si" (KOSIK, 1976), não nega a
existência dos fenômenos, mas destrói a sua considerável independência, provando que
os fenômenos são derivados. Procura-se, assim, romper com a pseudoconcreticidade,
mundo onde o fenômeno e a essência não apresentam diferenças e se tornam uma
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unidade. Sendo que, a realidade é o mundo da "realização da verdade" (KOSIK, 1976,
p. 19), onde a verdade não está pronta e acabada, mas é onde ela se desenvolve e
realiza.
Dessa forma, o conhecimento da realidade, da política de educação e do EaD na
formação profissional do assistente social se desenvolve e se realiza com a união
dialética entre o sujeito e o objeto. O pensamento dialético parte da hipótese de que o
conhecimento humano se processa em um movimento em espiral, de concretização dos
fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, do qual cada início é
abstrato e relativo (KOSIK, 1976).
Nesse sentido, estruturamos o trabalho em três capítulos. No capítulo I
propomos, a partir de pesquisa bibliográfica, conhecer/apreender o processo de
formação social brasileira e o impacto da produção e reprodução do sistema capitalista
no ensino superior, levando em conta a posição do Brasil no capitalismo, de país
dependente. Para tanto, utilizamos autores que se debruçaram no estudo da formação
sócio-histórica do Brasil e da América Latina, como Fernandes, Oliveira, Marini e
Coutinho, como também Lênin e Trotsky, que nos subsidiaram a refletir sobre o
desenvolvimento desigual e combinado em um contexto de avanço do imperialismo.
Para compreensão do padrão educacional brasileiro os autores Frigotto e Neves foram
essenciais.
Em seguida, no capítulo II, por meio de pesquisa bibliográfica, abordaremos a
contrarreforma do Estado e sua incidência no ensino superior brasileiro, assim como o
EaD como estratégia de expansão do ensino superior e sua incidência no Serviço Social.
Para fundamentação teórica recorremos aos seguintes autores, Sguissardi, Silva Jr.,
Behring, além das legislações voltadas para a educação. No que diz respeito ao Serviço
Social no EaD a autora Pereira foi nosso fundamento, pelo acúmulo de debate sobre o
assunto.
Essa aproximação com o tema nos embasará e contribuirá para que possamos
problematizar a produção na área de Serviço Social, de dissertações e trabalhos
publicados no Anais do ENPESS, que abordam a formação em Serviço Social ofertada
na modalidade de EaD, no capítulo III.
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CAPÍTULO

1:

FORMAÇÃO

SOCIAL

BRASILEIRA

E

O

MODELO

EDUCACIONAL SOB O CAPITALISMO DEPENDENTE

1.1 –FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA, ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS
Nessa primeira parte do trabalho abordaremos o processo de formação social
brasileira e a constituição de um padrão educacional marcado pelo capitalismo
dependente. Esse esforço irá fundamentar os debates subsequentes a respeito da
expansão do ensino superior no Brasil, com presença significativa do Ensino a Distância
(EaD), o que nos possibilitará compreender posteriormente o processo de
contrarreforma do Estado, sua incidência na política educacional (o que realizaremos no
capítulo 2) e, por fim, analisar a produção de conhecimento na área de Serviço Social,
com enfoque nas produções dos Programas de Pós-graduação em Serviço Social e
trabalhos publicados nos Anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço
Social (ENPESS), cujo objeto é o EaD no Serviço Social (capítulo 3).
Para compreender como o modelo concreto de capitalismo se desenvolveu no
Brasil inicialmente resgataremos as análises de Lênin (2012) sobre o imperialismo, no
livro "O Imperialismo, fase superior do capitalismo",1 que nos apresenta a forma e o
momento histórico no qual o capitalismo atinge a sua fase imperialista e o conceito de
"desenvolvimento desigual" do capitalismo, o qual trataremos em seguida.2
No "velho capitalismo", período que o sistema capitalista era dominado pela
livre concorrência, sua característica era a exportação de mercadorias. No "capitalismo
moderno", então analisado por Lênin (2012), no qual predomina o monopólio,
evidencia-se a exportação de capital, ou seja, a livre concorrência transforma-se em
monopólio, que são características opostas. O monopólio foi surgindo através da criação
1

Embora as análises de Lênin tenham sido realizadas nas primeiras décadas do século XX, um século
depois elas ainda são extremamente pertinentes. Sua análise, assim como as de Marx/Engels, apontou
tendências que se agudizaram no século XXI. "O novo imperialismo tem resultado, nas economias
periféricas (América Latina, Ásia, África e outras parcelas do globo) em ampliação da pobreza e da
miséria, perda de alguns direitos que foram duramente conquistados, bem como precarização das
condições de trabalho" (XAVIER, 2018, p. 388). Lênin retrata a concentração e exportação de capital,
processo que ocasiona forte influência para a mercantilização das políticas sociais. CF. Lênin (2007).
2
O conceito de "desenvolvimento desigual" também pode ser verificado em Marx (1971), na sua obra O
capital, volume II, abarcados nos capítulos XXIII, XXIV e XXV.
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da grande produção em detrimento da pequena, substituindo grandes produções por
outras maiores, concentrando a produção e o capital de tal forma que surge no seu
interior o monopólio na forma dos cartéis, trustes e sindicatos, e unindo-se a eles estão
uma pequena quantidade de bancos com seu capital, que manipulam outros milhares de
bancos. Porém, os monopólios não extinguem a livre concorrência, existem acima e ao
lado dela, produzindo contradições, atritos e conflitos particularmente agudos e
intensos. Dessa forma,
[...] o imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que
ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu
marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo
em trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países
capitalistas mais importantes (LÊNIN, 2012, p. 194).

Lênin (2012) apresenta outra importante análise sobre as possessões coloniais
das grandes potências capitalistas. [...] "A passagem do capitalismo à fase do
capitalismo monopolista, ao capital financeiro, se encontra relacionada com a
exarcebação da luta pela partilha do mundo" (p. 187), ou seja, as grandes potências
mundiais adquirem mais colônias, demonstrando a grande desigualdade na expansão
colonial. O esforço para a conquista de colônias torna-se imprescindível para o capital
financeiro, pois traz a garantia que novas fontes possíveis de matérias-primas estarão
asseguradas a longo prazo e não ficarão para trás na furiosa competição da partilha
econômica e política do mundo.
A particularidade fundamental do capitalismo moderno consiste na
dominação exercida pelas associações monopolistas dos grandes patrões.
Estes monopólios adquirem a máxima solidez quando reúnem nas suas mãos
todas as fontes de matérias-primas, e já vimos com que ardor as associações
internacionais de capitalistas se esforçam por retirar ao adversário toda a
possibilidade de concorrência, por adquirir, por exemplo, as terras que
contêm minério de ferro, os jazigos de petróleo, etc. A posse de colônias é a
única coisa que garante de maneira completa o êxito do monopólio contra
todas as contingências de luta com o adversário, mesmo quando este procura
defender-se mediante uma lei que implante o monopólio do Estado. Quanto
mais desenvolvido está o capitalismo, quanto mais sensível se toma a
insuficiência de matérias-primas, quanto mais dura é a concorrência e a
procura de fontes de matérias-primas em todo o mundo, tanto mais
encarniçada é a luta pela aquisição de colônias (LÊNIN, 2012, p. 190).

No capitalismo o desenvolvimento desigual é o princípio fundamental e
indispensável do modo de produção capitalista. Enquanto existir o capitalismo a
produção excedente não será canalizada para a elevação de vida da classe trabalhadora,
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pois esse ato significaria a redução dos lucros dos capitalistas, o que ocasionaria um
prejuízo nas suas proporções gigantescas de acumulação de capital (LÊNIN, 2012).
O capitalismo é a produção de mercadorias no grau superior do seu
desenvolvimento, quando até a força de trabalho se transforma em
mercadoria. O desenvolvimento da troca, tanto no interior como, em especial,
no campo internacional, é um traço distintivo e característico do capitalismo.
O desenvolvimento desigual, por saltos, das diferentes empresas e ramos da
indústria e dos diferentes países é inevitável sob o capitalismo (p. 177).

Trotsky (1977), ao desenvolver a teoria do desenvolvimento desigual e
combinado, está experimentando explicar a lógica das desigualdades econômicas e
sociais dos países "atrasados" ou dominados pelo imperialismo, conceito analisado por
Lênin anteriormente. Examina o desenvolvimento do capitalismo na Rússia (seu país de
origem), tendo como direção a inserção econômica deste país no sistema capitalista.3 Na
sua obra "A história da revolução russa", no capítulo I, apresenta particularidades do
desenvolvimento da Rússia, um país que tinha como traço essencial e constante na sua
história a lentidão do desenvolvimento, gerando por consequência um atraso na
economia, com uma formação da estrutura social e cultural ainda relacionada aos seus
primórdios, projetando, assim, um país "atrasado" que absorveu as conquistas materiais
e ideológicas dos países “adiantados”.4 "Um país atrasado frequentemente rebaixa as
realizações que toma de empréstimo ao exterior para adaptá-las à sua própria cultura
primitiva. O próprio processo de assimilação apresenta, neste caso, um caráter
contraditório" (TROTSKY, 1977, p. 25).
Trotsky tinha como perspectiva a compreensão que o capitalismo é uma
totalidade contraditória,5 e não simplesmente uma combinação de repartição de países
isolados, afirmando que países "coloniais" e "semi-coloniais" não poderiam desenvolver
a sua história separada de outras nações, e, por sua vez, não conseguiriam superar o
atraso passando para um estágio superior ainda permanecendo na estrutura do
3

A obra de Trotsky, escrita no início do século XX, ano de 1930, ainda na efervescência da pósRevolução Russa, de 1917, apresenta análises sobre a Rússia, capitalista dependente, que ainda
permanecem atuais, ao descrever as características sobre o país e as relações estabelecidas entre as
burguesias locais e externas, se aproximando muito das relações estabelecidas pela burguesia nos países
da América Latina, especialmente o Brasil.
4
A palavra foi escrita entre aspas, pois foi um termo que o autor (Trotsky) utilizou para caracterizar as
sociedades capitalistas centrais.
5
O termo Totalidade Contraditória é trabalhado por Konder (2008), declarando que totalidade faz parte
de um momento do processo de totalização, que se altera a partir das mudanças ocorridas nas unidades
que compõem o todo, e essas unidades são repletas de contradição, que é um princípio do movimento das
realidades, que são diferentes.
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capitalismo. O capitalismo na sua fase imperialista não iria possibilitar que as regiões
atrasadas se desenvolvessem autonomamente, ou seja, repetindo as etapas atravessadas
pelos países pioneiros do capitalismo.
O capitalismo [...] preparou e, em certo sentido, realizou a universalidade e a
permanência do desenvolvimento da humanidade. Fica, assim, excluída a
possibilidade de uma repetição das formas de desenvolvimento em diversas
nações. Na contingência de ser rebocado pelos países adiantados, um país
atrasado não se conforma com a ordem de sucessão: o privilégio de uma
situação historicamente atrasada - e este privilégio existe - autoriza um povo
ou, mais exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes do prazo
previsto, passando por cima de uma série de etapas intermediárias.
Renunciam os selvagens ao arco e a flecha e tomam imediatamente o fuzil,
sem que necessitem percorrer as distâncias que, no passado, separaram estas
diferentes armas (TROTSKY, 1977, p. 24).

De acordo com Trotsky os países "atrasados" assumiram uma história peculiar
no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo no seu interior, caracterizada
pela absorção dos elementos modernos dos países avançados sendo adaptadas a
condições materiais e culturais arcaicas, constituindo a essência combinada do
desenvolvimento capitalista.
A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico,
evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países
atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se
na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade
dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada,
chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que significa
aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas,
amálgama das formas arcaicas com as mais modernas (TROTSKY, 1977, p.
25).

Tal discussão - sobre o desenvolvimento desigual e combinado no capitalismo
em sua fase imperialista - nos auxilia na compreensão da formação social brasileira,
cuja constituição foi marcada pelas raízes do antigo sistema colonial articulado à
incorporação subalterna na economia dos países de capitalismo hegemônicos. Essa
manifestação reproduz as formas de apropriação e expropriação inseparáveis do
capitalismo moderno, incluindo um elemento característico e típico, a acumulação de
capital, que se organiza para gerar a expansão ao mesmo tempo dos centros
hegemônicos externos e internos.
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky é muito
pertinente para a análise econômica, social e política dos países periféricos do
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capitalismo. Löwy (1998) explica que esta teoria é uma tentativa de resolver o processo
das contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou dominado
pelo imperialismo, sendo, do ponto de vista metodológico, o marxismo de Trotsky
diferenciado por empregar a categoria da totalidade. Löwy (1998) apresenta a hipótese
que constitui a teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky fundada nos
seguintes termos:
[...] com a ascensão do capitalismo a um sistema mundial, a história mundial
torna-se uma totalidade concreta (contraditória) e as condições do
desenvolvimento social e econômico conhecem uma mudança qualitativa [...]
As sociedades menos desenvolvidas têm a possibilidade, ou, mais
exatamente, são obrigadas a adotar certos traços avançados saltando as etapas
intermediárias (LÖWY, 1998, p. 76 e 77).

Para Löwy (1998), o processo de desenvolvimento do capitalismo nos países
dependentes é originado pela associação das "[...] condições locais (atrasadas) com as
condições gerais (avançadas)", onde os "[...] diferentes estágios não estão simplesmente
um ao lado do outro, numa espécie de coexistência congelada, mas se articulam, se
combinam, 'se amalgamam'" (LÖWY, 1998, p. 75). Embora essa elaboração tenha se
dado no contexto russo, esta análise está impregnada de explicações que nos auxiliam a
analisar as formações sociais localizadas na periferia do sistema capitalista. Podemos
observar esse preceito em trabalhos de sociólogos marxistas que se esforçam nos
estudos sobre as "revoluções sociais no Terceiro Mundo", especialmente dos países da
América Latina, que utilizam frequentemente elementos da teoria do desenvolvimento
desigual e combinado "[...] para tentar dar conta das particularidades das formações
sociais em questão" (LÖWY, 1998, p. 79).
Outro aporte teórico importante para nossa análise refere-se à análise da teoria
da dependência nos países da América Latina elaborada pelo cientista social Ruy Mauro
Marini. A teoria marxista da dependência não considera que o capitalismo tenha
capacidade de dar respostas às questões que envolvem as desigualdades sociais, pelo
contrário, entende que o capitalismo só pode acentuar o processo desigual, porque é
inerente à sua forma de funcionamento. O fenômeno denominado de teoria da
dependência é analisado a partir de dois conceitos - superexploração e subimperialismo
– trabalhados por Ruy Mauro Marini (1990), no momento em que o Brasil se depara
com a tomada do governo pelos militares, instaurando no país a ditadura civil militar, na
década de 1960.
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A superexploração advém do baixo valor da remuneração do trabalhador, da
intensificação do trabalho e do aumento da jornada de trabalho, pois a troca desigual da
América Latina na relação de mercado com os países imperialistas implicam na perda
de mais-valia, em que "[...] a reação da economia dependente é compensá-la no plano
da produção interna" (MARINI, 1990, p. 10). O baixo nível de desenvolvimento das
forças produtivas aliado ao tipo de atividades econômicas que se realizam na América
Latina conduz, nessa conjuntura, a uma atividade produtiva baseada principalmente
“[...] no uso extensivo e intensivo da força de trabalho: isso permite baixar a
composição-valor do capital, o que, aliado à intensificação do grau de exploração do
trabalho, faz com que se elevem simultaneamente as taxas de mais-valia e de lucro"
(MARINI, 1990, p. 11).
O subimperialismo é um processo dinâmico do capitalismo brasileiro de
subordinação ao imperialismo, quer dizer que sua economia funciona e se amplia de
acordo com os interesses do capital internacional, interferindo também na sua realidade
política, social e cultural. Ou seja, a América Latina ao ser
[...] chamada para contribuir com a acumulação de capital com base na
capacidade produtiva do trabalho, nos países centrais, [...] teve de fazê-lo
mediante uma acumulação baseada na superexploração do trabalhador. E
nessa contradição que se radica a essência da dependência latino-americana
(MARINI, 1990, p. 14).

A teoria marxista da dependência advoga que é inerente ao funcionamento do
capitalismo acentuar o processo de desigualdade social, que se movimenta, de forma
intensificada nos momentos de crise, para se apropriar dos melhores locais para
extração de riquezas naturais. Assim, o Brasil - com sua economia dependente - mantém
os atrativos para o capital estrangeiro, permitindo continuar o processo de
superexploração e subimperialismo (MARINI, 1990).
Para uma análise da particularidade da formação social do Brasil, trazemos as
reflexões de Fernandes, pensador que inaugurou as pesquisas científicas referentes à
realidade brasileira estruturada pela lei do desenvolvimento desigual e combinado de
Trotsky.
O autor (FERNANDES, 1968 e 1981) adota como principal referência de análise
o conceito de capitalismo dependente e periférico, utilizando-se do traço colonial
permanente da sociedade brasileira, como um elemento estruturante e dinâmico do
capitalismo a partir das particularidades do país.
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A sociedade brasileira é historicamente parte originária da expansão do mundo
ocidental e da ação que a colonização portuguesa cumpriu nesta expansão. A
colonização do Brasil ocorreu ao mesmo tempo em que a crise do mundo medieval
acontecia na Europa e com o surgimento das novas formas sociais que nasceram da sua
destruição. A iniciativa portuguesa de colonização pressupunha a revitalização do
regime estamental articulado a grande plantação, trabalho escravo e expropriação
colonial. Com base nestas características percebemos por quê a classe burguesa é tão
agressiva, pois se alimenta dessa ordem (FERNANDES, 1968).
Quando o Brasil assumiu a forma de um Estado nacional, heterônomo, tornandose independente de Portugal, não ocorreram alterações significativas na organização da
economia e da sociedade. Não existiu a ruptura com o regime estamental e os vínculos
coloniais são rompidos somente nos âmbitos jurídicos e políticos. Conseguimos
visualizar aqui um traço que atravessa toda a formação e evolução do Brasil, o traço
colonial permanente (FERNANDES, 1968).
Todo esse processo histórico-social vinculou o destino da pátria emergente ao
neocolonialismo, gerando consequências para o desenvolvimento do capitalismo no
país. É na transição do neocolonialismo que nasce o imperialismo, ou seja, essa fase
identificada como neocolonialismo surgiu como produto da desagregação do antigo
sistema colonial (FERNANDES, 1981).
Dessa forma, pode-se falar de neocolonialismo quando os países rompem com o
estatuto legal de colônia - alteração política/jurídica - construindo sua independência,
mas a dominação externa dos países dominantes que possuíam somente o controle de
mercado dos processos econômicos permanece como uma realidade concreta e
permanente. Todo esse novo controle desempenhava uma função já conhecida: os
produtores rurais e os comerciantes urbanos mantinham uma relação de apoio e
cumplicidade com os países dominantes, produzindo o padrão compósito de hegemonia
burguesa, conforme analisa Fernandes (1968).
Os aspectos constitutivos do neocolonialismo na qualidade de revolução política
culminaram na eliminação de formas que existiam anteriormente de expropriação
colonial de fundamento legal, na reorganização da condução do excedente econômico,
que deixou de ser regulado estritamente de fora e na transferência do poder político
constituído para as elites nativas, ou seja, para os senhores rurais, implicando na
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permanência da burguesia no domínio do país. Na revolução econômica, as
características constitutivas do neocolonialismo não apresentaram o mesmo significado
revolucionário do político. As estruturas sociais e econômicas do mundo colonial se
mantiveram íntegras, respondendo às necessidades das elites nativas e do mercado
mundial, em relação à função especializada que a economia nacional ocupava no
mercado mundial de natureza heteronômica (FERNANDES, 1968).6
Inicia-se neste período o padrão compósito de hegemonia burguesa: desde que
desapareceu a forma legal de expropriação colonial, os negócios de exportação e
importação foram reorganizados segundo critérios econômicos do mercado mundial e
conduzidos internamente pelas elites nativas. Todavia, a ruptura com o antigo sistema
colonial, na análise de Fernandes (1968), não levou o Brasil a tornar-se uma nação
independente do ponto de vista econômico e, por conseguinte, a
[...] emancipação política apenas disfarçava e matizava os novos laços de
dependência colonial, aos poucos iria adquirir o significado e as proporções
de um amplo processo de transplantação de gente, de técnicas ou instituições
sociais e de ideias de vida da Europa para o meio brasileiro (p. 24).

Portanto, uma sociedade subdesenvolvida, analisada por Fernandes (1968) como
uma sociedade de capitalismo dependente, possui uma economia de mercado capitalista,
ou seja, sua ordem econômica é capitalista, mas não é uma réplica em miniatura do
modelo original. Na medida em que as sociedades subdesenvolvidas se vinculam ao
capitalismo de forma dependente, elas enfrentam uma economia de mercado capitalista
duplamente polarizada, possuidora de uma autonomia restrita. A semelhança com o
modelo original começa e termina na organização formal do sistema de economia
capitalista (FERNANDES, 1968).
Verifica-se que o capitalismo dependente não possui condições de gerar uma
sociedade competitiva estável e dinâmica, pois conserva estruturas econômicas arcaicas,
promovendo uma modernização limitada em todos os níveis da economia, da sociedade
e da cultura. Dessa forma, a sociedade de classes, no capitalismo dependente, se
organiza para realizar a racionalidade do próprio capitalismo dependente, privilegiando

6

Essa heteronomia é caracterizada por Fernandes, inicialmente, por uma dependência cultural, que com o
aprofundamento dos seus estudos passou a ser tratada como heteronomia ideológica e moral. Essa
heteronomia é conduzida essencialmente pela dependência econômica, que por conter divisões conduz à
heteronomia política, social, ideológica e moral. Conferir estudo de Limoeiro Cardoso (1996), sobre o
pensamento de Florestan Fernandes.
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e aumentando a acumulação dual e dividida do excedente econômico nacional
(FERNANDES, 1981).
O capitalismo dependente gera, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento
econômico e o subdesenvolvimento social, cultural e político. Em ambos os
casos, ele une o arcaico ao moderno e suscita seja a arcaização do moderno
seja a modernização do arcaico (FERNANDES, 1981, p. 61).

Fernandes (1981) nomeia o "padrão de dominação imperialista" e apresenta o
lado negativo a partir de dois pontos. O primeiro ponto, está centrado na dependência e
na manutenção da relação entre o arcaico e o moderno, para a preservação do projeto de
exportação e importação de matérias-primas encontradas nos países dependentes. O
segundo ponto encontra-se no fracasso do "modelo" de desenvolvimento seguido pela
burguesia dos países da Europa, que não incorporavam em sua economia a produção
dos países dependentes, mantendo como sua finalidade a exploração do excedente
econômico produzido nestes países.
Da fase de transição neocolonial à revolução comercial e industrial ocorreram
transformações extensas e profundas em três padrões distintos de desenvolvimento –
econômico, social e cultural - que, combinando influências externas e internas,
calibraram os dinamismos da sociedade de classes em função dos modelos de
desenvolvimento capitalista dependente. A esse círculo vicioso seguem-se três
realidades que não desaparecem, embora se alterem: a constante redefinição da
dominação externa, sob condições permanentes de intensificação; a existência de grupos
privilegiados internos em condições de manter o controle da situação, aperfeiçoando
técnicas de desenvolvimento por meio de padrões dependentes; "[...] a redefinição e a
intensificação constantes da acumulação dual de capital e da apropriação repartida do
excedente econômico nacional, com o despojamento permanente dos agentes de
trabalho, assalariados ou não" (FERNANDES, 1981, p. 76). Nessas condições o
capitalismo persiste na constante renovação da dependência e não para sua
autonomização, aperfeiçoando uma ordem social competitiva que combina formas de
dominação econômica interna e externa com a exploração do trabalho.
Para Fernandes, o "arcaico" na estrutura sócio-econômica brasileira não aparece
como algo que sobrou do tempo passado que impede o desenvolvimento do país em que
ele se coloca à mostra, justamente a sua presença que realizaria, com precisão, a função
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para a qual foi desenvolvido o capitalismo. Sendo assim, o "arcaico" não seria o oposto
do "moderno", e sim complementar, ambos se relacionam na história e são socialmente
necessários.
A modernização na situação particular da América Latina, conduziu à revolução
burguesa não clássica,7 portanto, não operou a revolução contra a ordem existente ruptura com o antigo sistema colonial - e nem a revolução dentro da ordem - superação
do neocolonialismo, pois os dois processos vão desembocar na manifestação e
concretização do capitalismo dependente (FERNANDES, 1981).
Conforme as condições tornam-se favoráveis para a expansão do capitalismo
dependente, ele realiza a sua renovação, a partir de novas aparências, reforçando a
concentração de renda, do prestígio social e do poder pelas estruturas multipolares e
garantindo o aburguesamento dos estratos polares do "alto" como também dos de
"baixo" (FERNANDES, 1981).
Cardoso (1995 e 2013) ressalta a importante contribuição teórica e metodológica
de Florestan Fernandes sobre a teoria do desenvolvimento capitalista. A autora relata
que Fernandes compartilha da teoria do desenvolvimento desigual e combinado para
pensar e explicar o Brasil, na sua organização e nas suas divergências, do tempo
passado e presente, e nas possibilidades futuras; nega que o subdesenvolvimento seja
justificado enquanto atraso, e que sua superação esteja atrelada à aceleração do
crescimento econômico.
Trata-se, assim, antes de mais nada, de capitalismo. E, em seguida, de
capitalismo numa das formas específicas de uma das fases do seu
desenvolvimento. Neste sentido, este conceito é ao mesmo tempo estrutural e
histórico: define-se como parte de um determinado "sistema de produção",
[...]; como parte deste "sistema" num determinado momento do seu
desenvolvimento na história (o capitalismo monopolista); e como parte que é
uma de suas especificidades nesta fase (parte heterônoma ou dependente do
capitalismo monopolista). Florestan não formula uma "teoria da
dependência". Sua formulação do capitalismo dependente constitui uma
7

A modernização dos países significa objetivamente que esses países superem o antigo modelo de
produção e o conduzam para o capitalismo. Contudo essa “modernização” por questão de diferenças que
há entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações políticas internas e externas de cada país,
pode ocorrer pela forma clássica ou não clássica. Coutinho (1987) esclarece a posição de Lênin quanto à
diversidade de vias para a transição ao capitalismo, a "via clássica", que implica numa total mudança na
antiga estrutura pré-capitalista, onde essa transformação acontece de forma radical em todos os níveis,
seja no econômico, social e político; e a "via não clássica" ou "via prussiana", que se estrutura a partir de
mudanças parciais, gerando dependência e subordinação, conservando as relações políticas, econômicas e
sociais pré-capitalistas. Nesse contexto a revolução burguesa nos países que realizaram a modernização
das relações de produção pela "via não clássica" foi uma "revolução pelo alto", designação dada por
Lênin, ou seja, de cima para baixo, sem a participação da classe trabalhadora.
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contribuição teórica à teoria do desenvolvimento capitalista (CARDOSO,
1995, p. 2).

Cardoso (1995), com base nas teorizações de Fernandes, explica que é o sistema
de classes sociais que incentiva o desenvolvimento capitalista, "[...] quer sejam
dependentes, autônomas ou hegemônicas" (p. 2). Dessa forma, a dependência não é
conferida apenas à dominação externa, pois o capitalismo, dentro da sua particular
dinâmica econômica, articula as estruturas dos "[...] centros capitalistas hegemônicos
para as economias capitalistas dependentes e da periferia para os centros hegemônicos"
(p. 3). Essas relações
[...] implicam, na verdade, relações de dominação que se conjugam:
dominação externa e dominação interna. Dominação externa que é abastecida
pela dominação interna, a qual se exerce não sobre um setor ou fração da
burguesia, mas sobre o trabalho e a massa da população (p. 3).

E as burguesias locais são parte importante dessa articulação, identificadas como
parceiras das burguesias hegemônicas. Indo mais além, o capitalismo dependente não se
contenta em só reproduzir a apropriação e a expropriação que são próprios ao
capitalismo, tornando-se capaz de produzir "sobreapropriação" e "sobreexpropriação"8
capitalistas.
Oliveira (2003) é outro importante intelectual brasileiro que se utilizou da
concepção da lei do desenvolvimento desigual e combinado para criticar de maneira
categórica a representação das relações e funções "dualistas". Dedicou-se a demonstrar
o bom êxito permitido pelo "arcaico" ao desenvolvimento do "moderno" no sistema
capitalista brasileiro.
Compartilhando a ideia da "dependência", Oliveira (2003) demonstrou que, na
maioria das economias pré-industriais dos países da América Latina, em que estavam
sendo adentradas as formas do capitalismo, o "subdesenvolvimento" é exatamente uma
"produção" da expansão do capitalismo. Dessa forma, tendo criado as economias préindustriais para ser uma reserva de acumulação primitiva para a expansão do
capitalismo mundial, o "subdesenvolvimento" é uma concepção capitalista e não
somente histórica. Teoricamente o conceito de subdesenvolvimento baseia-se na
8

Com base em Fernandes (1981) sobreapropriação e sobreexpropriação são processos do sistema de
produção capitalista de superexploração aos quais é submetida a classe trabalhadora.
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dualidade entre um âmbito "atrasado" e um "moderno", contudo, essa oposição é
somente formal, "[...] de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade,
uma unidade de contrários, em que o chamado 'moderno' cresce e se alimenta da
existência do 'atrasado', se se quer manter a terminologia" (OLIVEIRA, 2003, p. 32).
Segundo Oliveira (2003), acostumou-se a associar a industrialização dos países
da América Latina com as relações externas das economias capitalistas latinoamericanas e, nesse padrão, transforma a teoria do subdesenvolvimento em teoria da
dependência. "Parece, assim, que a industrialização substitutiva de importações fundase numa necessidade do consumo e não numa necessidade da produção, [...]
acumulação; [...]" (p. 49).
No entanto, a história encarrega-se de apresentar o contrário dessa versão da
teoria do subdesenvolvimento. No Brasil, a industrialização iniciou com a produção
interna em primeiro lugar de bens de consumo não-duráveis direcionados,
principalmente, ao consumo das classes populares e o não o inverso. Pois, se existe uma
importante população urbana com força de trabalho disponível para a indústria e os
serviços, e se é importante manter o baixo custo de reprodução dessa força de trabalho
com a finalidade de não correr o risco que o inverso aconteça, torna-se difícil fugir da
necessidade de produzir bens internos como parte do custo de reprodução dessa força de
trabalho (OLIVEIRA, 2003).
As estruturas "arcaicas" da agricultura, principal fonte de economia com base
agrário-exportadora até a entrada da estrutura do sistema capitalista que passou para
base urbano-industrial, representavam, para Oliveira (2003), um estímulo à produção
industrial e à acumulação de capital, pelo emprego de uma força de trabalho rural de
baixo custo, que supriria as necessidades da população urbana, não elevando o custo da
alimentação e principalmente das matérias-primas, e, ainda, a criação do "exército de
reserva" ocasionado pelo crescente êxodo rural.
A manutenção, ampliação e combinação do padrão "primitivo" com novas
relações de produção no setor agropecuário têm, do ponto de vista das
repercussões sobre os setores urbanos, provavelmente maior importância.
Elas permitiram um extraordinário crescimento industrial e dos serviços, para
o qual contribuíram de duas formas: em primeiro lugar, fornecendo os
maciços contingentes populacionais que iriam formar o "exército de reserva"
das cidades, permitindo uma redefinição das relações capital-trabalho, que
ampliou as possibilidades da acumulação industrial, na forma já descrita. Em
segundo lugar, fornecendo os excedentes alimentícios cujo preço era
determinado pelo custo de reprodução da força de trabalho rural, combinaram
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esse elemento com o próprio volume da oferta de força de trabalho urbana,
para rebaixar o preço desta (OLIVEIRA, 2003, p. 46).

Este é o caráter da conciliação existente entre o crescimento industrial e o
agrícola: o crescimento industrial permitiu a manutenção de atividades agrícolas
"primitivas", viabilizada pela manutenção de baixíssimos custos na reprodução da força
de trabalho e, portanto, do nível de vida da classe trabalhadora rural, baseada numa alta
taxa de exploração da força de trabalho, mas o que significou, sem dúvida, um reforço
na acumulação capitalista. Outra importante passagem citada pelo autor, para
demonstrar a combinação eficiente do "arcaico" com o "moderno", não se manifesta,
mas está subentendido:
Uma não significante porcentagem das residências das classes trabalhadoras
foi construída pelos próprios proprietários, utilizando dias de folga, fins de
semana e formas de cooperação como o "mutirão". Ora, a habitação, bem
resultante dessa operação, se produz por trabalho não pago, isto é,
supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja desapropriado pelo
setor privado da produção, ele contribui para aumentar a taxa de exploração
da força de trabalho, pois o seu resultado - a casa - reflete-se numa baixa
aparente do custo de reprodução da força de trabalho - de que os gastos com
habitação são um componente importante - e para deprimir os salários reais
pagos pelas empresas. Assim, uma operação que é, na aparência, uma
sobrevivência de práticas de "economia natural" dentro das cidades, casa-se
admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, que tem uma
de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de trabalho
(OLIVEIRA, 2003, p. 59).

Esta passagem descreve, nos seus níveis e formas, como se constituiu o modo de
acumulação próprio da expansão do capitalismo no Brasil, após os anos de 1930. E
demonstra a evidente desigualdade que o país se reveste, utilizando a expressão de
Trotsky, Oliveira afirma (2003, p. 59-60. Grifos do autor):

"[...] é não somente

desigual, mas combinada, é produto antes de uma base capitalística de acumulação
razoavelmente pobre para sustentar a expansão industrial e a conversão da economia
pós-anos 1930, que dá existência de setores 'atrasado' e 'moderno'".
No Brasil, a expansão do capitalismo desabrocha introduzindo novas relações no
arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, como uma maneira de conciliar a
acumulação capitalista incondicionalmente.
[...], em que a introdução das relações novas no arcaico libera força de
trabalho que suporta a acumulação industrial-urbana e em que a reprodução
de relações arcaicas no novo preserva o potencial de acumulação liberado
exclusivamente para os fins de expansão do próprio novo. [...] Nas condições
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concretas descritas, o sistema caminhou inexoravelmente para uma
concentração da renda, da propriedade e do poder [...] (OLIVEIRA, 2003,
p. 60. Grifos do autor).

Na concepção de Oliveira (2003), o "arcaico" e o "moderno" não são
elementos que compõem e produzem uma "dualidade", ao contrário, harmonizam um
caráter exclusivo, característico e dialético na construção das sociedades dos países que
chegaram com atraso na fase industrial do capitalismo.
É importante compreender que, no Brasil, a história e o processo de expansão
do sistema capitalista na economia local não repetem e nem reproduzem o modelo e a
estrutura dos países capitalistas centrais. A expansão de uma economia capitalista, após
os anos de 1930, não mudou a relação entre compradores, quem detêm os meios de
produção, e os vendedores, não proprietários dos meios de produção, da força de
trabalho, permanecendo como base e orientação a realização do lucro. Ou seja, as
relações sociais de produção que vigoravam tinham em seu interior a possibilidade de
uma reestruturação geral do sistema, desenvolvendo a estrutura capitalista, mesmo se os
países internacionais tivessem passando por alguma situação desfavorável. Pois, não há
uma necessidade extraordinária de uma simultaneidade entre os movimentos do
capitalismo interno e externo, rompendo com a tese básica da dependência (OLIVEIRA,
2003).
A apresentação acima faz parte do modelo nomeado por Oliveira (2003) de
"especificidade particular" da expansão do sistema capitalista no Brasil. Esta também se
faz presente na emergência da revolução burguesa no Brasil, que teve como forma
política o populismo. Ao contrário dos países nos quais a revolução burguesa se deu de
forma "clássica", no Brasil a alteração nas classes hegemônicas, da proprietária rural
pela empresário-industrial, não exigirá uma ruptura total do sistema, por uma questão
estrutural. E o populismo, para Oliveira (2003), é abertamente o operador dessa
adaptação, constituindo a conexão do "arcaico" com o "novo", com o intuito de criar a
origem interna da acumulação.
Nesta base é que permanecerá crescendo a classe trabalhadora rural,
mantendo as condições para reprodução das suas atividades agrícolas e as classes
proprietárias rurais no poder e nos resultados da expansão do sistema capitalista. Dessa
forma, conseguirá preservar maneiras distintas de acumulação econômica, mas de
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nenhuma forma antagônicas. Assim, produz-se a "especificidade particular" do exemplo
brasileiro de revolução burguesa, que, ao contrário do "clássico", seu avanço não exige
a destruição por completo do antigo modelo de acumulação econômico (OLIVEIRA,
2003).
Uma seguinte "especificidade particular", tratada por Oliveira (2003), se
reflete na estrutura da economia urbano-industrial. Historicamente, a industrialização
atrasada almeja requisitar, por oposição, uma divisão social do trabalho distinta de
acordo com o avanço tecnológico incorporado pelas indústrias. Assim, todas as formas
de serviços atuais da indústria comparadas com as que se encontram nos países
capitalistas avançados começaram a ser exigidas, causando um embate entre a indústria
propriamente dita e os serviços, pois a acumulação deveria ser dividida
proporcionalmente entre ambas. Ocasionando, desse modo, um decréscimo do setor de
serviços com relação à indústria, que podiam e deviam ser implantados sustentando-se
na oferta de força de trabalho a custo baixo.
Mas, longe do modelo "clássico", em que esse elemento estratégico tende a
"exportar-se" para o restante da economia, no caso brasileiro - e é possível
reconhecê-lo em outros países - a implantação das novas relações de
produção no setor estratégico da economia tende, por razões em primeiro
lugar históricas, que se transformam em razões estruturais, a perpetuar as
relações não-capitalistas na agricultura e a criar um padrão não-capitalístico
de reprodução e apropriação do excedente num setor como o dos serviços. A
"especificidade particular" de um tal modelo consistiria em reproduzir e criar
uma larga "periferia" onde predominam padrões não-capitalísticos de
relações de produção, como forma e meio de sustentação e alimentação do
crescimento dos setores estratégicos nitidamente capitalistas, que são a longo
prazo a garantia das estruturas de dominação e reprodução do sistema
(OLIVEIRA, 2003, p. 69)

Para Coutinho (2006), é no período dos anos de 1930, momento em que se
efetivam a consolidação e a propagação das relações capitalistas no Brasil, inclusive
com a expansão da indústria, que constituímos uma nação brasileira a partir do Estado e
não a partir da atuação das massas populares, desse fato criou-se uma irregularidade
"[...] de que o Brasil foi um Estado antes de ser uma nação" (COUTINHO, 2006, p.
176). O que provocou cruéis consequências na construção do Brasil como nação, em
função, por exemplo, de uma classe dominante, que tivemos desde o início da formação
social histórica do país, que não tinha interesse pelo povo e por suas expressões nos
movimentos populares e nacionais, sendo imposta de cima para baixo. Dessa forma, o
Estado foi o principal personagem da industrialização do Brasil, com um intenso e
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acelerado processo “pelo alto”, sendo afirmado que esse era o caminho para a
modernização a ser adotado pelo país.
Outra característica importante apresentada por Coutinho (2006), que também
teve início a partir dos anos 1930, é a marca corporativista que toma forma no Estado.
Constatando que o Brasil estava ingressando na “modernidade”, ou seja, ocorrendo
definitivamente a transição do Brasil para o capitalismo, inclusive com a expansão da
indústria, na qual no seu interior iriam surgir interesses diversos e conflitantes, e, por
isso, seria necessário criar meios de representação desses interesses. A maneira
adequada de estabelecer essa representação seria no interior do próprio Estado, que
impôs uma representação corporativa dos interesses tanto da classe trabalhadora, através
da incorporação dos sindicatos ao aparelho de Estado tornando-os atrelados ao
Ministério do Trabalho, a partir de 1937, como da burguesia, por meio de câmaras
setoriais formadas por componentes das variadas frações da burguesia. Com isso, o
Estado é cada vez mais beneficiado e fortalecido, enquanto a sociedade civil vai se
fragilizando no que diz respeito à sua organização política.
Fundamentado

nessas

características

do

Estado,

intervencionista

e

corporativista,9 Coutinho (2006) entende que esse é um modelo de Estado burguês, que
permaneceu até o golpe de 1964. Um dos aspectos mais característicos desse Estado é a
direção ditatorial produzida pela classe que está no poder, com a presença de uma
dominação sem hegemonia.10 O conteúdo mais importante dessa forma política de
Estado é que "[...] ele sempre esteve claramente a serviço de interesses privados"
(COUTINHO, 2006, p. 183. Grifos do autor), ou seja, toda sua força autoritária e
concentradora sempre foi direcionada para a manutenção e perpetuação dos interesses
exclusivamente privados.
Mas essa privatização do público deve ser compreendida sobretudo com base
na teoria econômica marxista, ou seja, no fato de que a intervenção do Estado
na economia visou fundamentalmente à criação das condições mais
favoráveis à expansão do capital privado (COUTINHO, 2006, p. 184).

9

Ver Santos (1979): o autor apresenta a estreita relação entre cidadania e ocupação, sendo que as
ocupações necessitam ser "reconhecidas e definidas por lei", dessa forma o Estado regula o que é cidadão
ou não, de acordo com a profissão, porte de carteira de trabalho e sindicato reconhecido pelo ministério
do trabalho.
10
"Recordo brevemente que, para Gramsci, hegemonia é um modo de obter o consenso ativo dos
governados para uma proposta abrangente formulada pelos governantes" (COUTINHO, 2006, p. 182).
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Por certo que a dominação do Estado para atender aos interesses privados é uma
característica do Estado capitalista como um todo,11 não sendo uma particularidade da
construção do Estado no Brasil, mas que no caso brasileiro - um país de capitalismo
dependente - adquiriu características mais intensas do que em outros países capitalistas.
Todo o processo de formação do Estado, vivenciado no Brasil, coexistiu durante
esse período com a transição do país para relações sociais de fato capitalistas. Conforme
declara Cardoso (2006), a modernidade surge nas áreas "pobres" e dependentes do
capitalismo mundial na forma de "teorias da modernização", que seria a maneira de
enfrentar o problema ocasionado por uma nova expansão do capitalismo promovendo
mudanças cabíveis a essa expansão.12 As "teorias da modernização" são produzidas, ao
mesmo tempo em que uma nova hegemonia está se estabelecendo no capitalismo, e a
conexão

entre

ambas

vai

proporcionar

a

fundamentação

das

políticas

desenvolvimentistas, as quais são apresentadas como estratégias de garantia de uma
nova expansão do capitalismo nos países dependentes.
No capitalismo subordinado ou dependente, a desigualdade que é própria do
desenvolvimento capitalista se torna extremada: uma minoria social
dominante retém para si todos os privilégios como se fossem direitos e exclui
de todos os direitos a grande maioria da sociedade, como se isso fosse natural
(CARDOSO, 2006, p. 35).

Essa modernização, na concepção de Coutinho (2006), processou-se por meio
das transformações nas relações sociais e nas evoluções políticas, orientado por
características particulares do Brasil na história, que de alguma maneira reproduz-se
ainda hoje, sendo analisado por Coutinho (2006) através de três modelos de análise que
nos ajudam a refletir essa forma particular do Brasil de transição ao capitalismo, por
uma via não-clássica.
O primeiro paradigma é fundamentado em Lênin, com seu conceito de "via
prussiana", que obteve esse nome a partir da comparação, realizada por Lênin, do
processo de modernização da Prússia com de outros países como Estados Unidos,
Inglaterra e França. "[...] Lênin chamou de 'via prussiana' um tipo de transição ao
capitalismo que conserva elementos da velha ordem e, nessa medida, tem como
11

Sobre a análise marxista do Estado, conferir síntese de Coutinho (2006).
Cardoso (2006) expõe que o surgimento das teorias da modernização acontece "[...] no interior da
concepção norte-americana de Guerra Fria, que as próprias teorias da modernização ajudaram a
consolidar" (p. 30).
12
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pressuposto e como resultado um grande fortalecimento do poder do Estado"
(COUTINHO, 2006, p. 174).
Um conceito semelhante é apresentado por Gramsci, o conceito de "revolução
passiva", que são "[...] os processos de transformação em que ocorre uma conciliação
entre as frações modernas e atrasadas das classes dominantes, com a explícita tentativa
de excluir as camadas populares de uma participação mais ampla em tais processos"
(COUTINHO, 2006, p. 174).
Igualmente é trazido por Coutinho (2006) o conceito elaborado pelo sociólogo
norte-americano Barrington Moore Jr., conhecido por ser um conceito com maior
circulação no meio universitário, o conceito de "modernização conservadora". Esse
sociólogo aponta duas possibilidades para a transição à sociedade moderna: uma
direcionada para a formação de sociedades liberal-democráticas e outra caminha na
direção de uma sociedade com característica autoritária ou até mesmo fascista. Ainda
que não faça referência a Lênin e a Gramsci, suas definições são semelhantes às
apontadas pelos dois anteriores, "[...] a conservação de várias características da
propriedade fundiária pré-capitalista e, consequentemente, do poder dos latifundiários, o
que resulta do fato de que a 'moderna' burguesia industrial prefere conciliar com o
atraso a aliar-se às classes populares" (COUTINHO, 2006, p. 175).
Assim, para Coutinho (2006), é evidente que no Brasil há uma "via brasileira",
ou seja, preserva particularidades apropriadas à sua realidade, mas, ao mesmo tempo,
esses paradigmas permitem entender as decisões tomadas pela classe dominante e suas
diferentes frações durante a formação do Estado, especialmente depois da
independência do Brasil de Portugal.
Um traço marcante presente durante o processo de transição para uma sociedade
tipicamente capitalista no Brasil foi proposto no modelo "nacional-desenvolvimentista",
resguardando as diferenças ao longo dos anos - da revolução de 1930 até o golpe de
1964 - no modo de implementá-la, mas em todos esses momentos a "ideologia do
desenvolvimento"13 esteve presente, promovendo a defesa de um crescimento orientado
pelo viés econômico, o que levaria ao “desenvolvimento”. Conforme Cardoso (2013, p.

13

Segundo Cardoso (2013, p. 210), "[...] Uma ideologia é dominante quando é ela que define
fundamentalmente o quadro dentro do qual o pensamento se move e as linhas mestras segundo as quais
ele se move".
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210), “[...] a ideologia do desenvolvimento inculca tão profundamente o crescimento
econômico como valor primeiro na sociedade que nesta sociedade se passa em geral a
acreditar que este é 'o' 'seu' 'destino' 'promissor', sempre deslocado para o futuro".
Naquele contexto as políticas sociais, especificamente as relacionadas à
educação, estavam sendo apontadas como um instrumento de desenvolvimento e
modernização com o aprofundamento da tese do capital humano14 no Brasil. A teoria do
capital humano surge como justificativa para as desigualdades sociais, postuladas pelo
próprio Estado, nos planos de governos, que enfatizavam a defesa da "democratização"
da educação como forma de redistribuição de renda. "A questão das desigualdades
sociais, dos antagonismos de classe, o conflito capital-trabalho seriam superados, por
um processo meritocrático" (FRIGOTTO, 1989, p. 126). Ou seja, dissimula a questão
do imperialismo, alegando que o subdesenvolvimento dos países latino-americanos
relaciona-se com a ausência de modernização de alguns fatores, como a mão-de-obra
qualificada, isto é, o capital humano.
Contudo, cabe destacar que o ensino superior era ainda extremamente elitizado:
mais da metade da população brasileira estava, até a década de 1960, no campo, com
alta taxa de analfabetismo. "A forma de o Estado enfrentar o analfabetismo tem sido o
Mobral e o ensino supletivo" (FRIGOTTO, 1989, p. 165), sendo práticas de ensino
totalmente precárias, que não contribuem para uma educação de qualidade para a classe
trabalhadora. A década de 1960, com a ditadura civil-militar operou um relativo
alargamento do acesso à escola, mas ainda restrito majoritariamente às camadas médias.
Portanto, não podemos perder de vista que "[...] a ampliação do acesso à escola, o
alargamento do investimento público na área educacional e o próprio processo de
privatização do ensino devem ser entendidos dentro da ótica do capital, de circulação e
realização da produção" (FRIGOTTO, 1989, p. 157).
Cardoso (2013) analisa que a ideologia desenvolvimentista no Brasil, explicitada
no governo de Juscelino Kubitschek e em seguida na ditadura estabelecida após o golpe
de 1964, sugeria um crescimento econômico acelerado, que seria a garantia de
prosperidade e segurança nacional para todos no futuro. A proposta do

14

Frigotto (1989) esclarece que "A teoria do capital humano [...] é apenas uma das especificações das
teorias de desenvolvimento que se desenvolvem amplamente nos anos após a II Guerra Mundial" (p. 122)
e [...] "o desenvolvimento da ideia de capital humano nos países latino-americanos segue rigorosamente a
trajetória das relações imperialistas que vão se dar no âmbito econômico, político e social" (p. 125).
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desenvolvimentismo sempre foi transformar dentro da ordem, para manter a ordem, mas
sempre com um discurso enfatizando o econômico.
Os desenvolvimentistas típicos dos anos 1950 e 1960 identificavam
desenvolvimento com crescimento econômico, apoiado na industrialização,
que aceitavam como sendo de fato o caminho a seguir num país como o
Brasil. Defendiam o desenvolvimento em defesa do setor industrial
emergente, contra o que reconheciam como latifúndio e contra o
imperialismo. Particularmente esta última é uma suposição difícil de
sustentar tendo em vista que a industrialização se fazia por meio de grandes
corporações multinacionais e recorrendo a vultosos financiamentos e
empréstimos internacionais (CARDOSO, 2013, p. 212).

Contudo, o desenvolvimentismo - enquanto política de Estado - esgotou as suas
próprias forças nos anos de 1970, mas a "ideologia do desenvolvimento" prosseguiu e
ainda hoje persiste, sob condições e razões diferentes. Tal esgotamento – das políticas
desenvolvimentistas – trouxe impactos à configuração das políticas sociais na fase
neoliberal, pós-anos 1970, especialmente nos países de capitalismo dependente.
Transcorridos os "30 anos de ouro" do capitalismo - findados, logo nos anos
iniciais da década de 1970, com as duas instabilidades do petróleo, a primeira no ano de
1973 e a segunda no ano de 1979, quando os países de capitalismo avançado caíram
numa extensa e intensa recessão, combinando baixas taxas de crescimento com altas
taxas de inflação -, ganhou novo fôlego o pensamento neoliberal. Esse pensamento teve
suas origens intelectuais e nascimento como doutrina no período depois da Segunda
Guerra Mundial,15 nos países da Europa e da América do Norte, onde predominava o
capitalismo e retornou com todo vigor somente a partir dos anos 1970, quando o bloco
capitalista vivenciou novo momento depressivo e "[...] virou receita de política
econômica adotada em vários países" (PAULANI, 2010, p. 37).
Se, antes, o Estado tinha o controle dos movimentos do capital, com a
recuperação das ideias neoliberais foi trabalhada a disseminação da ideologia de que o
Estado deveria reduzir seu papel para beneficiar a funcionalidade da economia e atrair o
investimento privado. O neoliberalismo constituiu-se como uma reação teórica e
política contra o Estado intervencionista e de bem-estar, e como um ataque contra
15

"O neoliberalismo nasceu logo depois II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte
onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista
e de bem-estar. [...] Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em escala
verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo
de doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua
imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional" (ANDERSON, 2008, p. 9 e 22).
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qualquer tipo de barreira na movimentação do mercado por parte do Estado,
consideradas como uma ameaça fatal à liberdade individual (ANDERSON, 1995).
Dessa forma, o predomínio de políticas neoliberais traz como consequência as
reformas, que no âmbito neoliberal assumem o significado de cortes, restrições,
extinção dos direitos sociais e do controle do mercado (ANDERSON, 2008). E que,
nesse trabalho, assumimos criticamente como contrarreformas. Coutinho (2012) traz um
debate significativo sobre o conceito de contrarreforma, adequando sua análise com a
época da mundialização do capital16 e com o predomínio das políticas neoliberais,
pautado na literatura gramsciana. O autor relata que Gramsci pouco emprega o termo
"contrarreforma" nas suas obras, mas em uma pequena passagem ressalta que a
contrarreforma é caracterizada por "restauração" - "[...] trata-se sempre de uma reação
conservadora à possibilidade de uma transformação efetiva e radical proveniente 'de
baixo'" (p. 118), em que o velho é preponderante sobre o novo e, ao mesmo tempo,
combinam-se. Tal como faz o neoliberalismo, a contrarreforma procura-se apresentar
como "reforma".
Nesse contexto, cabe-nos, para a análise da política educacional, uma reflexão,
ainda que breve, da funcionalidade da política social no capitalismo monopolista. 17 A
constituição das políticas sociais na fase monopolista do capitalismo não ocorre de
forma idêntica nos diversos países capitalistas, necessitando considerar a conjuntura de
cada país nesse processo de elaboração, como também, as políticas sociais estatais.
A forma pela qual o Estado estabelece e desenvolve esse vínculo entre o
conjunto da produção e o conjunto da força de trabalho varia conforme as
conjunturas, os momentos históricos, as correlações de força. [...] o Estado
incorpora, no plano político, o atendimento de um mínimo de condições de
reprodução do conjunto da força de trabalho e de institucionalização dos
16

Utilizamos o termo “mundialização do capital”, entendendo que o termo global surgiu no curso dos
anos de 1980, e refere-se à "[...] capacidade da grande empresa de elaborar [...] uma estratégia seletiva a
partir dos seus próprios interesses. Esta estratégia é global para ela, mas é integradora ou excludente para
os demais atores [...]. A extensão indiscriminada e ideológica do termo, tem como resultado ocultar o fato
de que uma das características essenciais da mundialização é justamente integrar, como componente
central, um duplo movimento de polarização, pondo fim a uma tendência secular, que ia no sentido da
integração e da convergência. A polarização é, em primeiro lugar, interna a cada país. Em segundo lugar,
há uma polarização internacional, aprofundando brutalmente a distância entre os países situados no
âmago do oligopólio mundial e os países da periferia (CHESNAIS, 1996, p. 37 apud PEREIRA, 2007, p.
74).
17
Enquanto que no capitalismo concorrencial a intervenção do Estado sobre as reivindicações da classe
trabalhadora "[...] respondia básica e coercitivamente às lutas das massas exploradas ou à necessidade de
preservar o conjunto de relações pertinentes à propriedade privada burguesa", no capitalismo
monopolistas, "[...] a preservação e o controle contínuos da força de trabalho, ocupada e excedente, é uma
função estatal de primeira ordem" (p. 26). Sobre o tema verificar Netto (2011).
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conflitos sociais. Esse mínimo não afeta as relações de exploração e ainda
oferece as mesmas condições para todas as empresas, contribuindo para a
pacificação das relações entre as classes (FALEIROS, 1986, p. 37).

O Estado utiliza seu poder para propor soluções paliativas e, assim, amenizar os
conflitos que poderiam prejudicar o processo de acumulação capitalista, ou seja, as
políticas sociais funcionam como mecanismos para conter as manifestações populares.
Através da política social, o Estado burguês no capitalismo monopolista
procura administrar as expressões da "questão social" de forma a atender às
demandas da ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de
categorias e setores cujas demandas incorpora, sistemas de consenso
variáveis, mas operantes. [...] -, a funcionalidade essencial da política social
do Estado burguês no capitalismo monopolista se expressa nos processos
referentes à preservação e ao controle da força de trabalho (NETTO, 2011, p.
30 e 31).

Assim, o Estado demonstra certa preocupação com a situação social. Contudo,
não há um discurso que divulga que as políticas sociais são frutos dos tributos pagos
pelos trabalhadores, ao contrário: as políticas sociais são vistas como benesses, dádivas
do Estado. Projeta-se, assim, para a população a visão de que o benefício não é um
direito, mas uma benesse do governo. "Nessas condições, não prevalece o direito de
acesso universal do cidadão aos serviços, mas um sistema clientelístico de favores e
vantagens. Os benefícios surgem como uma vantagem pessoal, como favores do Estado,
e quem os obtém parece ficar devendo uma obrigação a quem os presta" (FALEIROS,
1986, p. 31).
Se, no contexto de constituição do Estado de Bem-Estar Social, as políticas
sociais foram constituídas pelo Estado, com um caráter majoritariamente universal, 18 no
período pós-1970 temos políticas sociais de saúde, previdência e educação colocadas
pelo Estado em um plano secundário, através de ações focalistas,19 ao mesmo tempo em

18

Verificar Viana (1998), autora discute os diferentes processos de proteção social já implementados no
Brasil. Na seguridade social brasileira a americanização foi perversa, pois no Brasil, diferente do
movimento ocorrido nos Estados Unidos, o não-planejamento do sistema de seguridade resultou em uma
desregulamentação da relação entre os setores público e privado. O autoritarismo implantando no país no
ano de 1964 desvirtuou o caminho da universalização e seletividade das políticas sociais, "[...]
estimulando a lógica particularista dos interesses num contexto de exclusão e arbítrio, o que enviesou a
política pública no país" (p. 131).
19
Ugá (2004) conceitua políticas focalizadas como um marco da própria lógica do neoliberalismo,
restringindo os serviços apenas àqueles que se incluem na categoria "pobre", sendo o termo "pobreza" um
"[...] alvo a ser combatido pelas políticas sociais focalizadas e compensatórias" (p. 58). Contudo, os
organismos internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI)) trabalham o termo
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que amplia a abertura da exploração mercadológica dessas políticas. Assim, "[...] saúde,
previdência e educação passaram a ser concebidas como 'serviços', cujos objetivos
pautam-se na lógica mercantil e têm como finalidade última a obtenção do lucro"
(PEREIRA, 2009, p. 269).
No Brasil, um país de capitalismo dependente, as políticas sociais possuem a
concepção muito marcante de ajuda e favor, especialmente a assistência social, em que
o Estado, através das políticas governamentais, tende a fortalecer cada vez mais essa
concepção, transferindo para a sociedade e o mercado a responsabilidade pela execução
das políticas sociais. Se, no período desenvolvimentista, havia uma centralização da
ação do Estado, no pós-1990, o Estado permanece na posição de promotor e fiscalizador
das políticas sociais, reafirmando seu caráter regulador perante a sociedade (PEREIRA,
2009).
As políticas sociais surgiram de forma gradual e diferenciada entre os diversos
países, dependendo da mobilização desempenhada pela classe trabalhadora. Nos países
capitalistas centrais as políticas sociais foram introduzidas em dado momento histórico
(século XIX) a partir de pressões da classe trabalhadora.20 No Brasil, o surgimento das
políticas sociais relaciona-se com o modelo de capitalismo brasileiro, marcado pelo
desenvolvimento desigual e combinado, numa complexa relação do arcaico com o
moderno.21
As políticas sociais no Brasil carregam o estigma da tutela e do favor, assim
como "[...] a distância entre a definição dos direitos em lei e sua implementação real"
(BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p. 79). A conjuntura estrutural do capitalismo no
Brasil, e, consequentemente, das políticas sociais contribui para um desenvolvimento
instável, restrito e segmentado das políticas sociais, o que vai refluir na política
"pobreza" a partir de uma concepção de pobreza absoluta, ou seja, a pobreza não é relativizada com a
riqueza, que no capitalismo é socialmente produzida, mas concentrada o domínio na mão de poucos.
20
Behring e Boschetti (2007) referenciando Barbalet (1989) explicam que "[...] a mobilização e a
organização da classe trabalhadora foram determinantes para a mudança da natureza do Estado liberal no
final do século XIX e início do século XX. Pautada na luta pela emancipação humana, socialização da
riqueza e na instituição de uma sociabilidade não capitalista, a classe trabalhadora conseguiu assegurar
importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos, como direito de voto, de organização em
sindicatos e partidos, de livre expressão e manifestação" (p. 63). Evidenciamos que esse processo,
compreendido por esse caráter, ocorreu primordialmente nos países capitalistas centrais, o que não exclui
as ações traçadas nos países de capitalismo dependente, em que a classe trabalhadora também se
organizou em movimentos sociais em prol da luta pelos seus direitos.
21
Conforme análise de Florestan Fernandes sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. CF.
Fernandes (1968).
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educacional, apresentando um padrão educacional muito rebaixado, visto que
historicamente e devido ao modo de desenvolvimento do capitalismo, dependente, no
Brasil, não havia necessidade de maior nível de escolarização da classe trabalhadora.
A predominância da escolarização no Brasil sempre esteve ligada à formação
para o trabalho simples. A escola é dividida em níveis e modalidades, próprio da
hierarquização da produção capitalista, assim desde a sua origem a escola detém uma
dupla e concomitante finalidade, a formação técnica (para o desempenho de qualquer
atividade produtiva) e a conformação ético-política para o trabalho e a vida em
sociedade (NEVES E PRONKO, 2008).
O ensino superior (formação para o trabalho complexo), no Brasil, foi
demandado a partir dos anos 1960, pelas camadas médias, com a maior complexificação
da própria estrutura produtiva no Brasil e, também, da sociedade civil. Tal processo
implicou no aumento da oferta de vagas no nível superior de ensino e uma organização
curricular direcionada prontamente para o desenvolvimento técnico e ético-político dos
intelectuais urbanos de novo tipo,22 possibilitando simultaneamente garantir a
reprodução das condições materiais de existência e a coesão social (NEVES e
PRONKO, 2008).
Diante desse quadro, verifica-se a expansão mercantilizada do ensino superior,
especialmente a partir da década de 1990, que necessita ser amparada por bases
ideológicas, apresentadas por Pereira (2009), justificando essa atuação do mercado, em
detrimento da compreensão de educação superior pública como direito, transformada,
nessa conjuntura, em "serviço". O primeiro embasamento ideológico firma-se na ideia
de um mundo rigorosamente globalizado, e a forma dos países capitalistas dependentes
se juntarem a essa lógica seria por meio da educação. O segundo item ideológico, que
sustenta a educação como elemento de resolução para todos os problemas da
humanidade, sem discutir a lógica da acumulação do sistema capitalista mundial, é a
justificativa, encontrada nos inúmeros documentos dos organismos internacionais, de
que o acesso ao ensino superior deve se dar fundamentalmente por meio do EaD,
praticada via emprego das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

22

"Intelectuais urbanos de novo tipo”, expressão empregada por Neves (2006) para caracterizar o
importante papel político desempenhado pelos intelectuais orgânicos da burguesia na atualidade, de
consolidação da hegemonia burguesa, a partir da repolitização da sociedade civil contemporânea,
caracterizada por sua transformação em instância predominante de conciliação de interesses e de ajuda
mútua" (NEVES e PRONKO, 2008, p. 29. Nota de rodapé).
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(PEREIRA, 2009). A autora ressalta a função econômica, de ampliação de mercados ao
capital em tempos de crise, e, também, a função ideológica, de formação de
intelectuais23 e difusão de uma concepção de mundo burguesa:
Assim, em um processo dialético, o ensino superior, ao mesmo tempo em que
é reconfigurado no novo contexto de crise do capitalismo tardio como um
espaço mercantilizado - para as necessidades expansionistas em tempo de
crise do capital -, é ele próprio um elemento fundamental para a
disseminação da ideologia da "Terceira Via", através da formação
massificada de intelectuais colaboracionistas à ordem do capital. A EaD
configura-se, portanto, como uma via extremamente lucrativa para a
expansão capitalista e a formação de intelectuais necessários à ordem
burguesa (PEREIRA, 2009, p. 270).

É com foco nessa discussão que passaremos para a segunda parte do capítulo 1,
em que trataremos da formação de um determinado padrão educacional, intensamente
rebaixado, concernente ao padrão de desenvolvimento capitalista dependente, e sem a
imprescindível discussão sobre o seu acesso pela via do direito.

1.2 - PADRÃO EDUCACIONAL NO ESTADO BRASILEIRO
Neste segundo item abordaremos a relação da formação social brasileira,
constituída enquanto um país capitalista dependente, com a formação de um padrão
educacional, extremamente rebaixado e sem uma concepção forte de direito à educação.
O Brasil preserva marcas históricas profundas do período colonial e
escravocrata, que se reproduzem assumindo novas formas de dominação, ao mesmo
tempo em que apresenta características de uma sociedade tipicamente industrial. Esse
processo associado resulta em um grupo histórico específico que determina o tipo de
sociedade construída estruturalmente nos âmbitos econômico, social e político e, como
consequência disso, qual a condição tecnológica atingida para o cumprimento das
demandas de trabalho simples e complexo (FRIGOTTO, 2006).
No Brasil, para pensar o padrão educacional historicamente constituído,
podemos observar mudanças significativas, sobretudo após os anos de 1930, quando são
23

Gramsci (1982) avalia que todos homens são intelectuais, assim, [...] "todo homem, fora de sua
profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 'filósofo', um artista, um homem
de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui
assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de
pensar" (p. 7 e 8).
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estabelecidas condições para a criação de uma sociedade urbano-industrial. Todavia,
trata-se de uma mudança que aconteceu tendo como expressão determinante o rearranjo
das classes dominantes e dos seus interesses, mantendo as estruturas de poder e
privilégio, concentração extrema da propriedade de terra, da riqueza e da renda, isenção
de impostos para o grande capital, grupos econômicos influentes e sistema financeiro
nocivo (FRIGOTTO, 2006).
Neves e Pronko (2008), ao apresentarem um panorama das suas pesquisas que
objetivam identificar e analisar as razões das mudanças relacionadas ao trabalho
complexo no Brasil, partem de uma conceituação para trabalho simples e complexo,
embasadas na obra de Marx. Na origem do capitalismo industrial, o trabalho simples
tinha um caráter altamente prático, em que o local de trabalho era, ao mesmo tempo, o
local da formação, onde os valores e as práticas sociais eram reproduzidos
essencialmente no campo, pois, ainda, era uma sociedade majoritariamente agrária. Na
entrada do capitalismo monopolista, momento em que a sociedade está sofrendo
alterações na sua formação social, ampliando o trabalho para funções cada vez mais
racionalizadas para a produção de vida majoritariamente urbano-industrial, elementos
teórico-científicos, gerais e básicos, começam a ser inseridos na execução do trabalho
simples.24
Portanto, a formação para o trabalho simples, no capitalismo monopolista, tem a
pretensão de formar para um trabalho que deve aumentar sua produtividade em funções
diferentes, com um nível cada vez mais racional, simultaneamente, formando-se
homens e mulheres adaptados às novas exigências das relações de exploração e
dominação capitalistas, numa reprodução de vida urbana e industrial (NEVES e
PRONKO, 2008). Uma vez que no capitalismo monopolista:
[...] a produção passa a ser social, mas a apropriação continua a ser privada.
Os meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um
reduzido número de indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre
concorrência formalmente reconhecida, e o jugo de uns quantos monopolistas
sobre o resto da população torna-se em vezes mais duro, mais sensível, mais
insuportável (LÊNIN, 2012, p. 155).

O trabalho complexo, no início da industrialização, era realizado por poucos
trabalhadores, e suas funções eram direcionadas principalmente para o controle e
24

Sobre A Administração Científica do Trabalho e a passagem do fordismo para o toyotismo, CF.
Harvey (2008).
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manutenção das máquinas das fábricas. Esses trabalhadores eram especializados, pois
possuíam formação superior de conhecimento científico ou de domínio de um ofício,
diferenciando-se do conjunto dos demais trabalhadores da indústria. Com o gradativo
aumento da racionalização das relações sociais, foram demandados o aumento e a
diversificação das funções especializadas, exigindo que esses trabalhadores se
formassem em instituições que tivessem metodologias que atendessem às demandas
técnicas e ético-políticas desse novo momento da produção e reprodução da existência
sob a direção capitalista (NEVES e PRONKO, 2008).
Na fase monopolista do capitalismo, todo esse processo se intensificou, foi uma
fase em que o modelo fordista de trabalho25 se generalizou e foi requerendo, de maneira
acelerada, o domínio do conhecimento científico cada vez mais especializado para as
demandas da produção. A formação para o trabalho complexo no capitalismo
monopolista "[...] tem por finalidade a preparação de especialistas que possam aumentar
a produtividade do trabalho sob sua direção" (NEVES e PRONKO, 2008, p. 27).
Bruno (2011) reflete sobre a relação entre a educação e o desenvolvimento
econômico, afirmando que esta não é uma relação linear. Pois, no capitalismo mundial,
nas suas fases iniciais - século XIX - a escola tinha pouca importância para a formação
dos trabalhadores, não sendo reconhecida como "[...] uma atividade que tem seu lugar
na reprodução ampliada do capital" (p. 546), uma vez que estes passavam pouco tempo
fora das fábricas - lugar de trabalho central na esfera do capitalismo industrial dos
países centrais - tempo esse voltado apenas para reposição das suas energias esgotadas
durante as árduas jornadas de trabalho. Contudo, com as vitórias alcançadas pelos
trabalhadores após longos períodos de lutas para obtenção da redução da jornada de
trabalho e de melhores salários, os capitalistas elegeram as máquinas como forma de
condensar a jornada de trabalho resultando em aumento do tempo livre dos
trabalhadores, o que levou à criação de novos meios de controle desse tempo fora dos
locais de trabalho, com o intuito de convertê-lo em tempo de trabalho: "[...] trabalho

25

"A data simbólica do fordismo deve por certo ser 1914, quando Henry Ford introduziu seu dia de oito
horas e cinco dólares como recompensa para os trabalhadores da linha automática de montagem de carros
[...]. O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do taylorismo) era a
sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção de massa significava consumo de massa, um
novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho,
uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática,
racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 2008, p. 121).
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produtivo voltado para a reprodução da força de trabalho" (p. 547), incidindo em
reorganizações contínuas no lazer, no trabalho doméstico e no escolar.
Com isso a educação escolar é inserida na dinâmica da mais-valia,
compreendida como resultado da troca desigual de tempos de trabalho,
[...] ou seja, a mais-valia resulta da capacidade do trabalhador de despender,
durante o processo de realização de suas atividades produtivas, um tempo de
trabalho superior ao que tem sido incorporado. Essa capacidade, no entanto,
não é a garantia de que a desigualdade na troca de tempos de trabalho
ocorrerá (BRUNO, 2011, p. 547. Grifos da autora).

Para tanto, Bruno (2011) expõe a necessidade da compreensão sobre a
constituição da mais-valia tanto absoluta quanto relativa, como também do aumento da
produção e da produtividade. Na situação de mais-valia absoluta existe a extensão da
jornada de trabalho para aumentar a produção, aumentando a exploração sem que se
aumente a produtividade, e, sobretudo, não implica em qualquer alteração na
qualificação dos trabalhadores. Condição bem diferente se apresenta na exploração a
partir da mais-valia relativa: neste caso o trabalho excedente se amplia ocasionado pela
diminuição do valor incorporado aos bens e serviços consumidos pelos trabalhadores,
sendo, dessa forma, fundamental introduzir inovações tecnológicas na produção para
que os ganhos de produtividade se efetivem.
Nas duas situações o tempo de trabalho excedente aumenta. A diferença, no
entanto, é no caso da mais-valia relativa: esse resultado é obtido sem aumento da
intensificação do trabalho, unido a não diminuição da quantia de bens e serviços
consumidos pela classe trabalhadora, enquanto que, na mais-valia absoluta, o trajeto
percorrido é o aumento do tempo excedente de trabalho atrelado à diminuição dos bens
e serviços incorporados na força de trabalho, ou da ampliação real da jornada de
trabalho, ou ainda, pela junção dos dois casos (BRUNO, 2011).
Cabe destacar que, na mais-valia relativa, ocorre a travessia do trabalho simples
para o trabalho complexo como resultado do aumento do tempo de trabalho, o que "[...]
equivale a um múltiplo do trabalho simples executado em idêntica fração de tempo,
constituindo, portanto, um acréscimo de tempo de trabalho despendido, ou seja, de valor
produzido" (BRUNO, 2011, p. 549). Tal travessia só pode ocorrer a partir de inovações
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tecnológicas que exigem uma formação mais complexa do trabalhador, garantindo que
este trabalhe eficazmente com as inovações e viabilize os ganhos de produtividade.
A partir do interesse do Estado capitalista pela qualificação da força de trabalho,
de variados segmentos de trabalhadores, a formação tanto para o trabalho simples
quanto para o trabalho complexo se acelerou no decorrer do século XX. Tanto para
atender seus próprios interesses de garantia do aumento da produtividade da força de
trabalho, gerando a extração de mais-valia relativa, como, também, para responder às
reivindicações de muitos segmentos da sociedade para ter acesso à educação escolar
(BRUNO, 2011).
A reunião desses fatores conduziu para um aumento da instrução de um modo
geral, reforçando o papel da escola na formação das novas gerações de trabalhadores.
Cabe ressaltar que não existe país que se aproprie somente de um desses tipos de
exploração: a mais-valia relativa e a absoluta existem articuladas, o que pode existir são
economias que priorizem mais uma do que a outra, gerando consequências bem
diferentes para o desenvolvimento econômico e para a reprodução da classe
trabalhadora.
[...] a criança e o jovem em situação de mais-valia relativa são cada vez mais
formados por especialistas e pelo próprio meio social em que se inserem.
Situação inversa observa-se onde predominam os mecanismos da mais-valia
absoluta. [...] como se trata apenas de estender a jornada de trabalho ou de
intensificá-la sem nenhuma inovação tecnológica, o que ocorre é a mera
intensificação ou aumento do trabalho simples. Nesse caso não há qualquer
aumento da produtividade e o que se observa é um quadro de estagnação da
economia e, inclusive, dos sistemas educativos (BRUNO, 2011, p. 550).

Sob a direção do capital reestrutura-se o trabalho complexo, o que implica na
expansão da oferta de vagas no nível superior de educação, com uma organização
curricular direcionada para o desenvolvimento técnico e ético-político com a intenção
de garantir duas importantes demandas para o capital: a reprodução material necessária
para a existência do sistema capitalista e a coesão social (NEVES e PRONKO, 2008).
Retornando à formação social brasileira e ao desenvolvimento da educação
nesse país, observamos que a importância e necessidade da preparação para o trabalho
complexo alcançou notoriedade nos anos finais do século XX, ampliando o acesso de
jovens a níveis crescentes de escolaridade. Nesse contexto, é necessário recordar a
posição do Brasil como um país capitalista dependente, onde "[...] a capacidade de a
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sociedade controlar o sentido das mudanças econômicas está complexamente
determinada

por

parâmetros

externos,

que

dependem

das

tendências

do

desenvolvimento desigual do sistema capitalista, associados às estruturas econômicas e
socioculturais de cada formação social" (SAMPAIO JR., 1999, p. 232).
Contudo, a classe trabalhadora precisa considerar a importância que as
instituições de ensino têm para a sua formação enquanto classe: ainda que as
instituições educacionais sofram a influência da burguesia com sua percepção de mundo
a partir de necessidades totalmente voltadas para uma minoria, essas instituições podem
apresentar vantagens para o trabalhador, sendo
[...] instrumento de barganha por melhores condições de trabalho, como
instrumento de alargamento do grau de conscientização política e como
instrumento de formulação de uma concepção de mundo emancipatória das
relações sociais vigentes. Mas, para que a educação escolar se transforme
efetivamente em instrumento de conscientização da classe, ela precisa
superar a sua sempre crescente subsunção aos imperativos técnicos e éticopolíticos da mercantilização da vida, privilegiando na sua estruturação
curricular a omnilateralidade e a politecnia (NEVES e PRONKO, 2008, p.
29).

Avaliação dessa ordem pode ser analisada a partir das lutas dos professores e
inumeráveis revoltas de estudantes no Brasil, durante os anos de 1980, comprovando
que o processo formativo, dentro dos princípios de ensino, não se restringiu a uma
atuação somente do capital. Essas lutas
[...] aliadas às novas exigências de qualificação e de um novo modelo
disciplinar decorrente da reestruturação produtiva, levaram à crise da
educação no mundo ocidental e obrigaram o capital a repensar o papel da
escola e suas formas de funcionamento e regulação (BRUNO, 2011, p. 551).

Os novos moldes compreendidos pelo mercado de trabalho implicaram na
reestruturação dos processos de trabalho, alterando a composição da classe trabalhadora,
que em função disso intensificou o processo de "proletarização de profissionais", ou
seja, profissionais que, até então, não tinham sua capacidade de trabalho relacionada
diretamente à conformação de uma mercadoria. Tornam-se, então, profissionais
assalariados subordinados à racionalidade e controle do capital - o exemplo seriam os
profissionais liberais -, o que origina um novo arranjo da classe trabalhadora atrelado a
uma nova organização em seu interior (BRUNO, 2011).
A classe dominante brasileira, ao adotar o pensamento neoliberal como
ideologia, para sua permanência e sustentação enquanto classe hegemônica, que se
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traduz na teoria do ajustamento por meio da contrarreforma do Estado, das privatizações
das propriedades públicas, do aumento do poder do capital sobre o trabalho, da
destruição dos direitos trabalhistas e internacionalização da economia priorizando o
pagamento da dívida externa, extinguiu o empenho pela industrialização a passos
abusivos, naturalizando a ideia de globalização e de inclusão subalterna na divisão
internacional do trabalho (FRIGOTTO, 2006).26
Tal padrão de desenvolvimento capitalista do Brasil, marcado pela dependência,
conforme análise realizada no primeiro item desse capítulo, configura um processo de
desenvolvimento e de industrialização urbana mutilados: por tratar-se de um país de
capitalismo dependente, há escassa inovação e investimento em educação. Desenvolvese, como consequência, um aumento do quantitativo de parte da força de trabalho
formada para o trabalho simples, ao lado de uma pequena parcela dessa força de
trabalho para o trabalho complexo, que exige conhecimentos da ciência e tecnologia.
Para a classe dominante, esse desenvolvimento combinado - entre o “moderno” e o
“arcaico” - e precário é conveniente para o seu projeto de desenvolvimento, concebido
com base na desigualdade e sustentado nela (FRIGOTTO, 2006).
Para justificar tal desigualdade, a teoria do capital humano – no quadro mais
amplo das teorias do desenvolvimento – vincula-se à perspectiva tecnicista que se
encontra em desenvolvimento na década de 1950, mas que até os dias atuais mantém
sua influência no campo da educação.
A visão do capital humano vai reforçar toda a perspectiva da necessidade de
redimir o sistema educacional de sua "ineficiência" e, por sua vez, a
perspectiva tecnicista oferece a metodologia ou a tecnologia adequada para
constituir o processo educacional como investimento - [...] - o "capital
humano" (FRIGOTTO, 1989, p. 121).

Assim, a educação é idealizada, nessa perspectiva, enquanto produtora de
capacidade de trabalho, ocultando a principal função do capital humano - ideológica e
política (FRIGOTTO, 1989).
Afinal, de onde e por que surgiu esta teoria, a do capital humano? A tese do
capital humano, em sua origem histórica,27 se apresenta como uma condição das teorias

26

A posição na divisão internacional do trabalho, de acordo com Frigotto (2006), é definida pela evidente
opção em copiar a tecnologia e não em produzi-la.
27
No princípio, década de 1960, a teoria do capital humano surge como um desdobramento de
argumentos secundários (de metodologia positivista) da teoria econômica aplicado à educação. Na década
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do desenvolvimento do capital produzidas inicialmente e predominantemente no interior
de países com formação social capitalista mais avançada - Estados Unidos - e que
ambiciona realizar o trabalho de recuperação do imperialismo capitalista. O
desenvolvimento do conceito de capital humano nos países latino-americanos segue
exatamente a direção apontada pelas relações imperialistas que serão lançados nas áreas
econômica, política e social (FRIGOTTO, 1989).
O imperialismo adquire vantagem com o conceito de capital humano, na relação
com seus países dependentes, pois se passa a ideia de que o subdesenvolvimento não se
relaciona com as relações de poder entre esses países, mas que se trata de uma questão
de mudança ou modernização dos recursos humanos - capital humano – interna aos
países (FRIGOTTO, 1989).
O fato de não ser proprietário dos meios de produção e de não pertencer à classe
burguesa não se constitui um problema nesta maneira de conceber as relações sociais no
capitalismo, uma vez que o indivíduo, investindo em capital humano, poderá conseguir
aumentar sua renda e até chegar a conquistar privilégios que não possui, já que para a
teoria do capital humano toda decisão e esforço só dependem de cada indivíduo, como
se o conflito de classes houvesse sido superado (FRIGOTTO, 1989). Como expõe
Frigotto (1989) sobre a forma de pensamento da teoria do capital humano:
Mas como se forma o "capital humano"? Pelo investimento em escolaridade,
em treinamento, de acordo com a teoria. O "fator H" 28 seria, então,
determinado por um conjunto de anos de escolaridade ou de treinamento.
Variando o tempo e o tipo de educação e variando o rendimento escolar, o
desempenho, ou o aproveitamento, irão variar a natureza do capital humano
e, consequentemente, os retornos futuros.

Neste tipo de análise ocorre uma alteração na posição do discurso econômico na
educação. Na lógica do capital humano, a educação é sinônimo de aumento da renda
individual, mobilidade social e ganhos futuros, porém, nas pesquisas sobre trajetória do
acesso, da permanência e do desempenho escolar, a explicação atravessa
fundamentalmente a renda e outros indicadores que descrevem a situação econômica
familiar. Sendo que, o educacional fica no conjunto do processo separado do político,
social, filosófico e ético.
de 1970, a partir da influência da tendência crítica e em oposição a tal vertente, buscou-se mostrar que a
educação é subordinada aos interesses do sistema capitalista de produção (FRIGOTTO, 1989).
28
H (capital humano).
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[...] Trata-se, pois, de explicar que uma das funções efetivas da teoria do
capital humano reside não enquanto revela, mas enquanto esconde a
verdadeira natureza dos fenômenos. Sair do aparente, da
pseudoconcreticidade, do empírico imediato, implicaria uma mudança de
método - o que parte do empírico, do concreto, e que por via do pensamento,
pela análise progressiva das contradições internas dos fenômenos chega às
leis que produzem tais fenômenos (FRIGOTTO, 1989, p. 53).

Essa mudança no método de análise, segundo Frigotto (1989), geraria uma
análise do real que mostrasse o verdadeiro caráter das relações de produção capitalista,
das relações de classe e, por conseguinte, revelasse o caráter falso do capital humano,
visto consistir a teoria do capital humano uma ideologia burguesa que pretende, da sua
forma específica, acobertar o caráter classista e desigual da sociedade capitalista.
Assim, a característica peculiar da teoria capital humano reforça um modelo de
hierarquização baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo dentro do processo
escolar. Do mesmo modo como o capital reproduz no mundo da produção que todos os
homens são independentes para se elevarem socialmente, dependendo somente e
exclusivamente do seu esforço, no ambiente educacional o mesmo ocorre, quando são
tratadas como problemas individuais a dificuldade de aprendizagem, a evasão e a
repetência (FRIGOTTO, 1989).
Para o pensamento meritocrático a desigualdade não é apenas necessária, é
entendida como natural. A desigualdade acumulada durante o percurso sócio-histórico
não é considerada pela perspectiva meritocrática, uma vez que não pondera as
desigualdades anteriores, somente aquelas reconhecidas no momento da competição,
levando a exigência de não considerar qualquer desigualdade que não seja a inerente ao
indivíduo. Há um grande abismo entre a igualdade de todos perante a lei e a igualdade
na sua essência, na prática, o que "[...] corresponde tão somente à experiência de
igualdade da relação de troca (contratual)" (MENDES, 2016, p. 75). Permitindo, nessa
ideologia, que as diferenças sejam na aparência quase que extinguidas, pela função
desempenhada de naturalização das desigualdades historicamente construídas.
Desta maneira, o discurso que apela à noção de mérito atua como legitimador
da dualidade escolar, ao transferir para os indivíduos, através de atributos
como capacidade, competência, habilidade e talento, a responsabilidade por
sua entrada na universidade (MENDES, 2016, p. 76).
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Gramsci nomeia de dualidade escolar a divisão entre dois tipos de escolas
direcionadas a determinadas classes sociais: ou seja, à classe trabalhadora é reservada a
escola profissional e, à classe dominante, a escola clássica. Na escola profissional "[...]
o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados", enquanto a escola
clássica é "desinteressada" e tem uma formação geral (GRAMSCI, 1982, p. 118).29
Motta (2008) ratifica a crítica de Frigotto (1989) à teoria do capital humano no
âmbito da educação e avança na sua análise, assegurando que o processo de adaptação
às alterações realizadas nas políticas públicas dos países de capitalismo dependente, na
virada do século, faz emergir uma nova fase de "rejuvenescimento da ideologia do
capital humano", ao incorporar subsídios da "teoria do capital social".
A teoria do capital humano, nos anos de 1960, pautava-se pela defesa da
“eficácia” das políticas de Estado “democratizando”30 as oportunidades educacionais
como habilidade para distribuição de renda e desenvolvimento social, "[...] era
compreendida como um instrumento de modernização e competitividade" (MOTTA,
2008, p. 236). Nos anos de 1980 e 1990, passa-se por adaptações com o início do
processo de globalização da economia, com a intensa implementação de políticas
neoliberais e o avanço tecnológico, colocando para a educação, incentivada pelo Banco
Mundial, a função de ampliar e melhorar o nível de escolaridade da população,
oferecendo condição para o trabalhador se inserir no mercado de trabalho.
Essa alteração na "teoria do capital humano" promoveu o deslocamento da,
em tese, "função econômica integradora" atribuída à escola, enfatizada no
contexto do "pleno emprego" ou do "desenvolvimentismo", para a "função
econômica de inserção", no contexto da mundialização (MOTTA, 2008, p.
237).
29

Uma alternativa de rompimento com esta dualidade escolar, conforme análise de Gramsci, seria a
oposição à multiplicação dos diversos tipos de escola, assumindo a defesa de criação de uma escola
unitária: “A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo da
família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, que seja completamente transformado o
orçamento da educação nacional, ampliando-o de um modo imprevisto e tornando-o mais complexo: a
inteira função de educação e formação das novas gerações torna-se, ao invés de privada, pública, pois
somente assim pode ela envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas” (GRAMSCI, 1982,
p. 121).
30
Os termos "eficácia" e "democratização" são termos muito utilizados para afirmar a capacidade e
resolutividade das ações do Estado quanto ao atendimento das reivindicações da classe trabalhadora.
Contudo, são termos em disputa, visto que há uma desigualdade estrutural no capitalismo e interesses de
classe divergentes. Portanto, os termos devem ser relativizados em relação aos interesses em disputa.
Com o aprofundamento do projeto neoliberal, presencia-se um verdadeiro desmonte das políticas
públicas, dentre elas a educação, e a partir da contrarreforma do Estado as políticas têm sido reduzidas a
ações focalizadas na extrema pobreza sob o argumento da "eficácia" e responsabilidade com os gastos
públicos. Nesse contexto, o discurso do governo de "democratização" do acesso às políticas públicas é
enganoso, como exemplo a política educacional onde a "democratização" do acesso ao ensino superior é
praticada em detrimento da precarização e sucateamento da educação pública, universal e de qualidade.
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Motta (2008), fazendo referência a Gentili, esclarece que a compromisso da
escola ser uma instituição integradora foi "desintegrada", passando a assumir um outro
compromisso, de "caráter estritamente privado", o compromisso da "empregabilidade".
O termo "empregabilidade" afastou-se da concepção de educação como um direito e
juntou-se ao conjunto de orientações técnicas da equipe de especialistas do Banco
Mundial, apresentado como artifício primordial na superação da crise do desemprego no
Brasil, nos anos de 1980 e 1990, que teve como conseqüência atuações concretas na
educação.
Com a crise da "promessa integradora" surge a "promessa da empregabilidade",
resultando na reafirmação da Teoria do Capital Humano, que assegurou e validou que as
"[...] políticas educacionais podiam e deviam ser um mecanismo de integração dos
indivíduos à vida produtiva" (GENTILI, 2005, p. 53). Assim, a questão da
empregabilidade reconstrói a visão individualista da Teoria do Capital Humano, mas
elimina a conexão entre o desenvolvimento do capital humano individual e o capital
humano social.
As possibilidades de inserção de um indivíduo no mercado dependem
(potencialmente) da posse de um conjunto de saberes, competências e
credenciais que o habilitam para a competição pelos empregos disponíveis (a
educação é, de fato, um investimento em capital humano individual); só que
o desenvolvimento econômico da sociedade não depende, hoje, de uma maior
e melhor integração de todos à vida produtiva (a educação não é, em tal
sentido, um investimento em capital humano social) (GENTILI, 2005, p. 54).

Portanto, a "promessa da empregabilidade" não é comparável à garantia de
inserção ao mercado de trabalho, mas sim, de melhores condições de competitividade
para lutar por algum emprego, dentro dos poucos que existem. Como também, remove a
ideia da educação enquanto um direito (GENTILI, 2005).
[...] passou-se de uma lógica da integração em função de necessidades e
demandas de caráter coletivo (a economia nacional, a competitividade das
empresas, a riqueza social, etc.) para uma lógica econômica estritamente
privada e guiada pela ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa
deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor posição no
mercado de trabalho (p. 51).
Nessa perspectiva o indivíduo é um consumidor de conhecimentos que o
habilitam a uma competição produtiva e eficiente no mercado de trabalho. A
possibilidade de obter uma inserção efetiva no mercado depende da
capacidade do indivíduo em "consumir" aqueles conhecimentos que lhe
garantam essa inserção. Assim, o conceito de empregabilidade se afasta do
direito à educação: na sua condição de consumidor o indivíduo deve ter a
liberdade de escolher as opções que melhor o capacitem a competir (p. 55).
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Parafraseando Frigotto, Motta (2008) identifica que esse conjunto de ações
disfarçada em "conceitos renovados" determinou o "rejuvenescimento da teoria do
capital humano". Pois, logo no início da fase de implementação das ideias neoliberais,
observou-se que a teoria do capital humano e a tese da "empregabilidade" contrapõemse, em função de que, na realidade, o acesso à educação aumentou, assim como, os
níveis

de

escolarização

da

sociedade

brasileira.

Contudo,

encontravam-se

desempregados a maioria dos jovens e os trabalhadores com níveis elevados de
escolaridade, não refletindo no mundo do trabalho a tese da "empregabilidade". "Em
meados da década de 1990, os intelectuais orgânicos do capital chegaram à conclusão
de que não basta 'educar para o desemprego', [...] - é preciso 'educar para sobreviver'; é
necessário atribuir outras funções à escola" (MOTTA, 2008, p. 239).
Assim, segundo análise crítica de Motta (2008), a arruinada tese da
"empregabilidade" foi confirmada na prática, pois não adiantou impor à escola a função
de qualificar e modernizar as forças produtivas para atender à demanda do trabalhador
para inserção no mercado de trabalho. Contanto, que o contrário foi revelado, a riqueza
não foi alastrada para as esferas mais pobres da classe trabalhadora, ela foi transformada
em uma miséria crescente, acarretando para as frações dominantes das esferas políticas
e econômicas o assombro de ter de enfrentar o obstáculo da pobreza e o possível
rompimento da coesão social.
Diante disso, o grupo de intelectuais dominantes se reuniu para discutir ações
direcionadas à administração desses riscos, elaborando novas bases ideológicas com a
ideia de gerar “capital social”.31 Deste modo, as expressões "solidariedade" e
"renovação cívica" tornaram-se palavras de ordem ideológica na sociedade para, na
perspectiva de tais intelectuais, "[...] ajudar o pobre a superar os obstáculos que
impedem sua participação no mercado de forma livre e equitativa e a promover o
desenvolvimento social" (MOTTA, 2008, p. 240).
A consolidação das ideias de estímulo ao sentimento comunitário e solidário da
sociedade para com os grupos mais pobres vai de encontro aos ensejos da classe

31

A expressão "capital social" não é nova, mas ganha nova roupagem na obra de Robert Putnam em
complemento à concepção de James Coleman (MOTTA, 2008).
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dominante que vê nestas ideias a oportunidade para amenizar as tensões sociais,
reforçadas com o processo de mundialização do capital, na virada para o novo milênio.

Assim, na perspectiva da "teoria do capital social" a educação passa a exercer
a dupla função de aprimorar o capital humano para aumentar a
competitividade e a produtividade do indivíduo e de construir uma "cultura
cívica" como mecanismo de construção de uma sociedade solidária,
harmônica, confiável, "da paz", necessário para aliviar a pobreza. Alarga-se o
papel da educação e restringe sua função política (MOTTA, 2008, p. 245.
Grifos da autora).

A teoria do "capital social" ainda combina outra dificuldade, com a sua ideia de
construir uma sociedade solidária e coesa, a despolitização e enfraquecimento dos
embates no interior da sociedade de classes. Nesse sentido, o capital humano
"rejuvenescido" pela ideia do capital social expande o padrão economicista e
produtivista da educação a partir da inserção de elementos humanitários, éticos e morais
direcionados para a "conformação da vontade", ou seja, a educação se movimenta no
sentido de "educar para o conformismo" (MOTTA, 2008).
Nessa perspectiva, Motta (2008) constata que a disseminação da ideologia do
capital humano atuou na ativação da concentração de renda e acentuação da
desigualdade, com a criação Dessa forma, as diferentes camadas da sociedade brasileira
vêm sendo coagidas pelo ideário neoliberal, através de processos de um exército de
trabalhadores que nunca serão "inseridos" no mercado formal de trabalho, tornando-os
dependentes da "caridade público-privada". que despolitizam e conformam os
trabalhadores de que não há outra saída senão reunir força e coragem para sobreviver,
desconstruindo as possibilidades de luta e correlação de forças.
O EaD, nesse contexto de “rejuvenescimento” da teoria do capital humano e do
capital social, tem a relevante função de validar a suposta democratização do acesso ao
ensino superior, sendo essa estratégia de ensino objeto da concretização da lógica
mercantilizante da política educacional, por meio da qual a classe trabalhadora terá sua
ascensão, tornando-se responsável pelo seu protagonismo, ou não, na participação
política, cultural e econômica na sociedade capitalista dependente, como é o Brasil.
Retomando Neves e Pronko (2008), podemos constatar o desenvolvimento
subordinado do trabalho complexo no Brasil, em que as Instituições de Ensino Superior
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(IES)32 foram criadas, nos seus primórdios, em espaços isolados, localizados nos
grandes centros urbanos do país, formando profissionais para o exercício de atividades
militares, da administração do Estado e das denominadas "profissões liberais" (cursos
de Direito, Medicina e Engenharia). Enquanto isso, a formação para o trabalho simples
também se mantinha precária e subordinada ao processo de trabalho, ganhando, do
mesmo modo, um desenvolvimento tardio.
Dessa forma, como no capitalismo as suas estruturas são constituídas
fundamentalmente pelas desigualdades, as distinções no interior da classe trabalhadora
não desaparecem, ao contrário, podem ser agravadas. Para o capital, não é interessante
formar toda a massa da classe trabalhadora para um mesmo grau de complexidade de
trabalho, pois no mercado de trabalho formal depara-se com a particularidade da
contenção da força de trabalho, onde muitos jovens jamais serão incluídos nele, sendo
transportados para o exército de reserva ou para a execução de trabalho simples
(BRUNO, 2011).
A educação para o trabalho foi submetida às condições do controle da burguesia,
da mesma maneira que a burguesia administra as crises repetitivas do sistema
capitalista. Para embasar tal discussão traremos os autores Saviani (2005) e Kuenzer
(2005), que analisam a relação entre trabalho e educação, o que nos auxilia à
compreensão de tais relações na particularidade brasileira.
Saviani (2005), ao levar em consideração as transformações ocorridas no mundo
capitalista, apresenta um padrão mundial de educação que passou a ser "[...] considerada
um bem de produção (capital) e não apenas de consumo" (p. 22). A visão produtivista
da educação dedicou-se, entre os anos de 1950 e 1970, a "[...] organizar a educação de
acordo com os ditames do taylorismo-fordismo através da chamada 'pedagogia
tecnicista'" (p. 23). No segundo momento, compreendido no final dos anos de 1980,
quando o neoliberalismo se estabelece no capitalismo com toda energia, realizando
contrarreformas, não faz diferente com a educação, que "[...] sob a inspiração do
toyotismo busca-se flexibilizar e diversificar a organização das escolas e o trabalho
pedagógico, assim como as formas de investimento" (p. 23).
Nos dois momentos mencionados, a busca pela produtividade era conduzida pelo
esforço de "[...] se atingir o máximo de resultados com o mínimo de dispêndio", para
32

A primeira instituição de ensino superior do Brasil que conservou o caráter universitário foi a
Universidade do Rio de Janeiro, criada nos anos de 1920, a partir da reunião das demais instituições que
já existiam (NEVES e PRONKO, 2008).
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tanto, o Estado "[...] transfere responsabilidades, sobretudo no que se refere ao
financiamento dos serviços educativos, mas concentra em suas mãos as formas de
avaliação institucional" (SAVIANI, 2005, p. 23).
Diante dessa realidade, as relações entre educação e trabalho ocupadas no
interior do Estado capitalista neoliberal sofrem impactos que repercutem no nível
superior de ensino, ocasionando mudanças sobre os "[...] conteúdos, métodos, espaços,
atores e formas de controle" (KUENZER, 2005, p. 77).
Kuenzer (2005), ao analisar o processo pedagógico no capitalismo, afirma que a
finalidade do trabalho pedagógico é o "[...] disciplinamento para a vida social e
produtiva" (p. 82), de acordo com as particularidades do processo de produção
capitalista e o desenvolvimento das suas forças produtivas. Esse disciplinamento
objetiva desenvolver uma percepção de mundo o mais consensual possível, para jamais
perder de vista a valorização do capital. No período da divisão social do trabalho
taylorista/fordista as tendências pedagógicas fundavam-se na fragmentação entre o
pensamento e a ação:
Esta pedagogia originou as propostas que ora se centraram nos conteúdos, ora
nas atividades, sem nunca contemplar uma relação ente aluno e
conhecimento que verdadeiramente integrasse conteúdo e método, de modo
que propiciasse o domínio intelectual das práticas sociais e produtivas. [...],
os diversos ramos da ciência deram origem a propostas curriculares que
organizavam rigidamente os conteúdos, [...], os quais eram repetidos, ano
após ano, por meio do método expositivo, combinado com cópias e
questionários; a habilidade cognitiva a ser desenvolvida era a memorização,
articulada ao disciplinamento [...] (KUENZER, 2005, p. 84).

O mundo do trabalho passou por modificações no curso dos anos de 1990,
primordialmente, com as alterações nas relações entre Estado e sociedade a partir da
disseminação do ideário neoliberal e, também, da implementação de suas políticas, o
que, também, ocasionou mudanças nas demandas do capitalismo à educação. As
modificações no trabalho mediado pela força física ocorrem quando passam a ser
mediadas pelo conhecimento, atingindo todos os setores da vida social e produtiva,
passando a demandar o desenvolvimento de aptidões "cognitivas e comportamentais",
entre elas estão,
[...] análise, síntese, estabelecimento de relações, rapidez de respostas e
criatividade diante de situações desconhecidas, comunicação clara e precisa,
interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade para
trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, criticar respostas,
avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes,
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relacionar raciocínio lógico-formal à intuição criadora,
continuamente, e assim por diante (KUENZER, 2005, p. 86).

estudar

No que se refere à nova forma de realização do processo de valorização do
capital, com os novos métodos de organização e gestão do trabalho, com base
toyotista,33 passa-se a exigir novas competências para a educação dos trabalhadores,
implicando em uma nova pedagogia, a "pedagogia das competências". 34 O que origina
a "[...] necessidade de não mais produzir estoques de mão-de-obra com determinadas
competências [...], mas para formar trabalhadores e pessoas com comportamentos
flexíveis" (KUENZER, 2005, p. 87).
A autora chama atenção para uma lógica que ela nomeia de "exclusão includente
e inclusão excludente", analisando-as como lógicas equivalentes que percorrem direções
contrárias, na perspectiva da educação. A "exclusão includente" caracteriza-se por
estratégias para excluir o trabalhador do mercado formal - que garante direitos
trabalhistas - e, ao mesmo tempo, cria estratégias para uma inclusão sob condições
precárias no mercado de trabalho. A "inclusão excludente" pode ser identificada por
meios da inclusão nos diferentes níveis e modalidades de educação escolar, que formem
trabalhadores flexíveis, ou seja, trabalhadores que acompanhem as mudanças,
resolvendo os problemas com agilidade e eficiência, como também realizando um
contínuo processo de educação.
Assim, através dos processos de inclusão excludente, a educação escolar e
não escolar se articula dialeticamente aos processos de exclusão includente
existentes no mundo do trabalho, fornecendo ao cliente - o capital - a força
de trabalho disciplinada técnica e socialmente, na medida das suas
necessidades, como reza a boa cartilha do toyotismo. [...] a expressão
pedagógica deste princípio se dá através da pedagogia das competências [...]
(KUENZER, 2005, p. 93. Grifos da autora).

O processo de "inclusão excludente" relaciona-se com o padrão educacional
rebaixado do Brasil, que se fundamenta num processo educacional precário e aligeirado,
33

"O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante, em várias partes do
capitalismo globalizado. Vivem-se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também
agudos, no que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são flexibilizados, de
modo a dotar o capital do instrumental necessário para adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas
históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção" (ANTUNES, 2010, p.
16).
34
A autora relata que é uma expressão de produção recente, mas que a própria já tomou como objeto de
crítica em outro trabalho (KUENZER, 2000), e "[...] que demanda estudos aprofundados para que se
elucidem seus propósitos e seus mecanismos enquanto nova pedagogia a serviço do capital" (KUENZER,
2005, p. 93).
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preparando para o mundo do trabalho uma classe trabalhadora disposta a exercer
múltiplas atividades laborais.
Nesta primeira parte do trabalho analisamos o processo de formação histórica,
política e social do capitalismo nos países hegemônicos e nos países latino-americanos
especialmente, o Brasil, traçando o caminho percorrido pelo mesmo na construção desse
modelo de produção, que no país chegou com características típicas de um capitalismo
dependente - conforme fundamentação contida no pensamento de Fernandes.
A natureza do capitalismo dependente no Brasil se aprofunda e fortalece cada
vez mais, principalmente, a partir dos anos de 1990, período em que o pensamento
neoliberal se revigora, enquanto solução para a recuperação de mais uma crise
recorrente do capital, e devasta um campo de conquistas da sociedade brasileira, o das
políticas públicas, particularmente a política educacional.
De tal modo, que a educação atravessa um momento de significativa perda do
seu sentido de direito, uma vez que, com o projeto de contrarreforma do Estado, o
Estado transfere para o setor privado atribuições que lhe caberiam, especialmente, no
que diz respeito às políticas sociais. Assim, a ensino superior expande-se via setor
privado mercantil, que utiliza o EaD como estratégia expansionista.
A educação no Brasil não tem o sentido de direito historicamente constituído,
mas sempre foi muito elitizada: por sermos exatamente um país de capitalismo
dependente, tendo uma classe dominante que não aceita a ideia de que a classe
trabalhadora tenha a possibilidade de acesso às políticas sociais, assim como, o seu
progresso intelectual e crítico.
Dessa forma, seguiremos nosso estudo analisando o processo de contrarreforma
do Estado brasileiro e como os direitos sociais passam a ser considerados "serviços",
sobretudo após a aprovação e implantação dos preceitos contidos no plano diretor de
reforma do Aparelho do Estado - PDRAE/MARE. A educação é atingida pela
contrarreforma do Estado, acentuada pela promulgação dos marcos legais, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (1996) e Planos Nacionais de
Educação - PNE (2001-2011 e 2014-2024), que na entrada dos anos 2000 intensifica-se
com o processo de mercantilização do ensino superior, aprofundada pela expansão do
EaD, essencialmente no ensino superior.
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Depois de já termos delineado o cenário do desenvolvimento do Brasil enquanto
país capitalista dependente e o padrão educacional aqui constituído, apontaremos
brevemente o caminho percorrido nos diferentes governos para a implantação das
políticas neoliberais no Brasil, que assumiu o formato de um projeto de classe, iniciado
nos anos de 1990, determinando mudanças profundas com incidências até hoje nas
políticas públicas sociais e, especificamente, no ensino superior.
No processo de redemocratização, após o país ter atravessado longos e duros
anos de ditadura civil-militar, houve intensa disputa entre diferentes projetos
societários,35 elegendo, contudo, para presidente da república Fernando Collor de Melo,
que iniciou seu governo no ano de 1990 e implementou as primeiras políticas de corte
neoliberal. Conforme Silva Junior e Sguissardi (2001):

No governo Fernando Collor de Mello a orientação política foi de abertura da
economia brasileira à economia mundial, aumentaram-se abusivamente as
taxas de juros, financiaram-se as despesas públicas com a entrada de capital
estrangeiro, enfim, quando foram assumidos os ditames do Consenso de
Washington, pelo então presidente, fazendo do Brasil, considerado mercado
emergente, mais um espaço a ser viabilizado para a expansão do capital, dada
a crise do Fordismo instalada nos países cêntricos a partir dos anos setenta (p.
80).

O governo Fernando Collor de Melo deu início ao projeto de estabelecimento
das políticas neoliberais no Brasil, seguindo os preceitos dos organismos internacionais
para os países capitalistas dependentes. Naquele governo teve início a implementação
das privatizações das empresas públicas, com base no discurso que essas empresas
traziam mais custos do que rendimentos para o país. Assim, no início dos anos de 1990,
35

Nesse momento o Brasil viveu uma grande disputa de interesses entre a burguesia e a classe
trabalhadora, pois ocorria um processo de redemocratização do país, claramente exposto na disputa
eleitoral de 1989, em que a dominação burguesa se viu ameaçada por uma candidatura – a de Lula - que
expressava os "[...] processos de organização dos trabalhadores e das camadas médias" (BEHRING,
2008, p. 113). Portanto, a burguesia depositou, "[...] no segundo turno, a confiança em Fernando Collor
de Mello, [...]. Afinal, seu discurso era também o dos setores insatisfeitos com a Carta Constitucional e
que já preconizavam, [...], a guinada rumo ao ajuste ortodoxo" (BEHRING, 2008, p. 144).

58

vimos "[...] a implementação acelerada da estratégia neoliberal no país, por meio das
chamadas reformas estruturais, na verdade o início da contrarreforma neoliberal no
país" (BEHRING, 2008, p. 151).
O governo Itamar Franco, vice-presidente de Fernando Collor de Melo que
assumiu a presidência do Brasil após o seu impeachment,36 foi de continuidade ao
projeto neoliberal que já vinha sendo implantado no país. Mas foi com a eleição do
presidente Fernando Henrique Cardoso que o projeto neoliberal ganhou eficácia com a
elaboração de documentos oficializando a necessidade de concretizar as políticas
neoliberais no Brasil. Contudo, cabe destacar que o governo Fernando Henrique
Cardoso não se autodenominava como um governo neoliberal, mas defendia uma
terceira via37 na condução do Estado, ao qual denominava de Estado social-liberal.
Vastamente harmonizado com as formulações de Bresser Pereira, então Ministro
da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), o presidente Fernando
Henrique Cardoso determinou e aprovou o Plano Diretor da Reforma do aparelho do
Estado, que em sua apresentação diz que:
A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em
razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o
Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor
produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços
públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da
população, o agravamento da crise fiscal e, por conseqüência, da inflação.
Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento indispensável
para consolidar a estabilização e assegurar o sustentado da economia.
Somente assim será possível promover a correção das desigualdades sociais e
regionais (PDRAE, 1995, p. 6).

O começo dos anos de 1990 no Brasil chegou repleto de alterações nos mais
variados segmentos da sociedade brasileira. Na esfera da produção o país também
passou por um processo de reestruturação produtiva, assim como os demais países no
mundo já haviam atravessado. Porém, esse processo ocorreu dentro dos limites de um
país capitalista dependente, em que as transformações se produzem de acordo com as
relações de dependência e interesses entre as burguesias locais e dos países capitalistas
36

O Impeachment foi resultado da falta de representatividade do governo Fernando Collor de Mello com
a vontade política da burguesia brasileira. Mesmo tendo sido um movimento de peculiar importância, o
impeachment, no entanto, "[...] esteve longe de possuir a densidade e o componente operário e popular da
luta pelas eleições diretas, de 1984" (BEHRING, 2008, p. 154).
37
A proposta do projeto político de "Terceira Via" é apresentar um capitalismo humanizado, em que
segmentos da classe trabalhadora são cooptados a atender a "repolitização das relações de produção"
(NEVES, 2005, p. 89).
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centrais. Nos países de capitalismo avançado a reestruturação produtiva já vinha
ocorrendo, desde a década de 1980, sendo uma década de grande salto tecnológico,
inserindo-se nas relações de trabalho e produção (ANTUNES, 2015). Tal processo
também é visível nos países de capitalismo dependente, tendo o Brasil implantado a
estratégia de substituição de importações, que começa no governo Vargas com a recémindustrialização do país (HARVEY, 2008).38 A transição do modo de produção
fordista/taylorista para a acumulação flexível no Brasil apresentou-se repleta de
nuances, particulares da produção capitalista dependente.
A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas,
criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado "setor
de serviços", bem como conjuntos industriais completamente novos em
regiões até então subdesenvolvidas [...], vasta profusão de atividades dos
países recém-industrializados (HARVEY, 2008, p. 140).

Assim, o Estado como representante da estrutura neoliberal atravessa um
processo de contrarreforma, determinada pela finalidade do ajuste fiscal. Pois, como
afirma o documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o Estado
encontrava-se em uma crise estrutural devido às formas de governo, adotadas pelos
presidentes anteriores aos anos de 1990, em que o Estado era muito presente em todas
as ações, principalmente nas relacionadas às políticas sociais, apontadas como as mais
onerosas para o Estado.
Silva Jr. e Sguissardi (2001) apresentam a concepção de Bresser Pereira para a
reforma do aparelho do Estado e seus serviços:
[...] significa superar de vez a crise fiscal, de forma que o país volte a
apresentar uma poupança pública que lhe permita estabilizar solidamente os
preços e financiar os investimentos. Significa completar a mudança na forma
de intervenção do Estado no plano econômico e social, através de reformas
voltadas para o mercado e para a justiça social. Reformar o Estado significa,
finalmente, rever a estrutura do aparelho estatal e do seu pessoal, a partir de
uma crítica não apenas das velhas práticas patrimonialistas ou clientelistas,
mas também do modelo burocrático clássico, com o objetivo de tornar seus
serviços mais baratos e de melhor qualidade (BRESSER PEREIRA apud
SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, p. 29).

38

Adotando por base os estudos de Harvey (2008) concebemos que foi nesse período que "[...] as
políticas de substituição de importações em muitos países de Terceiro Mundo (da América Latina em
particular), associadas ao primeiro grande movimento das multinacionais na direção da manufatura no
estrangeiro (no Sudeste Asiático em especial), geraram uma onda de industrialização fordista competitiva
em ambientes inteiramente novos, nos quais o contrato social com o trabalho era fracamente respeitado
ou inexistente" (p. 135).
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O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi idealizado para atender
às propostas neoliberais com o objetivo de "reformar" o Estado. Na década de 1990, o
Estado é levado à condição de Estado Gestor, "[...] que se desvencilha de muitas de suas
funções específicas tradicionais, mormente no setor de serviços, e as transfere total ou
parcialmente para o mercado, entre elas situando-se a educação superior" (SILVA
JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, p. 119). No Estado brasileiro a contrarreforma
concretiza-se com a:
[...] 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 e no desemprego; e, em especial, na parca vontade
política e econômica de realizar uma ação efetiva sobre a iniquidade social,
no sentido de sua reversão, condição para uma sociabilidade democrática"
(BEHRING, 2008, p. 213).

O referido documento de fato recomendava a continuidade das privatizações das
empresas públicas, pois entendia que a reforma do Estado condizia com a prática de
transferência das atividades do Estado para o setor privado que pode ser controlado pelo
mercado. No mesmo documento também encontramos um outro processo que faz parte
da reforma do aparelho do Estado, nomeado de publicização, que consiste na
transferência para o setor público não-estatal de serviços que não dependem do poder do
Estado, mas que devem ser auxiliados pelo Estado (PDRAE, 1995). Entendemos ser
uma estratégia do Estado para prosseguir com seu projeto de enfraquecimento da
responsabilidade sobre os serviços sociais públicos direcionados especialmente para a
classe trabalhadora mais empobrecida. Esses serviços situam-se, especialmente, na área
da educação, saúde e previdência social. Conforme o documento salienta, áreas sociais
deveriam passar por um processo de "Publicização":
A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do
papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento
econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se
na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. No plano
econômico o Estado é essencialmente um instrumento de transferências de
renda, que se torna necessário dada a existência de bens públicos e de
economias externas, que limitam a capacidade de alocação de recursos do
mercado. Para realizar essa função redistribuidora ou realocadora o Estado
coleta impostos e os destina aos objetivos clássicos de garantia da ordem
interna e da segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou
igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento.
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Para realizar esses dois últimos objetivos, que se tornaram centrais neste
século, o Estado tendeu a assumir funções diretas de execução. As distorções
e ineficiências que daí resultaram deixaram claro, entretanto, que reformar o
Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser
controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização
de empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro
processo tão importante quanto, e que no entretanto não está tão claro: a
descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que
não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados
pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e
pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de “publicização” (PDRAE,
1995, p. 12).

Com a estratégia da publicização, recomendada pelo Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado, o Estado convenientemente adquire pressupostos para transferir
para o setor público não-estatal serviços sociais, tornando-se um regulador dessas ações.
Pois, o setor público não-estatal, também instituído pelo documento PDRAE, está
localizado no âmbito dos serviços não-exclusivos do Estado, ou seja, as atividades que
não serão executadas diretamente pelo Estado, mas que o Estado irá subsidiar com
recursos públicos e por meio, também, da criação de agências reguladoras.
Assim, o Estado dá início à proposta de dividir seus serviços, entre as atividades
que são exclusivas do Estado e as que são não-exclusivas, envolvendo nesse conjunto a
política de educação. Os objetivos estabelecidos no Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado para os Serviços Não-Exclusivos do Estado são:
Transferir para o setor publico não-estatal estes serviços, através de um
programa de “publicização”, transformando as atuais fundações públicas em
organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins
lucrativos, que tenham autorização específica do poder legislativo para
celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter direito à
dotação orçamentária; Lograr, assim, uma maior autonomia e uma
conseqüente maior responsabilidade para os dirigentes desses serviços;
Lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços por parte da
sociedade através dos seus conselhos de administração. Mais amplamente,
fortalecer práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a participação
da sociedade tanto na formulação quanto na avaliação do desempenho da
organização social, viabilizando o controle social; Lograr, finalmente, uma
maior parceria entre o Estado, que continuará a financiar a instituição, a
própria organização social, e a sociedade a que serve e que deverá também
participar minoritariamente de seu financiamento via compra de serviços e
doações; Aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo
melhor o cidadão-cliente a um custo menor (PDRAE. 1995, p. 46 e 47).

O conceito de setor público não-estatal no Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado afirma que seria pouco a pouco transferida "[...] para o setor
público não-estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado,
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estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu
financiamento e controle" (PDRAE, 1995, p. 13).
Fazendo eco a um movimento nos meios de comunicação que, via de regra,
tem desqualificado os serviços públicos ou de responsabilidade coletiva por
oposição ao privado e individual, o Ministro Bresser Pereira enfatiza as
qualidades do setor privado, ao propor que a eficiência, agilidade, etc. dos
serviços do Estado deveriam ser semelhantes às desse setor (SILVA JUNIOR
e SGUISSARDI, 2001, p. 32).

No PDRAE são apresentados os setores do Estado, que se decompõem em
quatro:
(I)

Núcleo Estratégico, "[...] É o setor que define as leis e as políticas
públicas, e cobra o seu cumprimento";

(II)

Atividades Exclusivas, "É o setor em que são prestados serviços que só o
Estado pode realizar. [...] - o poder de regulamentar, fiscalizar,
fomentar";

(III)

Serviços Não-Exclusivos, "Corresponde ao setor onde o Estado atua
simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e
privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado.";

(IV)

E o setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado, "[...] É
caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que
ainda permanecem no aparelho do Estado [...]" (PDRAE, 1995, p. 41 e
42).

Cabe destacar, segundo o documento, que no setor de serviços não-exclusivos, o
Estado deve se fazer presente, sendo um Estado regulador por meio das agências
nacionais, que vão ter o controle direto.
[...] um controle social direto desses serviços por parte da sociedade através
dos seus conselhos de administração. Mais amplamente, fortalecer práticas de
adoção de mecanismos que privilegiem a participação da sociedade tanto na
formulação quanto na avaliação do desempenho da organização social,
viabilizando o controle social (PDRAE, 1995, p. 47).

Pois são serviços que "[...] envolvem direitos humanos fundamentais", tais como
a educação e saúde, ou então, porque esses serviços geram lucros que não podem ser
apropriados diretamente pelo mercado, pois suas economias se espalham para a
sociedade, não podendo ser transformada em lucro imediato. Tendo, como exemplo, as
universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus (PDRAE, 1995).
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Tais serviços “não-exclusivos” seriam realizados por meio da transferência das
ações do setor público estatal para o público não-estatal, com a criação das organizações
sociais,39 a partir da elaboração de um projeto de lei que permitisse a "publicização" dos
serviços não exclusivos do Estado (PDRAE, 1995). Para Bresser Pereira esse processo
de transformação do estatal em organizações sociais deveria acompanhar os seguintes
procedimentos:
Para isso seria necessário extinguir as atuais entidades e substituí-las por
fundações públicas de direito privado, criadas por pessoas físicas. Desta
forma, se evita que as organizações sociais sejam consideradas entidades
estatais, como aconteceu com as fundações de direito privado instituídas pelo
Estado, e assim submetidas a todas as restrições da administração estatal. As
novas entidades receberão por cessão precária os bens da entidade extinta. Os
atuais servidores da entidade transformar-se-ão em uma categoria em
extinção e ficarão à disposição da nova entidade. O orçamento da
organização social será global; a contratação de novos empregados será pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho; as compras deverão estar
subordinadas aos princípios da licitação pública, mas poderão ter regime
próprio. O controle dos recursos estatais postos à disposição da organização
social será feito por contrato de gestão, além de estar submetido à supervisão
do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas (BRESSER PEREIRA
apud SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, p. 45 e 46).

O Plano prevê que a educação, assim como outras políticas sociais, não seria
mais um serviço exclusivo do Estado,40 transferindo a responsabilidade pela
viabilização da política educacional para o setor de serviços não-exclusivos. Este setor
do Estado seria conduzido por instituições privadas ou públicas não-estatais. Com essa
proposta, em uma análise crítica, o Estado se desresponsabiliza e legitima a privatização
da educação, que teve início nos anos de 1990 e continua se materializando no século
XXI.
O ensino superior no Brasil, presente historicamente no setor privado, durante os
anos de 1990 sofre um intenso empresariamento, e se fortalece durante os anos 2000,
39

"Entende-se por 'organizações sociais' as entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder
Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter
direito à dotação orçamentária. As organizações sociais terão autonomia financeira e administrativa,
respeitadas condições descritas em lei específica com, por exemplo, a forma de composição de seus
conselhos de administração, prevenindo-se, deste modo, a privatização ou a feudalização dessas
entidades. Elas receberão recursos orçamentários, podendo obter outros ingressos através da prestação de
serviços, doações, legados, financiamentos, etc." (PDRAE, 1995, p. 60).
40
Dentre as políticas sociais, destaca-se que a educação nunca foi um serviço do Estado, desde a
colonização a educação estava ligada à Igreja, com a catequização dos índios. Com a proclamação da
República há uma separação entre Igreja e Estado. Na revolução de 1930, Vargas vai permitir uma
reaproximação da Igreja, para conter as insatisfações da classe trabalhadora. "[...] Estado varguista, numa
nova postura de tratamento da „questão social‟ aliou-se à Igreja frente às ameaças revolucionárias
mundiais naquele período. O Estado via na Igreja um importante aliado para barrar as forças ideológicas
revolucionárias; ao mesmo tempo, a Igreja aproveitava o momento para ocupar o espaço até então
diminuído" (PEREIRA, 2007, p. 103).
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com o uso intensivo do EaD, pautado em legislações e discursos de crescimento e
democratização de acesso no ensino superior. Segundo Lima (2008, p. 19):
A análise da política de educação à distância só pode ser realizada, portanto,
nos marcos da crescente desresponsabilização do Estado no que diz respeito
ao financiamento da educação superior pública; do estímulo a medidas que
acentuam a privatização interna das instituições de ensino superior (IES)
públicas; do aprofundamento do processo de empresariamento da educação
superior, por meio da ampliação do número de cursos privados e/ou da
imposição de uma lógica empresarial à formação profissional; e da política
de redução do tempo de duração dos cursos e de precarização do trabalho
docente.

Para a compreensão do uso do EaD no ensino superior, é interessante trazer a
análise de Silva Jr. e Sguissardi (2001) sobre o ensino no sistema de produção
capitalista considerando três momentos, que "[...] no Brasil, hoje, somente pode ser feita
no contexto de redefinição das esferas pública e privada, em um momento de crise e
mudança do capitalismo mundial e de sua expressão nesse país" (p. 101). No primeiro
momento o Estado é a figura responsável pela oferta do serviço educacional, pois há a
necessidade de uma "[...] qualificação da mão-de-obra, como produção da mercadoria
força de trabalho" (p. 101. Grifos dos Autores), sendo interessante para ambas as
partes, Estado e classe trabalhadora.
O segundo momento caracteriza-se pela entrada das empresas educacionais no
setor de ensino, sendo empresas "[...] que exploram o setor no contexto do movimento
de saturação/expansão provocado pela própria racionalidade do capital" (p. 102). É
quando nos anos 2000 abre-se, então, espaço para a inserção dos grandes
conglomerados empresariais começarem a adquirir, na bolsa de valores, ações de
instituições que ofertam serviços educacionais. Contudo, esses conglomerados são
formados por empresas mercadológicas, que se preocupam com os lucros que virão a
obter, mas não com a qualidade do serviço que está sendo prestado.
A educação em geral, mas especialmente, a educação superior brasileira, [...].
Por um lado, mercadoriza-se ao extremo; por outro, na sua especificidade,
acentua-se o movimento de redefinição da esfera pública, ao mesmo tempo
em que dissemina a crítica da antiga natureza dessa esfera e constroem-se os
pilares de um novo espaço, em cujo centro se encontra a racionalidade da
produção capitalista (SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, p. 78).

E no terceiro momento há a intenção de uma dupla reorganização, do capital e
da educação. O grande capital procura introduzir o capital industrial na esfera
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educacional, que por sua vez reconfigura-se "[...] segundo uma racionalidade não
específica de sua natureza" (p. 103), que pode ser observada nos seguintes exemplos:
[...] 1) as avaliações introduzidas no campo educacional como um todo
induzem a participação de instituições privadas na sua realização e a
mudanças no mercado editorial; 2) a educação a distância produz a
necessidade de compra de uma imensa parafernália de objetos (instrumentos,
aparelhos) para sua execução [...] (SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001,
p. 103).

O EaD, atrelado à proposta de utilização das tecnologias da informação e da
comunicação (TIC), alcança o patamar de estratégia para preservação da atividade fim e
crescimento do lucro no mercado, pois é uma forma de ensino que propõe ofertar cursos
educacionais de baixo custo.
Destaca-se que o EaD é uma configuração de ensino que chegou ao Brasil já há
algum tempo, desde a época dos cursos por correspondência, mas é com a chegada e o
espraiamento da internet no país, a partir de meados dos anos 1990, que o EaD passa a
ser um meio atraente de lucratividade para as empresas educacionais. Mattar (2014,
p.57) nos informa que: "[...] o Jornal do Brasil, que iniciou suas atividades em 1891, já
registrava anúncio oferecendo profissionalização por correspondência para datilógrafo".
Depois, várias iniciativas de EaD se sucederam: em 1923, teve início o EaD pelo rádio;
em 1941 foi fundado o Instituto Universal Brasileiro (IUB), direcionado para a
formação de nível fundamental e médio oferecendo cursos profissionalizantes e
supletivos; o Senac e Sesc têm a primeira experiência com EaD em 1947, e o Senac
continua até hoje oferecendo diversos cursos EaD; em 1960 foi criado o Programa
Nacional de Teleducação (Prontel) no Ministério da Educação e Cultura, "[...]
responsável por coordenar e apoiar o EaD no país" (MATTAR, 2014, p. 61); em 1967, o
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), ligado à área de ensino público,
iniciou suas atividades de EaD; nas décadas de 1970 e 1980 começaram a ser oferecidos
cursos supletivos a distância, utilizando tecnologias de teleducação, satélite e materiais
impressos, pelo denominado Telecurso 2000; em 1995, com o nome Salto para o
Futuro, foi incorporado a TV Escola "[...] um programa para formação continuada e
aperfeiçoamento de professores (principalmente do ensino fundamental) e alunos dos
cursos de magistério, utilizando diversas mídias" (MATTAR, 2014, p. 63); em 2007 é
lançado o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec), "[...] visa à oferta de
educação profissional e tecnológica a distância [...], em regime de colaboração entre
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União, estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos serão ministrados por
instituições públicas" e, a partir do ano de 1990, as IES começaram a desenvolver
cursos a distância utilizando as TIC's, sendo necessário o credenciamento junto ao MEC
para oferecer cursos superiores de graduação no EaD (MATTAR, 2014).
Portanto, é no período de avanço do projeto neoliberal no Brasil e, por sua vez,
de

mercantilização

profunda

do

ensino

superior,

que

o

EaD

amplia-se

consideravelmente, a partir de legislações que regulamentam sua entrada em todos os
níveis de ensino.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - é o marco da legalidade para a expansão do EaD no Brasil,
conferindo-lhe regulamento e incentivos governamentais. O EaD no ensino superior no
Brasil tem uma história recente, estruturando-se efetivamente a partir dos anos 2000.
Inicialmente foi administrada somente pelas instituições de ensino públicas, com a
oferta de cursos de formação de professores, mas, a partir de 2002, iniciou-se a
participação enérgica das instituições de ensino privadas, conferindo ao processo de
desenvolvimento do EaD a característica de um objeto que representa a disputa do
mercado educacional. Na LDBEN direciona-se o EaD para o conjunto do sistema
educacional, "[...] em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada" (BRASIL, 1996), conforme o artigo 80 da LDBEN:
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 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.

Além disso, outra proposta da LDBEN também vem fortalecer o EaD, a
exigência que os professores da educação básica (ensino fundamental e médio)
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concluam sua formação profissional até o ensino superior para permanecerem em seus
cargos. Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso foi regulamentado o curso
normal superior, que estabeleceu a exigência de que, em dez anos, só fossem admitidos
professores da educação básica com licenciatura em nível superior. Os cursos de normal
superior deveriam ser ministrados nos Institutos Superiores de Educação, conforme a
Resolução CP Nº 1, de 30 de setembro de 1999, que "dispõe sobre os Institutos
Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º,
alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95" (BRASIL,
1999).
Nesta ocasião a lei também vem, mais uma vez, reforçar a modalidade do EaD
na formação de profissionais, uma vez que, a partir dessa exigência da lei, existe uma
grande massa de professores precisando completar seu ciclo escolar para permanecer
atuando em sala de aula, e uma boa oportunidade de ofertar essa atualização, indicada
na lei e buscada por um amplo quantitativo de professores, é com a oferta de cursos de
licenciatura no EaD, menos custosos para o Estado em tempos de ajuste fiscal. Pois, a
partir da legislação, a formação de professores foi flexibilizada. "[...] falar de formação
de professores hoje já não é falar da formação inicial, ou mesmo da dicotomia entre
formação inicial e continuada, mas falar de capacitação em serviço e, até, de
certificação" (BARRETO, 2001, p. 12).
Nos anos de 1990, há uma expansão de instituições de ensino superior (IES), em
grande parte devido à exigência do curso de licenciatura para os docentes da educação
básica, mas também pelo aumento da cobrança direcionada à classe trabalhadora para
qualificação profissional,41 ou seja, a necessidade de especialização cresceu na medida
que as relações de produção se alteraram com a reestruturação produtiva. O que, cabe
destacar, não quer dizer que as condições de trabalho melhoraram, somente aumentaram
as requisições para a realização do trabalho simples (já discutido no capítulo 1).
A expansão das IES ocasionou o aumento de cursos de ensino superior como
também o número de matrículas, mas sem a preocupação com a qualidade desses

41

Tal cobrança é impulsionada pela ideologia da revolução científica e tecnológica, que divulga a tese da
"sociedade do conhecimento". Essa tese evidencia que "[...] Dentro de uma realidade em que não só a
ciência, mas também a informação, está cada vez mais monopolizada privadamente, passando-se a ideia
de que todos podem acessar o conhecimento e, portanto, também não há mais classes sociais
(FRIGOTTO, 2015).
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cursos, somente com a lógica do mercado, já que essas IES, sendo em sua maioria
privadas, visam seus fins lucrativos.
No Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2011) o EaD era idealizado como
um método eficaz de universalização e democratização do ensino, podendo ser utilizado
para reduzir as carências educacionais e as desigualdades regionais.42 Assim, o plano
estipulou alguns objetivos, dentre os quais enfatizamos,
Ampliar a oferta de programas de formação a distância para a educação de
jovens e adultos, especialmente no que diz respeito à oferta de ensino
fundamental, com especial consideração para o potencial dos canais
radiofônicos e para o atendimento da população rural. Promover, com a
colaboração da União e dos Estados e em parceria com instituições de ensino
superior, a produção de programas de educação a distância de nível médio.
Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em
nível superior, especialmente na área de formação de professores para a
educação básica. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em
nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das
universidades e das demais instituições de educação superior credenciadas.
Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos humanos
para educação à distância. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa
na área de educação à distância (BRASIL, 2001).

Posterior à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDBEN, o MEC
(Ministério da Educação) criou, pela Portaria nº 335, de 6 de fevereiro de 2002, uma
comissão assessora para apoiar a Secretaria de Educação Superior nos assuntos
referentes à elaboração das propostas das normas que regulamentam a oferta do EaD e
na supervisão e avaliação do EaD, ambos direcionados para o ensino superior
(BRASIL, 2002).
Em 2003, o Parecer nº 301, autorizou, que desde que a universidade tenha
credenciamento para ofertar o ensino a distância, deve-se respeitar a autonomia
universitária quanto à criação de cursos, à fixação do número de vagas e à área de
abrangência de atuação (BRASIL, 2003).
A Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, aprovou que as IES poderão
ofertar disciplinas integrantes da estrutura curricular do curso na modalidade
semipresencial em até 20% da carga horária total do curso, conforme em seus artigos:

42

O PNE afirma: "[...] No processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no
Brasil, onde os déficits educativos e as desigualdades regionais são tão elevados, os desafios educacionais
existentes podem ter, na educação a distancia, um meio auxiliar de indiscutível eficácia. Além do mais, os
programas educativos podem desempenhar um papel inestimável no desenvolvimento cultural da
população em geral" (BRASIL, 2001, p. 46).
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[...] Art.1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na
organização pedagógica curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a
oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no art.81 da Lei n.9394, de 1996, e no disposto desta
Portaria.
Parágrafo 2º. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral
ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento)
da carga total do curso (Portaria nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004).

O artigo 80 da Lei N° 9.394, de 1996, foi regulamentado posteriormente pelo
Decreto N° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que em seu artigo 1° define a educação a
distância:
Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005, p. 394).

Este decreto estabelece ainda que os cursos a distância deverão ter o mesmo
tempo de duração que os respectivos cursos na modalidade presencial, que a avaliação
de desempenho dos estudantes dar-se-á mediante realização de exames presenciais e
que os diplomas e certificados emitidos pelas instituições de ensino a distância,
credenciadas e registradas, terão validade em âmbito nacional.
Em 2006 entrou em vigor, o Decreto N° 5.773, de 9 de maio de 2006, que afirma
em seu artigo 1°, “[...] este Decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino” (BRASIL, 2006).
Ainda no ano de 2006, “[...] fica instituído o Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB, 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” (BRASIL, 2006, p. 408), conforme dispõe o Decreto N° 5.800, de 8
de junho de 2006. Um dos objetivos do Sistema UAB é ampliar o sistema nacional de
educação superior a distância e estimular o desenvolvimento institucional para a
modalidade de educação a distância apoiadas nas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC's).
Destacamos, também, o Decreto N° 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que
altera os dispositivos do Decreto N° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e do Decreto N° 5.773, de 9 de maio de
2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de
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instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no
sistema federal de ensino (BRASIL, 2007).
Em complemento às legislações anteriormente apresentadas, determinações
específicas da LDBEN (BRASIL, 1996), o MEC, em consonância com a Secretaria de
Educação a Distância (SEED) apresentou os Referenciais de Qualidade para Educação
Superior a Distância, elaborado primeiramente em 2003, sendo atualizado e
reformulado no ano de 2007, tendo em vista a realidade que o documento registra, como
também a dinâmica da modalidade do ensino a distância e a modificação da legislação.
Ainda que seja um documento sem força da lei, seus referenciais serão norteadores no
auxílio ao MEC e à SEED nos processos de regulação, supervisão e avaliação da
educação superior a distância. Conforme o próprio documento, em sua apresentação, tal
documento foi

Elaborado a partir de discussão com especialistas do setor, com as
universidades e com a sociedade, ele tem como preocupação central
apresentar um conjunto de definições e conceitos de modo a, de um lado,
garantir qualidade nos processos de educação a distância e, de outro, coibir
tanto a precarização da educação superior, verificada em alguns modelos de
oferta de EAD, quanto a sua oferta indiscriminada e sem garantias das
condições básicas para o desenvolvimento de cursos com qualidade
(BRASIL, 2007, p. 2).

No governo Lula, iniciado no ano de 2003, muitas ações do governo anterior
foram mantidas e outras reformuladas. Uma questão a ser destacada diz respeito ao
aumento do orçamento para a área social, não deixando de privilegiar o setor privadomercantil (COUTINHO, 2006).
No ensino público, tal governo realizou a expansão de vagas em Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) com a implementação do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federias (REUNI). Com esse
programa o governo federal expandiu os cursos e vagas das IFES e dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFETS, especialmente as instaladas no
interior do país, o que originou um expressivo aumento no quantitativo de matrículas,
sendo em sua maioria alunos oriundos das mais variadas partes do país, que acabam
deixando suas cidades e se mudando para municípios do interior do Brasil para realizar
o curso superior que almejam (NEVES e PRONKO, 2008).
Na educação privado-mercantil, o governo Lula implantou programas sociais de
acesso às IES privadas para as demais parcelas da classe trabalhadora que não vão
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acessar tal ensino pela esfera pública. Estamos falando do Programa Universidade para
Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES),43 já previsto desde o
governo Fernando Henrique Cardoso, ambos programas utilizam como referencial a
renda familiar como condição de acesso. Outra peculiaridade desses programas diz
respeito a sua vinculação com banco estatal em parceria com o governo federal para
financiá-los.
O Prouni foi instituído pela Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, com a
finalidade de conceder bolsas integrais e parciais para estudantes de IES privadas, dos
cursos de graduação e de cursos sequênciais de formação específica. É um programa
repleto de vantagens para tais instituições que aderem, pois isenta essas instituições de
quatro tributos: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
(BRASIL, 2005).
Ao estudante é ofertado um conjunto de ações de incentivo à permanência nas
IES privadas, sendo a Bolsa Permanência e o Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES), para atender os estudantes bolsistas parciais, possibilitando financiar a parte da
mensalidade que a bolsa do Prouni não ampara. Quanto aos critérios para acessar o
Programa foram estabelecidos os que são referentes à renda familiar, em que o valor per
capita deve ser no máximo de três salários mínimos, como também ser estudante
egresso do ensino médio da rede pública de ensino, se for da rede particular tem que ter
sido bolsista integral. Além de priorizar professores da rede pública de ensino, atuantes
na educação básica e que sejam profissionais do quadro efetivo, nesse caso a
comprovação de renda não é necessária (BRASIL, 2005).
Podemos observar que o FIES se relaciona com o Prouni, sendo ambos
programas do MEC de acesso ao ensino superior em instituições privadas. O FIES foi
criado pelo MEC, no ano de 1999, e organizado pela Lei 10.260, de 12 de julho de
2001, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos de ensino superior
privado, sendo cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, como também em
programas de mestrado e doutorado, que atendam à avaliação positiva do Sistema

43

O FIES está disposto na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),44 para os cursos de graduação,
e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para os
cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado.
No ano de 2017, o governo federal incluiu alterações na redação da Lei do FIES,
sendo denominado a partir de então de novo FIES45. O novo FIES está dividido em duas
modalidades de financiamento, uma de juros zero para famílias que comprovem renda
per capita mensal de até três salários mínimos, fazendo com que os encargos sejam
menores. A outra modalidade é destinada aos estudantes com renda per capita mensal
de até cinco salários mínimos, funcionando com os recursos dos Fundos Constitucionais
e de Desenvolvimento e também com recursos de Bancos Privados (BRASIL, 2018).
A maneira prioritária do estudante acessar os referidos programas do governo
federal de ampliação à inclusão no ensino superior é possível com a realização do
Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio - ENEM e atingir pelo menos 450
pontos de média na prova e não zerar a redação (BRASIL, 2001).
Com a implantação e consolidação do Prouni e do FIES, parcela considerável da
rentabilidade e das matrículas das IES privado-mercantis mantém-se dependente da
ação direta do Estado, revelando "[...] que a face privado-mercantil se sobrepõe à face
pública do Estado" (SGUISSARDI, 2016, p. 35).
Outra ação implementada, a partir do ano de 2004, é o SINAES, criado pela Lei
nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que tem como objetivo avaliar os cursos, as
instituições
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complementares, dentre eles têm o ENADE e o Censo (BRASIL, 2004). Embora não
seja nosso objeto de estudo, cabe relacionar o Estado “regulador” com a implantação do
SINAES: segundo Pereira (2016), a concepção inicial do SINAES pautada no tripé
autoavaliação, avaliação institucional e ENADE perde o seu conceito inicial com a
priorização "[...] da relação entre expansão do ensino superior e avaliação fragiliza-se
efetivamente, enquanto fortalece-se a relação entre expansão mercantilizada do ensino
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O SINAES foi criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de atender
especialmente três componentes principais: a avaliação das instituições de ensino superior, dos cursos e
do desempenho dos estudantes, através do ENADE. Avaliando todos os aspectos que giram em torno
desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o
desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações (BRASIL, 2004). Para
uma análise crítica do SINAES, CF. Pereira (2016).
45
A Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe
sobre o FIES.
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superior e regulação/supervisão, esvaziando-se o SINAES do tripé mencionado e
centrando o processo de avaliação no ENADE" (p. 49).
Associado aos mecanismos de financiamento estatal do setor privado-mercantil,
o EaD desenvolve-se cada vez mais como estratégia de ensino muito utilizada pelos
conglomerados educacionais e expande a variedade de cursos a serem ofertados para o
ensino superior. Inicialmente, a prioridade eram os cursos de licenciatura para a
formação de professores com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), no ano de 2006,
“[...] fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, 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” (BRASIL,
2006, p. 408), conforme dispõe o Decreto N° 5.800, de 8 de junho de 2006. Alguns dos
objetivos do Sistema UAB era ampliar o sistema nacional de ensino superior a distância
e estimular o desenvolvimento institucional para a modalidade de EaD apoiadas nas
TIC's. A UAB tinha por objetivo fornecer formação inicial aos professores que ainda
não tinham a graduação e já estavam em efetivo exercício na educação básica pública.
O acelerado crescimento do EaD no Brasil está relacionando com o discurso de
democratização do acesso ao ensino superior, utilizando um modelo de expansão do
ensino superior acessível por meio do setor privado mercantil, "[...] com crescentes
fusões, concentração e centralização do capital no mercado educacional" (PEREIRA,
2013, p. 57), acrescido do impulso estatal, existente nos governos de Fernando
Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, com "[...] ampla e farta
legislação favorecedora desse perfil de crescimento, ao passo que fragiliza, com parcos
recursos, o setor público" (PEREIRA, 2013, p. 57).
Salientamos que o governo Fernando Henrique Cardoso, responsável pela
elaboração e aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, foi
coerente com o recomendado pelo referido documento e apostou diretamente no
crescimento do ensino superior privado. Conforme os dados apresentados por Pereira
(2018), demonstrando que havia um predomínio do setor privado entre as IES, "[...] em
1995, o setor público (IES – federais, estaduais e municipais) detinha 700.540
matrículas, enquanto o setor privado (empresarial e confessional/comunitário) respondia
por 1.059.163 matrículas" (INEP, 1995 apud PEREIRA, 2018, p. 2). Outro dado
importante levantado por Pereira é a forte tendência de crescimento das IES não-
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universitárias, com a previsibilidade de que essas instituições tenham futuramente
predominância no âmbito das IES.
[...] em 1995, havia no país 631.771 matrículas em IES não-universitárias
contra 1.127.932 matrículas em IES universitárias (INEP, 1995 apud
PEREIRA, 2018, p. 2). Em 20 anos (1995-2015), as IES não-universitárias
somam 3.754.142 matrículas, aproximando-se da participação das IES
universitárias, que somam 4.273.155 matrículas. As matrículas em IES nãouniversitárias cresceram quase 500%, enquanto as matrículas em IES
universitárias obtiveram um ritmo de crescimento de menos de 300% (INEP,
2015 apud PEREIRA, 2018, p. 2).

Também é interessante destacar o processo de crescimento entre as modalidades
de ensino, presencial e a distância
[...] se, em 2000, as matrículas em cursos presenciais somavam 2.694.245 e
aquelas de cursos EaD totalizavam 1.682 (INEP, 2002 apud PEREIRA, 2018,
p. 3)11, em 2015 as matrículas presenciais dobraram para 6.633.545
(crescimento de 146,21%, cursos presenciais), enquanto as de EaD passaram
a totalizar o vertiginoso quantitativo de 1.393.752 matrículas, com um
crescimento da ordem de 82.762,78% (INEP, 2015 apud PEREIRA, 2018, p.
3).

A apresentação dessas informações objetivou destacar o forte crescimento do
setor privado no ensino superior e a tendência de crescimento de matrículas em IES
não-universitárias, com forte utilização do EaD, "[...] Ou seja, um ensino superior
ofertado sem o tripé ensino, pesquisa e extensão, [...]" (PEREIRA, 2018, p. 3).
Já no governo Lula, por haver uma correlação de forças diferente, decorrente do
histórico do PT e sua relação com movimentos sociais, houve a tentativa de atender
também ao setor público, ainda que com recursos insuficientes. Dessa forma, por meio
do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), foi instituído o Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão da Universidades Federais (REUNI),
que possibilitou a entrada de um quantitativo maior de estudantes no ensino superior
público, que até então era muito mais restrito.
É crucial reconhecer que a expansão realizada por meio do REUNI foi, ainda
que muito parcialmente, uma resposta dos governos Lula/Dilma a demandas
históricas de movimentos sociais que exigiam o acesso à Universidade
Pública, a uma Política de Assistência Estudantil que garantisse a
permanência, à interiorização, a vagas em cursos noturnos para discentes
trabalhadores, às cotas para estudantes de escolas públicas e cotas raciais,
dentre outros. Contudo, tal expansão veio acompanhada de forte
precarização, com recursos insuficientes, porque se manteve o ajuste fiscal e
a limitação de alocação direta de recursos nas IFES. A expansão
majoritariamente, como vimos, ocorreu via setor privado, que por meio de
isenções fiscais – beneficiado com programas governamentais como o
PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – pôde se expandir
de forma veloz (PEREIRA, 2018, p. 4).
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Ainda assim, temos um alarmante número de IES não-universitárias instaladas
no Brasil, compreendendo que o ensino superior está subordinado à acumulação do
capital, comprometendo a sua qualidade e a sua função pública, pois descaracteriza o
ensino universitário, que se distingue pela realização de pesquisas e projetos de
extensão, somado ao ensino.
[...] Os esforços se direcionam para preservar, no ambiente universitário, a
integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão e assegurar a liberdade
didática, científica e administrativa para produzir e difundir conhecimentos -,
e realizar a sua crítica -, voltados aos interesses das maiorias: uma
universidade que seja um centro de produção de ciência, de tecnologia, do
cultivo das artes e das humanidades; também uma instituição voltada à
qualificação de profissionais de alta competência, para além das necessidades
do capital e do mercado" (IAMAMOTO, 2015, p. 432).

O curso de bacharelado em Serviço Social também foi atingido pelo crescimento
do EaD, sendo hoje tal modalidade majoritária no curso. Pereira (2008) assim analisa a
expansão dos cursos de serviço social após 1995:
Em face do quadro delineado, é possível afirmar que o Serviço Social sofreu
um verdadeiro processo “explosivo” de crescimento 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 com 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 de
intelectuais difusores de uma ideologia colaboracionista, consensual, sob a
ótica e as necessidades do capital (p. 194).

O EaD nos cursos de Serviço Social teve seu início no ano de 2006, no governo
Lula, acompanhando o mesmo perfil existente nos cursos EaD, vindo posteriormente às
licenciaturas, conforme mencionado (PEREIRA, 2012).
Outra situação que pode ser relacionada ao crescimento do curso de Serviço
Social no EaD condiz com a necessidade da classe trabalhadora se atualizar no uso das
novas tecnologias, que é o principal recurso para a execução dos cursos EaD. Portanto,
a classe trabalhadora vai procurar se matricular em um curso de nível superior que, além
de lhe conferir um diploma, o prepara para o uso de máquinas tecnológicas e programas
digitais que vêm sendo, em nível crescente, implantado pelas empresas, para o aumento
da sua produtividade e, por conseguinte, sua lucratividade.
Assim, a tendência deste modo de produção é proporcionar uma educação
acrítica, não reflexiva, mas, sim, um treinamento, que proporcione ao
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trabalhador habilidades e competências para participar do processo produtivo
sem qualquer poder decisório e/ou de resistência (PEREIRA, 2013, p. 66)

Neste item da dissertação objetivamos apresentar as estratégias utilizadas pelos
governos para a concretização da contrarreforma do Estado brasileiro, que teve
rebatimentos profundos nas políticas sociais, notadamente na educação e em seu nível
superior. Verificamos a efetivação da expansão das IES privadas, consolidando a
mercantilização do ensino superior, em consonância com o reconhecimento legal do
EaD e sua oferta no ensino superior.
Sendo assim, passaremos para o próximo item desse capítulo com informações
que nos auxiliarão na discussão sobre a formação profissional em Serviço Social em
IES que ofertam o EaD.

2.2- O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL E A EXPANSÃO DO EAD
Nesse tópico, abordaremos o Serviço Social nas suas dimensões formativas e
profissionais, os seus importantes avanços e retrocessos ao longo desse processo, e os
rebatimentos com a chegada dos cursos ofertados na modalidade de EaD, como
estratégia de expansão do ensino superior no Brasil.
O Serviço Social estabelece-se historicamente no Brasil a partir dos anos de
1930, do século XX, quando se afirma o processo de consolidação do capitalismo no
país, que se caracterizou como um capitalismo tardio, com a substituição gradual do
modelo agroexportador pelo industrial. Com o desenvolvimento industrial o Brasil
concretizou a sua inserção e participação no ciclo do capitalismo internacional, contudo,
esse processo foi uma resposta à necessidade do capital monopolista mundial, que
demandava a inserção do maior número de países ao desenvolvimento do capital, para a
manutenção e valorização do mesmo, ainda que em determinada medida o crescimento
do capitalismo no interior desses países, particularmente no Brasil, tenha acontecido de
forma desigual e combinada46 (NETTO, 2011).
De acordo com Netto (2011), na fase do capitalismo monopolista se concretizam
e se produzem as condições sócio-históricas que estabelecem um espaço para que se
possa exercer práticas profissionais inscritas na divisão social e técnica do trabalho

46

Sobre o processo de desenvolvimento do capital nos países dependentes, especialmente os países da
América Latina, buscou-se tratar no primeiro capítulo dessa trabalho.
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como as dos assistentes sociais. Dessa forma, a profissionalização do Serviço Social
vincula-se à dinâmica da ordem monopólica, é ela que cria e funda a profissionalidade
do Serviço Social.
O Estado burguês enfrenta a "questão social" pautado nas políticas sociais: estas,
apesar das suas dimensões políticas, se organizam como um conjunto de procedimentos
técnico-operativos, requerendo técnicos tanto para sua formulação, como para sua
implementação, que nessa última encontra-se na prática essencialmente executiva ocasião em que as diferentes frações da classe trabalhadora, atingidas pelas diferentes
expressões da "questão social", recebem uma resposta direta e imediata proferida pelas
políticas sociais setoriais. É nesse âmbito que é gestado o mercado de trabalho para o
assistente social, encarregado como um dos agentes executores das políticas sociais
(NETTO, 2011).
A formação do mercado de trabalho para o assistente social por meio das
políticas sociais é que acende o caminho para compreender, ao mesmo tempo, a
continuidade e a ruptura que marcam a profissionalização do Serviço Social. A
profissionalização do Serviço Social é marcada pelo salto para fora das agências
originais das protoformas da profissão, passando a subordinarem-se e alocarem-se em
instâncias que determinam uma orientação diversa daquelas onde foram criadas
originalmente (NETTO, 2011).
Ainda que, nesta passagem, preservem as referências idealizadas nessas
agências, principalmente com a conservação das práticas, o que concretiza essa ruptura
é o assalariamento e o significado social que o seu fazer profissional passa a ter na
reprodução das relações sociais, tornando-se um vendedor da sua força de trabalho. É a
estruturação do mercado de trabalho que leva à constituição profissional do Serviço
Social, adicionada ao esclarecimento que sua profissionalização concretiza-se na ruptura
possível com as protoformas, concretizada pelo estabelecimento de um espaço
particular na divisão social e técnica do trabalho. "A profissionalização do Serviço
Social não se relaciona decisivamente à 'evolução da ajuda', à 'racionalização da
filantropia' nem à 'organização da caridade'; vincula-se à dinâmica da ordem
monopólica" (NETTO, 2011, p. 73. Grifos do autor).
O Serviço Social brasileiro emerge como profissão, pois, compartilhando o
entendimento de Netto (2011), "[...] como prática institucionalizada, socialmente
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legitimada e legalmente sancionada" (p. 17) - vinculada com a chamada "questão
social",47 com as mazelas competentes à ordem burguesa e com as consequências
indispensáveis ao processo de constituição do capitalismo, especialmente durante o
período referente ao processo de industrialização e urbanização no Brasil.
Contudo, não se pode limitar a emergência do Serviço Social à "questão social",
sem que se apreenda a particularidade da origem histórico-social da profissão num dado
momento muito específico da constituição da sociedade burguesa à época dos
monopólios. Assim, corre-se o risco de diluir a particularidade histórico-social do
Serviço Social apenas à tradição, institucional e formal, das suas protoformas,48 como
também, encobrir o fundamento que a legitima como atividade profissional inscrita na
divisão social e técnica do trabalho, na sociedade burguesa (NETTO, 2011).
Ortiz, ao analisar o período de renovação profissional, afirma que está em curso,
aproximadamente há 40 anos, um processo de construção de uma nova imagem para o
Serviço Social brasileiro, e aponta que é a partir de meados dos anos de 1960, que esta
vinculação "[...] entre a imagem socialmente vigente e a autoimagem de seus
profissionais começa a se abalar" (ORTIZ, 2010, p. 154). A Ortiz (2010) compartilha
com Netto a análise de que nos anos de 1960, principalmente após 1964, o fato mais
importante para o Serviço Social traduziu-se na "Renovação do Serviço Social",
conforme a conceituação do próprio Netto (2005).
O processo de Renovação profissional proporcionou para o Serviço Social
inúmeros desenvolvimentos, tanto no âmbito da formação e do exercício profissional,
como na organização política da própria categoria. Retomando os estudos de Netto
(2005) observamos que a ditadura no Brasil impulsionou a profissão em duas áreas,
uma direcionada à ampliação do mercado empregador, "[...] o mercado nacional
configurado já nos finais dos anos sessenta é dinamizado por outro pólo, que não
diretamente o Estado: trata-se das médias e grandes empresas (nomeadamente as
47

Nas palavras de Iamamoto e Carvalho (2005, p. 77) "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".
48
"[...] o que se poderia considerar como protoformas do Serviço Social, como hoje é entendido, tem sua
base nas obras e instituições que começam a 'brotar' após o fim da Primeira Guerra Mundial"
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2005, p. 166), ou seja, são as instituições sociais de caráter confessional,
da prática da ajuda, caridade e solidariedade, que no Brasil, estão ligadas as instituições e obras no âmbito
da assistência.
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grandes empresas monopolistas e as empresas estatais) (p. 121)"; e outra consolidando a
formação profissional através da introdução do curso de Serviço Social no nível
universitário,
[...] o impacto operado pelo ingresso na universidade foi multifacetado e
contraditório. De um lado, propiciou institucionalmente a interação das
preocupações técnico-profissionais com as disciplinas vinculadas às ciências
sociais. [...] Simultaneamente, [...] registrou-se o largo flanco aberto na
formação aos traços mais deletérios deste influxo - residentes no viés
tecnocrático e asséptico das disciplinas sociais possíveis na universidade da
ditadura (p. 125 e 126).

Outras consequências imediatas desse amadurecimento também são notadas com
a Renovação, que possibilitou um novo estatuto teórico alcançado pela profissão, a
partir da entrada de um novo corpo docente na criação de cursos que se multiplicavam
rapidamente por todo o país, permitindo o acúmulo de considerável quantidade de
profissionais críticos capazes de incentivar o debate profissional, reconhecendo o
assistente social como um intelectual. A partir desse processo, foi possível um
investimento teórico da profissão, com um diálogo do Serviço Social com os demais
campos do saber, não mais somente como um receptor, mas agora como um possível
interlocutor. A Renovação, também, abriu a possibilidade do Serviço Social preocuparse com as pesquisas, favorecendo a comparação das distintas compreensões sobre a
profissão, bem como o fortalecimento das vanguardas profissionais dedicadas para a
investigação (NETTO, 2005).
A primeira expressão do processo de renovação do Serviço Social no Brasil foi a
perspectiva modernizadora, que predominou durante a segunda metade dos de 1960 e
final dos anos de 1970. A perspectiva modernizadora emerge durante o encontro
denominado I Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, na cidade de
Porto Alegre, em 1965, que terão documentos formulados como resultado do primeiro
"Encontro de Teorização do Serviço Social", em Araxá (MG), no ano de 1967, tendo
desdobramento nos trabalhos do segundo evento da mesma temática, realizado na
cidade de Teresópolis (RJ), no ano de 1970, ambos organizados pelo Centro Brasileiro
de Intercâmbio de Serviços Sociais - CBCISS (NETTO, 2005).
No documento de Teresópolis o que se consolidou "[...] foi a determinação
precisa do papel do profissional como o de um real funcionário do desenvolvimento, em
detrimento da retórica que o situava como 'agente' desse processo” (NETTO, 2005, p.
191. Grifos do autor).
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Vieram na mesma direção, depois de Araxá e Teresópolis, dois colóquios
realizados no Rio de Janeiro, um no Centro de Estudos do Sumaré, no ano de 1978, e o
outro no Alto da Boa Vista, no ano de 1984, igualmente realizados pelo CBCISS.
Contudo, os referidos encontros não obtiveram resultados com a mesma repercussão
dos dois anteriores, perdendo o envolvimento com a perspectiva modernizadora no
interior do debate profissional. Nesse contexto, Netto (2005) pondera que "[...] o lastro
conservador não foi erradicado do Serviço Social pela perspectiva modernizadora; [...],
ela explorou particularmente o seu vetor reformista e subordinou as suas expressões às
condições das novas exigências que a 'modernização conservadora' colocou ao exercício
profissional" (p. 202).
Seguindo esse percurso de esforço pela renovação do Serviço Social, durante um
período optou-se pelo recurso à fenomenologia, proposto como suporte metodológico
que continha elementos para a reformulação teórica e prática da profissão. Além da
presença predominante do positivismo e do novo positivismo nas ciências sociais, que
eram a base teórica na formação profissional dos assistentes sociais, durante esse
processo de renovação. Uma vez que a aproximação com o pensamento marxista ainda
ocorria pela via da militância política, não era uma aproximação direta com as obras de
autoria do próprio Marx (NETTO, 2005).
O ambiente próprio do regime civil-militar e da autocracia burguesa montava
barreiras ao projeto de ruptura com o conservadorismo da formação e prática
profissional, porém mesmo diante desses obstáculos um caminho foi descoberto, a
universidade, como um campo "[...] relativamente menos inseguro para o projeto de
ruptura" (NETTO, 2005, p. 250).
O "Método de Belo Horizonte" foi o primeiro momento da intenção de ruptura, a
ruptura configura-se como um processo histórico-social, a partir de determinações
sociais, a estruturação da intenção de ruptura constituiu-se em três momentos diferentes:
de emersão, de consolidação acadêmica e de espraiamento sobre a categoria
profissional. Diante dessas observações um traço é notado com importância, a "[...]
efetiva inserção dos cursos de Serviço Social no circuito acadêmico - [...] a inscrição da
formação (graduação e pós-graduação) do assistente social no âmbito universitário - [...]
intervieram de forma decisiva no processo de renovação da profissão no Brasil"
(NETTO, 2005, p. 249).
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Na chegada aos anos de 1990, grandes mudanças vão se delineando no Brasil
capitalista dependente, assumindo ideias neoliberais e reforçando traços históricos
limitantes e aviltantes da nossa formação social, no âmbito econômico e social temos
relações de trabalho precárias, baixíssimos salários, não reconhecimento dos direitos
sociais e trabalhistas, desemprego estrutural. Julga-se o Estado como o principal
responsável pela crise fiscal do país, responsabilizando o Estado por todos os problemas
financeiros e sociais, ampliando a privatização dos órgãos do Estado, e, por outro lado,
exaltam-se o mercado e a iniciativa privada. "[...] Essa coexistência de temporalidades
históricas desiguais faz com que a questão social apresente, hoje, tanto marcas do
passado quanto do presente, radicalizando-se" (IAMAMOTO, 2010, p. 37).
É no bojo dessa representação histórica do Brasil que os assistentes sociais são
desafiados a se qualificarem para acompanhar e explicar as particularidades da “questão
social”. Exige-se um profissional qualificado, com competência crítica, não mais
somente executivo, mas que pesquisa, analisa a realidade, que seja criativo e inventivo.
O resultado das décadas de renovação do Serviço Social foi extremamente produtivo na
definição dos rumos acadêmicos, políticos e técnicos do Serviço Social, com ampla
discussão e construção coletiva de um projeto profissional, que se desdobraram no
Código de Ética Profissional do Assistente Social, de 1993, na Lei de Regulamentação
da Profissão de Serviço Social e nas Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social
(IAMAMOTO, 2010).
Diante da magnitude de mutações enfrentadas pelo Serviço Social, enquanto
profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, observamos que está em curso
mais modificações para a profissão na atualidade, com a aprovação do EaD para a
graduação em Serviço Social desde meados dos anos 2000, o que vem apresentando
sérios impactos para toda categoria profissional.49
A expansão do EaD como estratégia para ampliação do número dos cursos de
graduação, especialmente no curso de Serviço Social, que pauta nossa pesquisa,
relaciona-se com o fato de ser um curso de baixo custo e voltado predominantemente
para o público feminino.
49

O primeiro curso de Serviço Social em EaD iniciou seu funcionamento no ano de 2006. Não é nosso
objetivo apresentar dados quantitativos relativos aos cursos de Serviço Social, visto que nossa pesquisa
centra-se em análise qualitativa, referente às produções da área sobre o tema EaD no Serviço Social.
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[...] não se trata simplesmente de uma recusa ingênua da tecnologia do ensino
a distância, mas de compreendê-la no conjunto das diretrizes norteadoras da
reforma do ensino superior, capitaneada pela sua privatização e pela lógica da
lucratividade que redireciona os rumos da universidade brasileira. O estímulo
ao EaD é um incentivo para a ampliação da lucratividade das empresas
educacionais [...] (IAMAMOTO, 2015, p. 441).

Trazendo como consequência o crescimento muito relevante de um grupo
profissional que estará subordinado à diminuição da oferta de locais de trabalho,
salários rebaixados, condições de trabalho precários e insegurança quanto à estabilidade
no local de trabalho, devido ao aumento, em curto prazo, da oferta de profissionais
diplomados na área.
[...] poderá desdobrar-se na criação de um exército assistencial de reserva.
[...] poderá figurar como um recurso de qualificação do voluntariado no
reforço ao chamamento à solidariedade enquanto estratégia de
obscurecimento das clivagens de classe e da radicalização da exploração do
trabalho que funda a prevalência do capital que rende juros, o qual mascara
sua relação com mundo do trabalho. A invisibilidade do trabalho e a
naturalização das relações sociais -, travestidas na ótica da coesão social -,
mostram-se como ingredientes ideológicos conservadores numa sociedade
que prima pela reprodução acelerada das desigualdades de classes, e
convive com permanentes ameaças de revoltas dos segmentos
subalternizados (IAMAMOTO, 2015, p. 440. Grifos da autora).

É nesse bojo que a profissão vivencia o processo de Renovação, na busca pelo
rompimento com o conservadorismo profissional, almejando práticas que produzam
mudanças efetivas para a classe trabalhadora. Para isso, profissionais do Serviço Social
construíram documentos legais que legitimassem sua prática, livre de preconceitos e na
luta por justiça social no processo de renovação profissional, a legislação também foi
renovada, já nos anos 1980.50 Nos anos 1990, aprova-se o novo Código de Ética da
profissão e a Lei de Regulamentação da Profissão. Seguida, em 1996, pela aprovação
das Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, organizado, após amplo debate
realizado com as Unidades de Ensino do país, pela ABEPSS (Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social), com o apoio do CFESS (Conselho Federal de
50

"[...] Alguns acontecimentos localizados nas décadas de 1970 e 1980 podem ser considerados como
marcos históricos da categoria, que registram o primeiro e o segundo momentos da perspectiva de
intenção de ruptura com o histórico conservadorismo profissional: o debate sobre a formação profissional,
organizado pela ABESS, com a reforma curricular de 1982, que rompeu com o histórico conservadorismo
da formação dos assistentes sociais e firmou teoricamente as exigências do novo perfil profissional do
assistente social a formulação do Código de Ética de 1986, cujas principais características marcaram a
ultrapassagem das categorias do pensamento conservador (pessoa humana e bem comum) e de uma ética
universal, a recusa da ética da neutralidade, o reconhecimento da dimensão política da prática
profissional, a noção de historicidade e da determinação material como uma das mediações fundantes do
ser social (BONETTI [et al.], 2000)" (PEREIRA, 2007, p. 181, 182 183).
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Serviço Social) e da ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social)
(IAMAMOTO, 2015).
Esses documentos são reconhecidos como elementos constitutivos do projeto
ético-político do Serviço Social, que tem como projeto profissional valores e princípios
que demarcam seus objetivos para a relação com os seus usuários, as instituições
empregadoras e outros profissionais, de diferentes áreas.
Um Código de Ética trata da dimensão ética profissional através do caráter
normativo e jurídico, regulamentando a profissão no que diz respeito às conseqüências
éticas da sua ação.
[...] Indicando o dever ser profissional, o Código estabelece normas, deveres,
direitos e proibições, [...], o Código representa um instrumento que determina
parâmetros para o exercício profissional, por meio de sanções e normas,
consubstanciando a identidade profissional frente à sociedade (PAIVA et al.,
2012, p. 205 e 206).

O Código de Ética Profissional de 1986, foi o primeiro51 a representar uma
ruptura ética e ideopolítica com o neotomismo e o funcionalismo que influenciavam
tradicionalmente o Serviço Social. Mas o Código de 1986 passou a demonstrar
insuficiências do ponto de vista teórico e filosófico e quanto à sua operacionalização no
cotidiano profissional, fazendo necessária a sua revisão, ao qual deu lugar ao Código de
1993 (PAIVA e SALES, 2012).
O Código de Ética de1993, como foi também o de 1986, não se pretende
somente corporativo, mas tenciona assegurar vínculos com as prioridades da
sociedade. Dessa maneira, o atual código se propõe a estabelecer nexos com
essas prioridades, as quais vão estar bem expressas por meio de princípios e
valores. A perspectiva é, então, buscar fortalecer uma clara identidade
profissional articulada com um projeto de sociedade mais justa e democrática
(PAIVA e SALES, 2012, p. 214).

As Diretrizes Curriculares da ABEPSS foram construídas após concluir que o
Serviço Social havia alcançado um amadurecimento profissional, durante os anos de
1990, afirmando a necessidade de mudanças na base formativa dos profissionais, para
atender ao perfil dos futuros profissionais, com capacidade crítica de análise da
realidade e de realizar uma ação inovadora.

51

Anteriormente tivemos os Códigos de 1947, 1965 e 1975.
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O processo de consolidação da Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 foi
resultado de vários debates da categoria de assistentes sociais, dentre eles temos o III
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado em 1979, e ficou
conhecido como o "Congresso da Virada". Destaca-se também a Convenção Geral da
ABESS,52 no ano de 1993, onde foi discutida a necessidade de uma revisão no
Currículo Mínimo de 1982, pois a categoria de assistentes sociais havia construído um
avanço teórico crítico e, entre os anos de 1994 e 1996, ocorrem diversas ocasiões de
reunião entre a categoria profissional e a comunidade acadêmica para um amplo e
democrático debate sobre as Diretrizes Curriculares.
Entre 1994 e 1996 foram realizadas aproximadamente 200 (duzentas)
oficinas locais nas 67 Unidades Acadêmicas filiadas à ABESS, 25 (vinte e
cinco) oficinas regionais e duas nacionais. Numa primeira etapa procedeu-se
à avaliação dos impasses e tensões que obstaculizam a formação profissional
numa perspectiva contemporânea e de qualidade. Com base neste
diagnóstico1 foi elaborada e aprovada na XXIX Convenção Nacional da
ABESS, em Recife, dezembro de 1995, a Proposta Básica para o Projeto de
Formação Profissional, contendo os pressupostos, diretrizes, metas e núcleos
de fundamentação do novo desenho curricular. A continuidade deste trabalho
coletivo, em 1996, através da realização das oficinas, com a assessoria de um
grupo de consultores conduziu a elaboração de um segundo documento
intitulado “Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional: Novos
Subsídios para o Debate” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 3).

Com a promulgação da LDBEN, no ano de 1996, que normatiza e define a
formulação de Diretrizes Curriculares para os cursos de ensino superior, torna oportuna
a definição das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, sendo essas
Diretrizes Curriculares da ABEPSS aprovadas no mesmo ano da LDBEN, na data de 08
de novembro de 1996. Contudo, temos conhecimento que a LDBEN expressa a agenda
neoliberal de desarticulação e submissão da educação brasileira e em especial o ensino
superior.
Diretrizes estas que estabeleçam um patamar comum, assegurando, ao
mesmo tempo, a flexibilidade, descentralização e pluralidade no ensino em
Serviço Social, de modo a acompanhar as profundas transformações da
ciência e da tecnologia na contemporaneidade. Os novos perfis assumidos
pela questão social frente à reforma do Estado e às mudanças no âmbito da
produção requerem novas demandas de qualificação do profissional, alteram
o espaço ocupacional do assistente social, exigindo que o ensino superior
estabeleça padrões de qualidade adequados (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 4).

A proposta das Diretrizes Curriculares da ABEPSS aponta para a formação
de um perfil profissional generalista e com sólida formação:

52

Atualmente é ABEPSS, incluiu a pesquisa.
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Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e
implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas
sociais públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e
movimentos sociais. Profissional dotado de formação intelectual e cultural
generalista crítica, competente em sua área de desempenho, com capacidade
de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e no
mercado de trabalho. Profissional comprometido com os valores e princípios
norteadores do Código de Ética do Assistente Social (MECSESu/CONESS/Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social,
1999, p.1).

Assim, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 apontam para uma nova
lógica curricular, que articula três Núcleos de Fundamentos, os quais traduzem um
conjunto de conhecimentos constitutivos da formação profissional: Núcleo de
fundamentos teórico-metodológico da vida social; Núcleo de fundamentos da formação
sócio-histórica da sociedade brasileira; Núcleo de fundamentos do trabalho profissional
(MEC-SESu/CONESS/Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social, 1999).
Porém, o MEC homologa as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço
Social, no ano de 2001, e a resolução, no ano de 2002, excluindo conteúdos
fundamentais para a estrutura pedagógica do curso nas Instituições de Ensino.
A proposta original sofreu uma forte descaracterização no que se refere à
direção social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades
preconizados e considerados essenciais ao desempenho do assistente social.
Esses elementos, exaustivamente debatidos pelo conjunto das unidades de
ensino, sofreram cortes que comprometem o projeto original proposto ao
Conselho Nacional de Educação (CNE) (IAMAMOTO, 2015, p. 445. Grifos
da Autora).

A retirada de itens tão essenciais para a formação profissional produz um
cenário de submissão da educação e das instituições de ensino aos princípios do
mercado, em que a educação é posta à venda para empresas de diversos ramos, ao
adquirirem ações na bolsa de valores, seguindo o sistema da acumulação capitalista, e as
instituições de ensino transformam-se em empresas emissoras de diplomas, perdendo
sua função de gerar conhecimento.
No texto legal das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social alguns
objetivos e tópicos foram totalmente suprimidos. Por exemplo, no item perfil do
bacharel em Serviço Social constava no documento elaborado pela ABEPSS
"profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética
do Assistente Social", que no documento legal aprovado pelo MEC foi retirado e
substituído por "utilização dos recursos de informática" (IAMAMOTO, 2015).
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No item sobre a definição das competências e habilidades nas Diretrizes
aprovada pelo MEC eliminou do texto original formulado pela ABEPSS. Consta no
projeto original encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE):
[...] a formação profissional deve viabilizar a capacitação teóricometodológica e ético-política, como requisito fundamental para o exercício
de atividades técnico-operativas com vistas à: apreensão crítica dos
processos sociais na sua totalidade; análise do movimento histórico da
sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento
do capitalismo no país (MEC-SESu/CONESS/Comissão de Especialistas de
Ensino em Serviço Social, 1999, p. 1).

Quanto aos tópicos de estudo que foram eliminados do texto das Diretrizes
Curriculares oficial:
[...] consubstanciavam o detalhamento dos conteúdos curriculares anunciados
nos três núcleos de fundamentação que compõem a organização curricular:
núcleo de fundamentos térico-metodológicos da vida social; núcleo de
formação sócio-histórica da sociedade brasileira e núcleo de fundamentos
do trabalho profissional (IAMAMOTO, 2015, p. 446. Grifos da autora).

Dessa forma, o texto final e aprovado pelo MEC ficou totalmente inapto no que
se refere ao conteúdo proposto pela Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço
Social e transfere inteiramente para as IES, públicas e privadas, a organização dos
conteúdos, preservando os referidos núcleos.
[...] Essa total 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
(IAMAMOTO, 2015, p. 446).

Esse cenário foi propício para, nos anos 2000, o EaD adentrar nos cursos de
Serviço Social nas Instituições de Ensino Superior privada, que já tinham obtido um
crescimento considerável dos cursos privados presenciais, nos anos de 1990. Com as
Diretrizes Curriculares do MEC o perfil requerido de profissional é minimalista,
enquanto executor final das políticas sociais, no entanto, exige como competências e
habilidades a utilização de recursos de informática, conforme prevê o EaD, que tem
forte presença das TIC's.
No contexto de um país capitalista dependente, como é o caso do Brasil, ter
profissionais com um perfil formativo reduzido no conteúdo teórico-metodológico e
ético-político, pautado na exigência de conhecimento de informática, é bastante
condizente com a lógica neoliberal e o perfil de política social constituído em contexto
de contrarreforma do Estado. Cabe destacar que, após a conclusão do ensino superior,
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muitos jovens tentam a inserção no mercado de trabalho na área de formação (Serviço
Social), o que não conseguirá atender a todos, visto que o números de profissionais
recém formados em Serviço Social só aumenta, enquanto as instituições empregadoras
não acompanham essa mesma tendência. Nesse cenário, coloca-se esses profissionais
recém-formados diante de oportunidades de trabalho que ofertam contratos precários,
sem garantia dos direitos trabalhistas. Ou, ainda, em locais de trabalhos que exijam
formação no ensino superior, em qualquer área, não necessariamente em Serviço Social,
para trabalhos com diversos fins.
A mundialização do capital, sob a hegemonia das finanças, tem ampla e
profunda repercussão na órbita das políticas públicas, com suas conhecidas
diretrizes de focalização, descentralização, desfinanciamento e regressão do
legado dos direitos do trabalho assalariado conquistados. Ela redunda na
concentração de renda, de propriedade territorial e de poder que radicaliza as
desigualdades, restringe o trabalho assalariado formal, [...] (IAMAMOTO,
2015, p. 433. Grifos da Autora).

Observa-se que, ainda, o assistente social restringe sua ação técnica ao
âmbito institucional, seja ele público ou privado, mesmo sendo o Serviço Social
reconhecido como uma profissão liberal desde o ano de 1949,53 e dispondo a ser uma
profissão limitada à lógica e rotina da instituição, manifestadas através dos seus projetos,
programas, objetivos e cronogramas. Chegando o profissional em muitas situações a
identificar as demandas institucionais como suas, praticando a proposta do empregador,
como se fosse seu projeto de trabalho (ORTIZ, 2010). Pereira, Ferreira e Souza (2014,
p. 185) advertem:
[...] há quase uma década argumenta-se para o risco de reconfiguração do
perfil profissional, formado na modalidade EaD, sem a devida
vivência/interlocução acadêmica, destituído do contato com movimentos
sociais históricos (como o docente e o estudantil), com bibliografia enxuta,
ausência do indissociável tripé ensino, pesquisa e extensão, além de sérias
irregularidades relacionadas à supervisão direta de estágio em Serviço Social.
Tal perfil de formação associa-se à necessidade de reconfiguração do perfil
profissional, que deve coadunar com o perfil de política social minimalista,
focal e residual, cuja manutenção depende da forte ação estatal brasileira,
pautada pelo ideário neoliberal.

A formação de assistentes sociais no EaD apresenta diferenciadas preocupações
quanto ao perfil de profissional que irá, possivelmente, ingressar no mercado de
trabalho. Pois o EaD, diferentemente do ensino presencial, não permite que a relação
53

Conforme Portaria 35, de 19 de abril de 1949, emitida pelo então Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
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entre pessoas, colegas de faculdade, aconteça para além de uma sala de aula, onde eles
possam se reunir com outros discentes da IES para uma conversa permitindo uma
vivência política, ou seja, de debate político sobre a vida e suas vivências, impedindo a
construção de saberes que provoquem mudanças no pensar e agir enquanto sujeitos
políticos, capazes de ter um pensamento crítico perante as mazelas decorrentes da
complexa sociedade de classes.54
Tal perspectiva tem se reforçado com a expansão de cursos de Serviço Social
ofertados na modalidade de EaD, com formação que apresenta caráter aligeirado, sem
aprofundamento teórico-prático, tão significativo para a formação de profissionais com
perfil crítico e analítico.
[...] total 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 (IAMAMOTO, 2015, p.
446).

Apresentamos no decorrer desse item o movimento da categoria profissional no
processo de combate ao conservadorismo que imperava no Serviço Social brasileiro
desde a sua gênese, sendo denominado de Serviço Social "tradicional" (NETTO, 2005).
O movimento teve início após percepção dos assistentes sociais que sua formação e
prática profissional já não estavam condizentes e nem contemplando as demandas
resultantes das alterações da sociedade capitalista e da reorganização do Estado, que
vivenciava o regime ditatorial.
A profissão alcançou importantes conquistas para a formação e trabalho
profissional como resultado do movimento de renovação, preconizadas no projeto éticopolítico do Serviço Social. Todavia, com a implantação das políticas neoliberais e a
54

Durante o período que vivenciamos a experiência profissional de tutora presencial do curso de Serviço
Social EaD diversas vezes foi pensada a possibilidade de maior contato para troca de conhecimentos, para
debates entre os estudantes do curso de Serviço Social. Contudo, a própria modalidade de ensino não faz
cobrança quanto a debates presenciais, só por meio do ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Aos
discentes matriculados afirma-se que essa não é uma obrigatoriedade, dificultando a concretização dessa
atividade. Essa questão do pouco contato entre os estudantes, preconizado pelo EaD, é tão forte que até
para as supervisões acadêmicas de estágio curricular obrigatório os estudantes resistiam em frequentar,
tecendo diversas desculpas. Até que chegou ao ponto de se fazer necessário relacionar a assinatura da
documentação de comprovação de cumprimento de estágio curricular obrigatório com a frequência
regular nas supervisões acadêmicas de estágio. Frequência e presença são termos e características que não
cabem no EaD, pois a presença no polo de apoio presencial só é cobrada no dia que tiver agendada a
prova presencial, se o curso for totalmente on-line, ou nas teleaulas uma vez na semana, quando o curso é
na modalidade EaD semipresencial.
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contrarreforma do Estado brasileiro, com duro corte de verbas para as políticas públicas,
estas determinaram profundas incidências para o ensino superior e, por consequência, a
formação profissional em Serviço Social. Inicialmente, com a expansão do ensino
superior através do crescimento de IES privadas e da mercantilização, posteriormente a
expansão com a estratégia do EaD.
Nesse contexto, o Serviço Social com embasamento legal no seu Código de
Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão - Lei 8.662/1993, realiza ações de
mobilização da categoria quanto à utilização do EaD na graduação do Serviço Social,
buscando conhecer a organização dessa modalidade para entender os rebatimentos para
a formação, no intuito de sustentar uma formação qualificada e comprometida com os
seus valores éticos e sociais.
Posto isso, no próximo capítulo apresentaremos os dados da pesquisa com a
análise dos trabalhos organizados na área referente à presença do EaD nos cursos de
graduação em Serviço Social, a fim de identificar qual foi o movimento de produções
acadêmicas da categoria de assistentes sociais no percurso de dez anos de efetivação do
EaD na formação profissional em Serviço Social.
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CAPÍTULO 3 - O EaD NO SERVIÇO SOCIAL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DA
ÁREA SOBRE A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E O EAD

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para proporcionar andamento ao trabalho, elegemos a pesquisa bibliográfica
sobre as produções na área de Serviço Social que abordassem o uso do EaD na
formação profissional. Enquanto profissional da área e ex-tutora de EaD, notamos que
tal modalidade constitui-se um debate polêmico no interior da categoria dos assistentes
sociais, permeado de dúvidas e angústias quanto aos seus rebatimentos para a formação
e trabalho profissional dos futuros assistentes sociais.
Ressaltamos que o EaD no Serviço Social é um tema com escassas produções
teóricas, mesmo já tendo alcançado no interior do curso de Serviço Social mais de dez
anos de criação das primeiras turmas de graduação em Serviço Social no EaD. Portanto,
consideramos relevante realizar um balanço da produção bibliográfica na área, para
apreendermos como vem se dando a abordagem sobre o tema.
Para a realização da pesquisa bibliográfica, utilizamos inicialmente um
levantamento de dissertações e teses no banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, realizado pela equipe de
Iniciação Científica,55 orientada pela professora Larissa Dahmer Pereira.
No banco de teses e dissertações sobre formação profissional em Serviço Social,
construído pelo referido núcleo, identificamos 9 (nove) trabalhos produzidos, entre os
anos de 2009 e 2018, relacionados com o assunto da nossa pesquisa, EaD no Serviço
Social. O recorte temporal, a partir do ano de 2009, justifica-se em função de
consideramos o ano de 2009, visto que o primeiro curso é de 2006. Se um mestrando
entrou em 2007 querendo estudar esse novo “fenômeno”, a primeira dissertação
apareceria em 2009, certo? Foi por isso que fizemos o recorte de 2009.
Ressaltamos que todos os trabalhos localizados na pesquisa da CAPES são de
pós-graduação no nível de Mestrado, ou seja, dissertações. Não encontramos nenhum
55

Participaram do referido levantamento as discentes de graduação em Serviço Social Ester Fonseca,
Gabrielle e Gabriela.
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trabalho com a temática do EaD no Serviço Social que fosse tese de doutorado, só com
temas relacionados à educação e EaD, mas não contemplando o Serviço Social.
Outra fonte de pesquisa eleita foi o Encontro Nacional de Pesquisadores em
Serviço Social – ENPESS. Buscamos os trabalhos apresentados nos eventos realizados
entre os anos de 2008 e 2016, totalizando cinco encontros. O recorte temporal, a partir
do encontro de 2008, seguiu a mesma lógica exposta em relação às produções de pósgraduações: o primeiro curso de serviço social ofertado na modalidade de EaD foi
criado em 2006. Logo, o ENPESS de 2006 não poderia apresentar nenhum trabalho. Em
2008, já haveria tal possibilidade. Cabe destacar que nem todos os anais do ENPESS
são disponibilizados eletronicamente. Assim, entramos em contato com a Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS via e-mail e expomos a
nossa necessidade e interesse em acessar os CD's dos eventos realizados, nos
respectivos anos mencionados, para desenvolver a nossa pesquisa. Prontamente fomos
atendidos e os CD's foram encaminhados por meio dos Correios.
Para pesquisar os trabalhos produzidos e apresentados durante o ENPESS nos
CD's, ocorridos entre os anos de 2008 e 2016, utilizamos como palavra-chave inicial:
"distância", posteriormente usamos a palavra-chave: "Serviço Social" e "EaD". No
levantamento dos trabalhos apresentados no ENPESS concentramos as buscas nas
produções que se relacionam com a temática formação profissional em Serviço Social e
EaD.
No ENPESS, do ano de 2008, foram encontrados 4 (quatro) trabalhos que
abordavam o tema do EaD no Serviço Social, desses trabalhos, um era pôster e, os
demais, comunicação oral. Permanecendo as buscas com as mesmas palavras-chave nos
deparamos com 6 (seis) trabalhos, sendo um em apresentação na forma de pôster e os
demais são de apresentação oral, no Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço
Social, do ano de 2010. No ano de 2012, foram identificados 4 (quatro) trabalhos que
tratavam sobre o EaD no Serviço Social, sendo todos na forma de apresentação oral. Em
2014, somente 1 (um) trabalho, em apresentação oral, contemplou o tema da nossa
pesquisa, e, em 2016, um maior número de trabalhos foi encontrado, 7 (sete) trabalhos,
um no formato de mesa temática e, os demais, como apresentação oral. A seguir
apresentamos um quadro contendo a síntese quantitativa do material localizado com a
pesquisa bibliográfica:
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QUADRO I - PRODUÇÕES LEVANTADAS NO BANDO DE DADOS DA
CAPES E DOS ANAIS DO ENPESS

Bibliografia localizada

Produção Bibliográfica

Tese

Dissertação

0

9

Anais do ENPESS

Apresentação
Oral
19

Mesa Temática

Pôster

1

2

Total: 31
Fonte: Tabela organizada pela autora com base na pesquisa bibliográfica realizada no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES e Anais do ENPESS.

Ressaltamos que nossa busca durante a pesquisa objetivou evidenciar trabalhos
que tivessem na essência do seu debate o EaD na formação profissional em Serviço
Social. Assim, os trabalhos encontrados que abordavam somente o EaD ou ensino
superior/política educacional não foram analisados.
Esclarecemos que o recorte da nossa pesquisa bibliográfica foi direcionado
somente à busca no banco de teses e dissertações e nos ENPESS porque são meios de
divulgação de pesquisas acadêmicas, geralmente resultado de pesquisas mais
aprofundadas, realizadas por pesquisadores (docentes pesquisadores e pós-graduandos).
Dos 32 trabalhos encontrados todos foram analisados, inicialmente com a
realização de leituras dos resumos desses trabalhos e, posteriormente, com a leitura
completa e elaboração de fichamentos sobre os mesmos.
A pesquisa no Serviço Social é uma experiência ainda recente, com três décadas
de reconhecimento como área de estudo e pesquisa, conquistada após grande esforço
nas décadas de 1980 e 1990 acerca do fortalecimento da base científico profissional. A
produção do conhecimento no Serviço Social foi alcançado a partir da efetivação da
cultura crítica no âmbito da profissão e da formação profissional, originando o mérito
do fortalecimento da pesquisa para os assistentes sociais (SPOSATI, 2007).
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Produzir pesquisa é algo complexo, exigindo grande esforço de aprofundamento
teórico, no entanto a pesquisa de qualidade quando atrelada ao ensino de qualidade
favorece o desenvolvimento de um profissional crítico, com "[...] uma formação não
voltada apenas para a dimensão técnica da profissão, mas também para a capacidade de
analisar as condições histórico-sociais em que se desenvolve o exercício profissional"
(SIMIONATTO, 2014, p. 17).
A experiência da pesquisa no processo de construção do Mestrado, ao realizar o
levantamento bibliográfico no banco de teses e dissertações da CAPES e nos anais do
ENPESS, nos trouxe a contemplação da efetivação das bases científicas para a produção
do conhecimento no Serviço Social. Vimos o quanto o Serviço Social já conseguiu
produzir durante o curto espaço de tempo de reconhecimento como área de
conhecimento, são produções de qualidade e que buscam subsidiar a construção de
alternativas críticas ao enfrentamento das questões que assolam a classe trabalhadora.
[...] Podemos asseverar, sem dúvidas, que nas três últimas décadas o Serviço
Social qualificou-se , passou a produzir conhecimento, superando sua
condição subalterna às ciências sociais, engendrando a formação de uma
ampla massa crítica, de quadros intelectuais que na batalha das ideias, na
produção e no engajamento político, tem enfrentado a cultura dominante,
contribuindo com avanços significativos na formação de uma cultura e um
posicionamento críticos, cada vez mais ameaçados nesses tempos abertos ao
retorno do conservadorismo (SIMIONATTO, 2014, p. 19).

O cenário de intensa mercantilização dos cursos de Serviço Social nos instiga a
conhecer a relação da categoria profissional, especificamente de docentes pesquisadores
e pós-graduandos, com o movimento de expansão do EaD no Brasil.

3.2 ANÁLISE DOS TRABALHOS QUE DEBATEM O EaD NA FORMAÇÃO
EM SERVIÇO SOCIAL
Nesse momento vamos apresentar a análise realizada dos trabalhos encontrados
na pesquisa bibliográfica, buscando conhecer o que já foi escrito, considerado e
avaliado sobre o EaD na formação profissional em Serviço Social. Notamos que as
produções que tratam do tema em questão ainda são restritas, mas estas vêm crescendo
no decorrer dos anos, fato identificado principalmente na pesquisa com os Anais do
ENPESS que, no ano de 2016, alcançou um maior quantitativo de trabalhos que
consideravam o EaD no Serviço Social, em relação aos anos anteriores.
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Nosso objetivo é apresentar o que já foi refletido sobre o EaD na formação em
Serviço Social durante os mais de dez anos da presença do EaD em cursos de Serviço
social, levantando as principais questões apresentadas nos trabalhos analisados e
articulando com o que foi abordado ao longo da dissertação.
A seguir, para melhor ilustração, apresentamos uma tabela com o título, autor(a),
instituição de ensino na qual foi defendido o trabalho e ano de defesa.
QUADRO 2 - TRABALHOS SELECIONADOS DO BANCO DA CAPES DISSERTAÇÕES
DISSERTAÇÕES
Título
Serviço Social e ensino
a distância (EaD):
análise da expansão.
O ensino a distância no
estado de Santa
Catarina e suas
implicações ao projeto
ético-político
profissional do Serviço
Social.
Serviço Social e ensino
a distância no Brasil:
formação dos
intelectuais
colaboracionistas na
construção da nova
hegemonia do capital.
O processo de formação
do assistente social na
modalidade de
educação a distância em
Palmas - TO.
Experiência de docentes
e discentes sobre a
formação profissional
em Serviço Social na
modalidade EaD na
Unopar no território de
cidadania de Itaparica.
Formação profissional e
mercado de trabalho do
Serviço Social: uma
análise dos egressos da
EaD em Paulo Afonso BA.
A formação em Serviço
Social na modalidade
de educação a distância
(EaD).
Condições de ensino e

Autor (a)
Ana Cristina Borges
Pimenta
Selma Graciele Gomes

Instituição
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo PUC/SP.
Universidade Federal
de Santa Catarina UFSC.

Ano de Publicação
2009

2010

Mauricélia Cordeira da
Silva

Universidade Federal
de Pernambuco.

2011

Giovanni Bezerra do
Nascimento

Pontifícia Universidade
Católica de Goiás PUC/GO.

2013

Adailton Soares da
Silva

Universidade Federal
de Sergipe.

2013

Jarlita Valéria de
Andrade

Universidade Federal
do Sergipe.

2014

Priscila Cristina da
Silva Cintra

Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo PUC/SP.

2016
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trabalho na modalidade
Luiz Junio de Santiago Universidade do Estado
de ensino a distância
Almeida
do Rio Grande do
2016
nos cursos de
Norte.
graduação em Serviço
Social na cidade de
Mossoró/RN.
A percepção dos
sujeitos participantes do
ensino a distância no
Patrícia Palmeira
Universidade Estadual
2018
Serviço Social sobre a
Gonçalves
de Londrina.
formação profissional
nessa modalidade.
Fonte: Tabela organizada pela autora com o resultado da pesquisa bibliográfica realizada no Banco de
Teses e Dissertações da CAPES.

A primeira produção bibliográfica analisada foi uma dissertação de Mestrado em
Serviço Social, defendida no ano de 2009, no Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. No trabalho o
objetivo foi analisar e produzir algumas considerações sobre a dinâmica da expansão
dos cursos de graduação a distância de Serviço Social.
A dissertação foi dividida em quatro capítulos, dos quais tomaremos os aspectos
mais importantes sobre a discussão do EaD na formação profissional em Serviço Social.
Na parte introdutória da dissertação a autora faz um panorama do EaD no ensino
superior no Brasil, que inicialmente seria para complementar e subsidiar o ensino
presencial, mas logo se tornou uma ferramenta importante na disputa pelo mercado
educacional. Tal processo foi desencadeado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDEBEN, concretizando-se a partir do ano 2000.
A autora relata que a leitura bibliográfica realizada para sua pesquisa foi restrita
e insuficiente, percebendo a necessidade de sistematização e reinterpretação do material
que tinha disponível, como também a descoberta de novos dados, justificando a
necessidade de aprovação do seu projeto pesquisa que objetivava realizar levantamento
bibliográfico mais consistente sobre o EaD e Serviço Social.
Sobre a presença do EaD no ensino superior, Pimenta (2009) relata que as
informações disponibilizadas pelo MEC e INEP eram escassas, sendo necessário adotar
como fonte de informações para obtenção de dados de EaD no ensino superior brasileiro
o Anuário Estatístico de Educação Aberta e a Distância de 2008, desenvolvida pelo
Instituto Monitor.
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No que se refere especificamente ao Serviço Social a pesquisa para
levantamento de informações foi realizada no Cadastro Nacional das Instituições de
Ensino Superior e no Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para Educação a
Distância e Polos de Apoio Presencial (SIEAD), além de uma pesquisa detalhada no
portal de cada uma das 336 IES autorizadas a oferecer curso de Serviço Social no Brasil
no ano de 2009, ou ainda, realizar contato telefônico com as secretarias das IES, porque
o portal não trazia dados consistentes.
Depois a autora faz um levantamento de polos de apoio presencial ligados às 12
IES, que no ano de 2009 ofereciam o curso de Serviço Social no EaD. Para Pimenta
(2009) esse foi o momento da pesquisa que a dificuldade apresentada foi imensurável,
exigindo criar alternativas para alcançar as informações desejadas. Primeiro fez contato,
por meio de visitas presenciais, com as IES que ofertam cursos no EaD, sendo
informada quando chegava nesses locais que deveria procurar as informações que
desejava sobre os pólos EaD no portal da IES. Quando acessou os portais das IES viu
que não havia a relação precisa de cursos que cada polo oferece, por isso não conseguiu
identificar quais polos ligados às IES ofereciam o curso de Serviço Social. Depois
acessou o Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para a Educação a
Distância e Pólos de Apoio Presencial (SIEAD/MEC), disponibilizado no portal do
MEC, mas encontrou os mesmos problemas dos portais das IES que ofertam curso de
EaD, pois este não especifica quais cursos cada polo está oferecendo na ocasião. Por
final, sua estratégia foi entrar no portal das IES que ofertam cursos de EaD, simular a
inscrição no vestibular para o curso de Serviço Social nos polos e assim ter uma ideia de
qual polo tinha a possibilidade de oferecer o curso de Serviço Social, não garantindo
que a turma seria formada, uma vez que depende de outros fatores, como por exemplo,
ter um quantitativo mínimo de matrícula para o curso em questão, para só depois abrir a
turma e efetivar a oferta do curso no polo.
Na fase descritiva da pesquisa a autora procurou diagnosticar os principais dados
levantados referentes aos cursos de graduação inseridos no sistema de ensino superior
do Brasil, organizando por eixos: instituições, cursos, vagas e matrículas em graduação,
presencial e a distância. Relacionando os eixos com a natureza jurídica, categoria
administrativa e organização acadêmica das IES, contemplando a definição de público e
privado, universidade e não-universidade, de acordo com os preceitos da Constituição
Federal, de 1988 e da LDBEN, de 1996.
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De tal modo, foi a partir das referências de público e privado que a autora traçou
as tendências da mercantilização no ensino superior, além de ter enfatizado a expansão
de IES não-universitárias, ou seja, unidades de ensino, que pela legislação vigente não
são obrigadas a desenvolver pesquisa e extensão. Procurou analisar a distribuição das
IES por unidades da federação brasileira para compreender o processo de interiorização
e o acesso ao ensino superior no Brasil.
Verificada a escassa produção no campo do Serviço Social sobre o EaD num
primeiro momento Pimenta (2009) optou por analisar a expansão do ensino superior
brasileiro ao longo de mais de 500 anos. No capítulo 1 do seu trabalho, item 1.1
elaborou uma breve contextualização histórica da evolução da educação superior no
Brasil, desde o período das escolas jesuítas, passando pelo período da monarquia, da
república, a era Vargas, a ditadura militar, chegando às décadas de 1980 e 1990, e, por
fim, ao período do governo Luis Inácio Lula da Silva.
No

item

1.2,

Pimenta

(2009)

compreende

o

tema

educação

na

contemporaneidade, enquanto uma política social gerida pelo Estado e que sofre os
rebatimentos da política neoliberal e de uma sociedade globalizada, passando a ser
tratada como uma mercadoria. Ainda neste item cita a reforma do Estado, que se torna
máximo para o capital e mínimo para a sociedade, trazendo a privatização como solução
para os problemas políticos, econômicos e sociais. Também cita a revitalização da teoria
do capital humano, afirmando que a teoria recomenda uma educação direcionada apenas
para formação de mão-de-obra e satisfação das necessidades do setor produtivo,
nacional e estrangeiro, mas não apresenta mais detalhes e aprofundamentos sobre essa
teoria.
Ao nosso ver, é importante agregar a esse debate, trazido por Pimenta (2009),
uma discussão da formação social brasileira, constituída como um país capitalista
dependente, com a formação de um padrão educacional extremamente rebaixado e sem
uma concepção forte de direito à educação, conforme analisado no primeiro capítulo da
presente dissertação. Nesse contexto, entende-se como a Teoria do Capital Humano
ganha força, se relaciona com o investimento em escolaridade da classe trabalhadora
como sinônimo de mobilidade social, aumento da renda e ganhos futuros, baseado no
discurso econômico da educação.
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Quanto ao Serviço Social, Pimenta (2009) apontou que a expansão das Escolas
de Serviço Social privadas não-universitárias e o processo de mercantilização ganharam
destaque na formação de assistentes sociais durante o período da ditadura civil-militar,
aprofundado-se no período pós-1995. Esse período é caracterizado por um amplo
processo de reforma do Estado brasileiro de forte cunho neoliberal, em que o Estado,
segundo o discurso dos governantes do Brasil no período descrito, necessitava passar
por profundas mudanças, deixando de ser um Estado presente em ações que a sociedade
e/ou mercado poderiam ter participação ativa, principalmente no setor de serviços,
transferindo as ações do Estado para o setor público não-estatal, setor que não depende
do poder do Estado, mas que devem ser auxiliados pelo Estado.
No capítulo 4 do trabalho a autora retoma a discussão sobre o Serviço Social e
realiza um recorte temático sobre a rápida expansão de IES não universitárias e privadas
de Serviço Social, enfatizando o crescimento dos cursos de graduação a distância.
Trabalha, portanto, essa expansão do EAD como um processo de mercantilização da
educação superior.
Nas considerações finais a autora verifica que a pesquisa comprovou as
hipóteses iniciais sobre a análise da expansão das IES que ofertam curso de Serviço
Social a distância na sua maioria de caráter privado e não-universitário, que nessa
expansão do EaD o governo não cumpriu com as justificativas de ampliação de acesso
ao ensino superior para o interior do Brasil e as tendências de mercantilização da
educação superior no Brasil. Por último, sugeriu o desenvolvimento de pesquisas
focadas na formação profissional em Serviço Social no EaD.
A segunda dissertação de Mestrado analisada é de autoria da Selma Graciele
Gomes, defendida no ano de 2010, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo do estudo de Gomes (2010) foi
analisar o EaD, no nível de graduação, seu acelerado crescimento, inclusive no Serviço
Social, trazendo uma série de desafios para a profissão, especialmente nas implicações
para o projeto ético-político profissional do Serviço Social. Para melhor compreensão
da sua discussão a autora posiciona a educação superior atualmente como resultado do
processo de transformações sócio-políticas no contexto internacional, que no Brasil é
atravessado pela contrarreforma do ensino superior associada à reforma do Estado
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brasileiro, que teve início na década de 1990, aprofundando a desqualificação do ensino
superior.
Entendemos que o predomínio de políticas neoliberais traz como consequência
as reformas, que no âmbito neoliberal assumem o significado de cortes, restrições,
extinção dos direitos sociais e do controle do mercado (ANDERSON, 2008). E que aqui
assumimos criticamente como contrarreformas. Tal como faz o neoliberalismo, a
contrarreforma procura-se apresentar como "reforma". De tal modo, que no processo de
contrarreforma do Estado brasileiro os direitos sociais passam a ser considerados
"serviços", sobretudo após a aprovação e implantação dos preceitos contidos no Plano
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE/MARE. A educação é atingida
pela contrarreforma do Estado, acentuada pela promulgação dos marcos legais, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (1996) e Planos Nacionais de
Educação - PNE (2001-2011 e 2014-2024), que na entrada dos anos 2000 intensifica-se
com o processo de mercantilização do ensino superior, aprofundada pela expansão do
EaD, essencialmente no ensino superior.
Retomando a análise do trabalho de Gomes (2010), o mesmo foi estruturado em
seções. Na primeira apresenta a conexão histórica que envolve o ensino superior no
contexto internacional e no Brasil. Para tanto localiza a educação superior no interior da
sociedade de classes a partir dos seus determinantes históricos, onde apresenta o
processo de reforma da educação superior no contexto internacional e na sequência
aborda a discussão sobre o ensino superior no Brasil trazendo os acontecimentos que
justificaram a reforma do Estado e, com ela, a contrarreforma do ensino superior.
Na segunda seção da dissertação, a autora recuperou a trajetória de consolidação
do EaD no Brasil frente ao contexto neoliberal de mercantilização do ensino superior,
bem como, a imersão dessa modalidade de ensino no curso de Serviço Social. E dentro
desse processo de propagação do EaD no Serviço Social contextualiza a discussão na
região sul do Brasil, entendendo que esta região é a preferida pelos empresários da
educação.
Na terceira e última seção, Gomes (2010) apresenta o percurso metodológico
para desenvolvimento da pesquisa, detalhando os procedimentos utilizados para coleta
de dados, o método utilizado na pesquisa, tipo de pesquisa e sua natureza.
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Gomes (2010) descreve que a realidade concreta foi o marco inicial para a
aproximação com o tema da pesquisa. Pois a Universidade Federal de Santa Catarina,
instituição em que estava inserida como aluna de graduação em Serviço Social, instituiu
o EaD em agosto de 1995, dentro do departamento do curso de Engenharia de
Produção. Essa realidade levou a questionar e analisar a incidência do EaD no Serviço
Social e na formação profissional da área. Com base na justificativa quanto à
necessidade de desvendamento do novo, a autora desenvolveu a investigação por meio
do estudo exploratório, pois precisava de maior aproximação com o fenômeno. A
pesquisa caracterizou-se por sua natureza qualitativa e com uso de alguns dados
quantitativos. O universo de pesquisa delimitou como campo de análise o EaD em
relação à área de Serviço Social no que concerne à formação profissional no nível de
graduação. E delimitou como foco para coleta de dados o Conselho Regional de Serviço
Social - CRESS de Santa Catarina, pois essa instituição estava num processo de
trabalho em que compete, no âmbito da sua jurisdição, fiscalizar o exercício da
profissão do assistente social.
Após realizar os procedimentos possíveis para a coleta dos documentos,
procedeu-se à análise dos dados levantados procurando identificar as principais
irregularidades do EaD no estado de Santa Catarina. Dessa forma elegeu como
categorias para nortear o debate:
[...] irregularidades pedagógicas e técnica- administrativas advindas da
formação em nível de graduação na modalidade a distância no Estado de
Santa Catarina. A partir da exposição destas irregularidades se definiu as
implicações à matriz teórico-metodológica, aos princípios políticopedagógicos, aos marcos jurídico-políticos e às ações políticoorganizativas trazidas ao projeto ético-político do Serviço Social. Frente à
realidade posta pelo EAD se definiu as ações desenvolvidas pelo CRESS/SC
em conjunto com as entidades representativas da profissão caracterizadas
como: ações político-pedagógicas, ações político-jurídicas e ações técnicoadministrativas (GOMES, 2010, p. 127. Grifos da autora).

Os dados levantados evidenciaram irregularidades pedagógicas e técnicoadministrativas que expressam um retrocesso para o projeto ético-político do Serviço
Social, tendo em vista que traz implicações aos princípios e valores ético-políticos, à
matriz teórico-metodológicos, aos princípios político-pedagógicos e aos marcos
jurídico-políticos da profissão, segundo Gomes (2010).
No que se refere as irregularidades pedagógicas. Gomes (2010), analisou
primeiro o número excessivo de estagiários por supervisor de campo e acadêmico.
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Além desse número elevado de estagiários por supervisor de campo, verificou a
ausência do assistente social supervisor de campo no momento do estágio. Outro
elemento diz respeito as campos de estágios de Serviço Social em instituições que não
estavam em consonância com a Lei de Regulamentação da profissão, pois alguns
campos de estágio encontravam-se em instituições que não se referem às competências
e atribuições do assistente social. Além da irregularidade de em muitos casos a figura do
supervisor de campo e acadêmico estar centrado em um mesmo profissional
Entendemos que essa lógica que reduz a formação profissional à mera
instrumentalização do trabalho profissional coloca em risco o amadurecimento
alcançado pelo Serviço Social no processo de Renovação. O processo de Renovação
profissional proporcionou para o Serviço Social inúmeros desenvolvimentos, tanto no
âmbito da formação e do exercício profissional, como na organização política da própria
categoria. Retomando os estudos de Netto (2005) observamos que a ditadura no Brasil
impulsionou a profissão em duas áreas, uma direcionada à ampliação do mercado
empregador, "[...] o mercado nacional configurado já nos finais dos anos sessenta é
dinamizado por outro pólo, que não diretamente o Estado: trata-se das médias e grandes
empresas (nomeadamente as grandes empresas monopolistas e as empresas estatais) (p.
121)"; e outra consolidando a formação profissional através da introdução do curso de
Serviço Social no nível universitário.
Ao final da pesquisa foram definidas ações por Gomes (2010) a serem
desenvolvidas pelo CRESS/SC em conjunto com as entidades representativas da
profissão frente à realidade posta pelo EaD ao projeto ético-político do Serviço Social.
Com relação as ações a serem desenvolvidas pelo CRESS/SC a autora ressaltou
a importância da articulação e organização das entidades representativas da categoria,
visto que são elas que atuam no processo de fiscalização e, por isso, tem a sua
disposição os dados da realidade concreta sobre o EaD. Neste sentido, entende que tem
que haver uma articulação do CRESS/SC, junto ao plano geral de lutas do CFESS, para
fomentar ações a favor da formação profissional de qualidade. Dentro da necessidade de
socialização de informações sobre o EAD, sugeriu o desenvolvimento de outros estudos
que contribuam com a arcabouço teórico do Serviço Social, e indicou como universo de
observação a região Sul do Brasil. Por fim, reforçou ser imprescindível a continuidade
de ações político-pedagógicas, político-jurídicas e técnicas administrativas que apontam
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para estratégias que consolidem a direção social dada à profissão, cabendo à profissão
junto ao movimento geral da luta dos trabalhadores contribuírem para a construção de
um projeto de educação, que não se resuma apenas ao espaço formal.
A próxima dissertação de Mestrado analisada foi a de autoria de Mauricélia
Cordeira da Silva, defendida no ano de 2011, para obtenção do Título de Mestre em
Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da Universidade
Federal de Pernambuco. A dissertação analisa a implantação dos cursos de graduação
em Serviço Social na modalidade a distância em Pernambuco. No processo de
investigação a autora buscou analisar os determinantes sócio-políticos, econômicos e
ideológicos desses cursos de graduação a distância no Serviço Social e também o perfil
dos grupos empresariais responsáveis pela oferta destes no Brasil, considerando o
contexto de reorientação das políticas públicas educacionais. Apresenta, então, as
reformas educacionais em curso no âmbito do ensino superior, com a crescente
desresponsabilização do Estado no financiamento das instituições públicas, ao mesmo
tempo, que amplia as condições necessárias para a expansão do mercado educacional
privado, tentando impor um novo modelo educacional, de redefinição da função social
da Universidade, em favor da formação de intelectuais orgânicos colaboracionistas.
A autora relata que o interesse pela problemática da pesquisa acerca do EaD no
Serviço Social efervesceu a partir da participação no Movimento Estudantil de Serviço
Social (MESS) e nos espaços de discussão da categoria profissional, espaços onde
percebeu profunda preocupação quanto à implantação e expansão acelerada de cursos
de Serviço Social na modalidade de EaD. Seu primeiro esforço de análise acerca do
EaD foi realizado durante a graduação, na ocasião que realizou a pesquisa para
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 2008. No TCC, sua pesquisa
problematizou a formação profissional no contexto da implantação do EaD na
graduação de Serviço Social no estado da Paraíba, instigando-a para o aprofundamento
da pesquisa no Mestrado.
A investigação para construção da dissertação de Mestrado consistiu na pesquisa
exploratória, com base em fontes documentais. E se fez importante destacar a
dificuldade para construção do trabalho desenvolvido por Silva (2011), em virtude do
surgimento dos cursos de graduação à distância ser um fenômeno recente na história do
Serviço Social, não existindo, ainda, um amplo campo de informações. A pesquisa
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documental foi realizada principalmente nos sites das Instituições de Ensino Superior
(IES) do Ministério da Educação (MEC), de Jornais e Revistas, além de informações
adquiridas nos documentos (Resoluções de estágio, estudos e normativas e diretrizes
sobre a formação e o exercício profissional, dossiês, dentre outros) publicados pelo
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa de Serviço Social (ABEPSS) e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço
Social (ENESSO).
O trabalho foi sistematizado em três capítulos: no primeiro, Silva (2011) buscou
situar as principais transformações no âmbito educacional a partir do movimento da
dinâmica capitalista, resgatando o papel histórico da formação escolar e suas
metamorfoses na sociedade capitalista e situando como as políticas educacionais vão
respondendo às requisições do capital e as demandas postas pela classe trabalhadora, no
contexto histórico de lutas pela universalização da educação.
No segundo capítulo a autora organizou a exposição em três sessões: a primeira
abrangeu o período histórico da reforma universitária durante o contexto da
modernização conservadora. Em seguida, segue-se um panorama sobre a política
educacional a partir dos anos 1990, marco da política expansionista mercantilista da
educação superior e os elementos históricos definidores do ensino à distância no país,
indicando, na última sessão, os reflexos de tal política no campo do Serviço Social
brasileiro.
No terceiro capítulo Silva (2011) analisou especificamente o EaD no Serviço
Social. Empenhou-se inicialmente em situar os impactos para o Serviço Social nos anos
de implantação dos cursos de graduação a distância. Em seguida, traçou um panorama
de expansão de cursos de EaD de Serviço Social e o mapeamento dos grupos
empresariais responsáveis pela oferta desses cursos. Por último, procurou contribuir
com algumas reflexões sobre o significado do EaD para o Serviço Social, ressaltando a
função do EaD na formação dos intelectuais colaboracionistas com a nova hegemonia
do capital, bem como, a importância da defesa do projeto ético-político do Serviço
Social.
Silva (2011) conclui que os cursos de graduação a distância no Serviço Social
vêm configurando uma nova dinâmica no interior da profissão, contrariando a direção
hegemônica conquistada. Esse cenário gera uma tensão entre aqueles que defendem a
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formação de profissionais colaboracionistas e pragmáticos, em detrimento daqueles que
defendem uma formação crítica e totalizadora em relação aos processos sociais.
A partir dessa conjuntura analisada por Silva (2011), percebemos que não
podemos permitir que todo movimento do processo de Renovação no interior da
categoria de assistentes sociais, na busca pelo rompimento com o conservadorismo
profissional, almejando práticas que produzam mudanças efetivas para a classe
trabalhadora, sejam retomadas.
A dissertação de Mestrado do Giovanni Bezerra do Nascimento, defendida em
2013, foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás - PUC/GO, como requisito para obtenção do título de
Mestre em Serviço Social. O trabalho trata do processo de formação do assistente social
pela modalidade de educação a distância56 no município de Palmas - TO. O autor
trabalha o eixo qualidade do ensino prestado pelos cursos na modalidade EaD para os
cursos de Serviço Social, investigando a metodologia de ensino desenvolvida no EaD e
os seus limites em atender ao disposto nas Diretrizes Curriculares para o curso de
Serviço Social. O autor trabalha de acordo com as Diretrizes Curriculares orientadas
pela ABEPSS.
Na dissertação, Nascimento (2013) define educação como um processo histórico
que é fragmentado em dois projetos distintos, um direcionado para atender à classe
trabalhadora, ofertado de forma fragmentada e precarizada, voltado para uma formação
de trabalho técnico, e outro projeto de educação para a pequena parcela elitizada, com
formação para o trabalho intelectual adquirida nas melhores universidades (não diz se
estas universidades são públicas ou privadas). E que esta divisão é um fator
influenciador na criação da modalidade de ensino EAD, que atende e expressa as
necessidades do mercado, para formação de trabalhadores para atividades técnicas,
tornando-se uma mercadoria altamente lucrativa para o capital, "[...] sobretudo, por falta
de primazia do Estado na promoção do direito social à educação" (p. 13).
Os elementos que contribuíram na realização da pesquisa de Nascimento (2013)
foram a experiência do autor na tutoria de ensino a distância no curso de Serviço
Social57, o crescimento da educação superior na modalidade a distância e o
56

Termo utilizado pelo autor, Nascimento (2013).
O autor relata que teve uma "experiência profissional como Tutor de Sala em uma Instituição que
utiliza a metodologia EaD" (NASCIMENTO, 2013, p. 14).
57
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descredenciamento da UNITINS (Fundação Universidade do Tocantins), que em razão
da sua natureza jurídica, instituição pública estadual, foi descredenciada pelo MEC pelo
PRDC/PRTO nº 2, de 2009.
Seu objetivo na pesquisa foi identificar se o sistema de ensino EAD, na cidade
de Palmas - TO, proporciona qualidade para a aprendizagem e formação dos assistentes
sociais de acordo com o que prescreve as Diretrizes Curriculares da ABEPSS
(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), atendendo às
dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativo. A hipótese da
pesquisa é que:
[...] os profissionais supervisores dos discentes não dispõem de qualificação
necessária e/ou ideal para tal finalidade, em razão das aulas serem
ministradas uma vez por semana, o que contribui para a ineficiência do
processo de formação; a instituição de ensino não promove seminários,
debates, congressos, pesquisas, de forma a incentivar os graduandos ao
estudo e a pesquisa na formação profissional, articulando-se com os objetivos
e o direcionamento teórico da investigação para posteriormente indicarmos
que, de fato, este método de ensino não atende aos princípios defendidos pela
formação profissional (NASCIMENTO, 2013, p. 15).

A pesquisa foi desenvolvida por amostragem quali-quantitativa, através de
estudo de caso, com o objetivo de compreender a formação dos assistentes sociais na
modalidade EAD, no município de Palmas - TO, buscando entender se esse processo de
formação acolhe as normativas das Diretrizes Curriculares.
Nascimento (2013) identificou na capital do Tocantins seis instituições que
ofertavam cursos superiores na modalidade EaD: Universidade Anhanguera –
UNIDERP; Universidade Norte do Paraná – UNOPAR; Universidade Paulista – UNIP;
Centro Universitário Clarentiano – CEUCLEAR; Centro Universitário do Instituto de
Ensino Superior – COC; Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. Contudo, a
pesquisa foi realizada apenas na UNOPAR, após um processo de análise das outras IES
que não atendiam os critérios de inclusão na pesquisa e, por isso, foram excluídas
enquanto objeto a ser pesquisado. O autor destaca que a UNOPAR é a única que conta
com alunos em todos os oito períodos do curso de Serviço Social, num total de 403
alunos, e que aceitaram participar da pesquisa.
A metodologia de investigação buscou dados para uma análise quantitativa,
como também para uma análise qualitativa a partir das informações obtidas com os
sujeitos da pesquisa de campo. Delimitou-se como sujeitos da pesquisa: a) graduandos
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inseridos no campo de estágio, cursando entre o 5º e 8º período, que já dispõem de uma
aproximação maior com a profissão; b) supervisores de campo, que acompanham
grupos de estagiários; c) tutor de sala, que esteja atuando na área no mínimo há um ano
e; d) coordenador de Polo.
No segundo semestre do ano de 2012, o Polo. da UNOPAR do município de
Palmas – TO contava com 150 alunos inseridos em campos de estágio. A pesquisa de
campo ocorreu no período entre outubro e novembro, do ano de 2012, num total de 120
estagiários. Destes participaram da pesquisa 31 sujeitos, entendendo que a participação
era livre e por escolha aleatória. Os supervisores de campo, profissionais diretamente
envolvidos na supervisão de estagiários, totalizaram 10 profissionais, tutores de sala, de
6, participaram da pesquisa 3 tutores, e 1 coordenador pedagógico do Polo.
O instrumento de coleta de dados foi diferente para graduandos e os demais
participantes da pesquisa. Para os graduandos foi utilizado o questionário composto de
questões abertas e, para os profissionais supervisores de campo, tutores de sala e o
coordenador pedagógico do Polo, foi realizada entrevista gravada, transcrita
posteriormente.
Nascimento (2013) dividiu sua dissertação em três capítulos. No capítulo 1 o
autor estudou a privatização do ensino superior brasileiro, entendendo que o Estado
burguês, a partir dos anos de 1990, passa a incentivar e a intensificar a privatização na
área da educação, provocando, desse modo, a precarização dessa política. Realiza uma
contextualização histórica a partir dos governos dos presidentes Getúlio Vargas,
Juscelino Kubitschek, o período da ditadura militar, o governo de Itamar Franco e de
Fernando Henrique Cardoso. Trabalha as transformações sofridas pelo Estado brasileiro
ao longo da história mundial e nacional, a reforma do Estado na década de 1990, a
entrada do Brasil no capitalismo industrial, depois na economia mundial com o
capitalismo monopolista, a ação do Estado frente às manifestações da “questão social”,
antes dos anos de 1930 e após esse período, a hegemonia burguesa na sociedade
capitalista em detrimento da classe trabalhadora, projeto neoliberal nos países de
economia periférica. No item 1.2 aborda as determinações que levam à transformação
da educação em mercadoria, como forma de atender às necessidades do Estado e do
mercado, no seu projeto político-ideológico neoliberal. Tal processo contribui, então,
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para o crescimento da educação privada da educação superior, ao mesmo tempo em que
sucateia a educação pública.
No capítulo 2, Nascimento (2013) expõe a instabilidade da educação superior
brasileira e a inserção do Serviço Social na modalidade de EaD, principalmente após a
promulgação da LDB de 1996. No item 2.1 aborda a educação superior brasileira na
perspectiva burguesa, principalmente após as mudanças nas exigências para inserção no
mercado de trabalho, que rebatem na formação profissional, perpassando pela
estruturação do processo produtivo, com novas ferramentas e modelos postos para a
educação superior importados da Europa, como é o caso do EaD. Essa modalidade de
ensino atende aos incentivos internacionais, principalmente, da Organização Mundial do
comércio (OMC). As IES que optam pela oferta de cursos de graduação na modalidade
EaD assim o fazem com a oferta de cursos na área das ciências humanas e sociais
aplicadas, em razão do baixo investimento que essa formação exige, não dependem de
laboratório, salas especiais e outros. Com isto, o curso de Serviço Social, como outros
cursos, é um campo produtivo para ser explorado pelo mercado educacional, por atender
os quesitos descritos acima, além de ter uma boa aceitação da classe trabalhadora que
busca qualificação na educação superior. No item 2.2 são discutidos os aspectos
históricos da formação profissional em Serviço Social, considerando a realidade da
educação superior brasileira e a expansão dos cursos de Serviço Social na modalidade
EAD. Nascimento (2013) percebe que essa modalidade de ensino para o Serviço Social
é fato de discordância para o projeto ético-político construído pelas entidades
representativas da profissão, contudo, a LDB dá respaldo jurídico-legal à nova lógica de
ensino no país, o EAD. Tanto que as Diretrizes Curriculares da ABEPSS sofreram
intensa descaracterização na direção social da formação profissional, demonstrando o
papel ideológico do Estado que imprime às profissões funções desfavoráveis,
contrariando as decisões de uma categoria profissional.
No contexto desse debate, ressaltamos que as Diretrizes Curriculares da
ABEPSS de 1996 apontam para uma nova lógica curricular, que articula três Núcleos de
Fundamentos, os quais traduzem um conjunto de conhecimentos constitutivos da
formação profissional: Núcleo de fundamentos teórico-metodológico da vida social;
Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira; Núcleo de
fundamentos do trabalho profissional (MEC-SESu/CONESS/Comissão de Especialistas
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de Ensino em Serviço Social, 1999). Contudo, mesmo contando com esse estudo e
apontamento da categoria profissional o MEC homologa as Diretrizes Curriculares para
o Curso de Serviço Social, no ano de 2001, e a resolução, no ano de 2002, excluindo
conteúdos fundamentais para a estrutura pedagógica do curso nas Instituições de
Ensino.
A proposta original sofreu uma forte descaracterização no que se refere à
direção social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades
preconizados e considerados essenciais ao desempenho do assistente social.
Esses elementos, exaustivamente debatidos pelo conjunto das unidades de
ensino, sofreram cortes que comprometem o projeto original proposto ao
Conselho Nacional de Educação (CNE) (IAMAMOTO, 2015, p. 445. Grifos
da Autora).

O capítulo 3 é composto pelo resultado da pesquisa documental e empírica, que
possibilitaram entender a institucionalização e expansão dos cursos de Serviço Social
EaD no Brasil e no Estado do Tocantins.
Assim, o terceiro capítulo salienta o descompromisso das instituições que
ministram cursos a distância em desenvolver uma política educacional com
vistas à formação profissional de qualidade e não somente a formação
técnica, cujos sujeitos perdem a capacidade intelectiva de análise crítica da
realidade social (NASCIMENTO, 2013, p. 19).

No item 3.1 Nascimento (2013) apresenta a expansão dos cursos de graduação
em Serviço Social na modalidade de EAD, no Brasil e em Palmas - TO. Já no item 3.2
apresenta a realidade do EaD no Serviço Social a partir da pesquisa de campo na
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR.
No que diz respeito a realidade identificada com a pesquisa de campo
Nascimento (2013) faz a descoberta de fragilidades que envolvem a formação
acadêmica e Profissional no Serviço Social. Expõe, segundo relato dos sujeitos
entrevistados, que um dos principais problemas enfrentados pelos graduandos, atribui-se
em relação à falta de conhecimento das tecnologias (computador, internet), que, por sua
vez, compõem a base fundamental para o estudo nesta modalidade de ensino. Ressalta,
que os graduandos, Tutores de Sala, Supervisor de Campo e Coordenador de Curso,
refletem a ideia das novas TIC, como um leque que abre oportunidades, suprindo uma
necessidade educacional que a graduação presencial não consegue de acesso da classe
trabalhadora. Resultando em uma educação aligeirada, que substitui a figura do docente,
a riqueza do debate e troca de experiências por uma educação tecnológica, limitada para
o trabalho.
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Durante a pesquisa, Nascimento (2013), confirmou que a instituição estudada,
perdeu o sentido social da educação, que se fundamenta na produção do conhecimento,
devendo ser posteriormente socializado com a comunidade, como ocorre em algumas
universidades, por meio dos projetos de extensão. Essa instituição apresenta um projeto
que denomina extensão, que, no entanto, configura-se para o cumprimento de carga
horária de Estágio Curricular, não ocorrendo devolutiva aos sujeitos envolvidos na
coleta de informações. Assim, como, não disponibiliza a realização de pesquisa. O
estágio supervisionado que compõe um dos requisitos para a formação profissional, não
atende, aos parâmetros apresentados pelos supervisores de campo, nem aos dispostos
nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. A carência de campo de Estágio é da mesma
forma um problema visível. Para suprir tal necessidade, a instituição contrata uma
equipe de profissionais que vai desenvolver um projeto de extensão, que na realidade
atende a falta de campo de estágio para atender todos os discentes da IES.
Em alguns relatos, Nascimento (2013), identificou controvérsias entre o Projeto
Pedagógico e o estágio supervisionado. No Projeto Pedagógico da Instituição
(UNOPAR, S/D) a responsabilidade é dela em oferecer um supervisor acadêmico para
acompanhar o profissional, compondo o quadro de profissionais da instituição. Apesar
disso, as visitas de supervisão não acontecem como orienta as Diretrizes Curriculares da
ABEPSS. O autor descreve que a coordenadora defende a existência da supervisão
acadêmica na IES estudada, porém esta posição defendida pela coordenadora não foi
constatada, visto que os supervisores de campo apresentaram como um dos
questionamentos a qualidade do estágio, apontado que se dá no distanciamento entre
supervisor acadêmico e supervisor de campo, apesar de ela estar prevista nas legislações
que regulamentam o estágio.
Outro elemento apontado por Nascimento (2013), é o distanciamento com a
bibliografia básica do Serviço Social, uma vez que a instituição não trabalha com livros,
mas com apostilas para cada disciplina, que contêm resumos das disciplinas, com as
respectivas indicações bibliográficas. Tal conteúdo se mostra inconsistente com as
Diretrizes Curriculares ABEPSS, que indicam as disciplinas básicas para o curso, e os
projetos pedagógicos seu ementário e referências bibliográficas que, em razão de sua
especificidade, deve ser buscada na literatura própria da área do conhecimento e das
ciências sociais. O autor constatou que a IES produz um estudo “enviesado” da
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literatura do serviço social que tende a reduzir as discussões sobre determinados
intelectuais, restringindo suas argumentações, gerando interpretações equivocadas
referentes a elas. Onde os próprios sujeitos da pesquisa identificam os problemas
relacionados ao distanciamento da formação com as Diretrizes Curriculares da
ABEPSS.
[...] As Diretrizes Curriculares prevêem um mínimo de disciplinas a serem
desenvolvidas numa carga horária determinada. Dentre as disciplinas estão:
sociologia, ciência política, economia, filosofia, psicologia, antropologia,
formação sócio-histórica do Brasil, direito, política social, acumulação
capitalista e desigualdades sociais, fundamentos sócio histórico e teórico
metodológico do serviço social, administração e planejamento em Serviço
Social, pesquisa em Serviço Social e Ética (ABEPSS, 1996). Podendo as
instituições acrescentarem outras disciplinas (NASCIMENTO, 2013, p. 105).

Contudo, o projeto pedagógico da instituição traz a grade curricular, acrescida de
um mínimo de conteúdo. Problema destacado pelos supervisores de campo
entrevistados, narram que os estagiários da graduação à distância apresentam um nível
insatisfatório de conhecimento na sua chegada ao campo de estágio, principalmente no
que se refere ao Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão, e a literatura do
serviço social.
Outra deficiência da formação EaD apresentada por Nascimento (2013) diz
respeito a corrente teórica que embasa a análise crítica da realidade social que
predomina na formação profissional, descrevendo que quando os discentes foram
questionados não conseguiram identificar.
“é o neoliberalismo, pois vem romper com o conservadorismo e garantir
novas diretrizes para a profissão” (G. 1);
“Direitos dos usuários” (G 2);
“você não deve trabalhar com a emoção, sim com a razão” (G. 3); “código de
ética, LOAS e toda legislação” (G 5); (NASCIMENTO, 2013, p. 110 ).

Ao analisar a forma que se conduz a elaboração do TCC na IES de EaD
pesquisada, Nascimento (2013) afirma que é inconsistente em relação às determinações
e conteúdos propostos pelas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. O autor teve acesso à
dez monografias, que em sua maioria, não dispunha de um referencial teórico, observou
que algumas foram escritas na primeira pessoa, não dispondo de uma análise crítica do
objeto elaborado, configurando, primordialmente, em uma descrição de objeto. Sobre a
avaliação, conforme indica as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, deve ser realizada
por uma banca, ou seja, a nota final é de competência da banca. Entretanto, um
entrevistado afirmou que a avaliação presencial se dá somente para cumprir protocolo.
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O último elemento examinado por Nascimento (2013) se refere aos profissionais
tutores presenciais que são contratados para atuar na IES pesquisada, há relato de um
entrevistado questionando que a IES de EaD está contratando os próprios profissionais
que se formaram naquela instituição, e se perguntam como mudar uma realidade quando
o profissional que está ali como tutor ou supervisor, não tem um preparo adequado,
quando seu conhecimento foi adquirido de forma precária, como indica os registros do
resultado da pesquisa.
Nas considerações finais, Nascimento (2013) constatou que a expansão do EaD
se configura cada vez mais como uma educação mercantilizada, fortalecida pela
organização social e política do Estado brasileiro ao adotar a política neoliberal,
deixando ao arbítrio do mercado as ações da área social, podendo, assim, serem
comercializados. O Estado reduz seus investimentos e incentiva o mercado a oferecer
esse direito social, que é transformado em serviço, podendo ser prestado pelo mercado.
Em decorrência desse contexto os cursos de Serviço Social sofrem os rebatimentos, com
o crescimento de criação de cursos de Serviço Social em situação precária.
A próxima dissertação analisada apresenta como diferencial o Mestrado ter sido
realizado em Educação, visto que as anteriores eram em Serviço Social. Essa
dissertação foi defendida no ano de 2013, na Universidade Federal de Sergipe, para
obtenção do grau de Mestre em Educação. Silva (2013) apresenta como objetivo
principal da pesquisa analisar, sob a ótica dos docentes, discentes e tutores, o processo
de formação acadêmica e profissional no curso de Serviço Social na modalidade de
EaD, no pólo de ensino da UNOPAR, na cidade de Paulo Afonso - BA.
O interesse pelo objeto de estudo, conforme relato do autor, despontou no
percurso da graduação, em que era aluno do curso de Serviço Social em EaD 58 e ao
apreender, num espaço de discussão da categoria de assistentes sociais, que o EaD não é
apoiado pelas instâncias que regulam e normatizam a profissão (CFESS, CRESS,
ABEPSS e ENESSO). No estudo, Silva (2013) centra-se na concepção de direito de
acesso ao ensino superior como forma de promoção de acesso ao conhecimento
acadêmico, abrangendo o ensino, a pesquisa e a extensão, independente da modalidade
ser presencial ou a distância, pois entende que o EaD tem ampliado o acesso ao ensino
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O autor é egresso da turma de 2010.1, do Pólo da Unopar, da cidade de Paulo Afonso - BA.
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superior, mesmo que apresentando uma realidade de formação "aligeirada" e
"precarizada".59 O trabalho apresenta como objetivo geral,
[...] analisar o processo de formação acadêmica no curso de bacharel em
Serviço Social na modalidade de Educação a Distância, ofertado no Pólo da
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, na cidade de Paulo Afonso - BA,
sob a ótica dos docentes, tutores e os/as discentes egressos da turma de
2010.1 (SILVA, 2013, p. 17).

Como objetivos específicos o autor prevê analisar as diretrizes pedagógicas, o
projeto pedagógico e a grade curricular do curso de Serviço Social EaD, verificando sua
consonância com as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social proposto
pelo MEC.60 Somente no momento da apresentação das hipóteses que o autor considera
as Diretrizes Curriculares da ABEPSS e acredita que os docentes, tutores e discentes
egressos da turma 2010.1 entendem que o curso de Serviço Social no EaD da Unopar
atende às Diretrizes Curriculares tanto da ABEPSS quanto do MEC, resultando numa
formação que prepara os estudantes para a prática profissional.
Silva (2013) acredita que "[...] estamos vivendo uma época em que não é mais
suficiente produzir no ensino discursos competentes em torno das questões de cunho
filosófico, histórico e social que envolvem o sistema educacional brasileiro". Como
também, "[...] é possível perceber no interior do Serviço Social uma cultura discursiva
que, geralmente, aparece descolada da realidade, do fazer a prática de ensino em sala de
aula" (p. 18). Pensando ser necessário "[...] considerar também o modo como vem sendo
concretizada a prática de ensino no curso de Serviço Social" (p. 19).
Considera que existe um discurso, presente entre os estudantes de Serviço
Social, do curso presencial, e os profissionais, que a formação acadêmica de Serviço
Social no EaD é incompatível, não atendendo à uma formação de profissionais
condizentes com a realidade contemporânea, que por sua vez também não atende às
Diretrizes Curriculares da ABEPSS e do próprio MEC. E que de acordo com esse
segmento a formação profissional no EaD se dá de maneira aligeirada, atendendo
apenas camadas populares, "[...] ou seja, uma modalidade de ensino para os pobres" (p.
19).
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As aspas foram mantidas pois foram utilizadas pelo autor no decorrer do texto produzido.
O autor não discute as divergências entre as Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social da
ABEPSS e as Diretrizes aprovada pelo MEC.
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Silva (2013) relata que a insuficiência de vagas nas universidades públicas é um
fator excludente para o acesso da população, sendo dificultada também pela localização
geográfica das universidades, concentradas em sua maioria nas grandes capitais.
Na sua pesquisa, o autor adotou a perspectiva histórico-crítica com base na
teoria social de Marx. Sua metodologia de investigação é do tipo qualitativa, centrada
no estudo de caso organizacional. O instrumento de coleta de dados envolveu
entrevistas focalizadas. A pesquisa abrangeu a instituição de ensino superior UNOPAR, no Pólo da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, como também os documentos
elaborados pelo conjunto CFESS, CRESS, ABEPSS e ENESSO, e ANATED
(Associação Nacional dos tutores de Educação a Distância). Foram entrevistados na
pesquisa 14 estudantes egressos da primeira turma do curso de Serviço Social EaD,
concluída em 2010.1, uma professora especialista e três tutoras de sala, do Polo da
Unopar - Paulo Afonso - BA.
No capítulo I, Silva (2013) apresenta as bases teóricas da categoria trabalho, da
educação na sociedade do conhecimento, a partir do uso das Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC's) nos processos formativos no EaD, bem como o uso do cyber
espaço como ferramenta de ensino-aprendizagem e as legislações pertinentes ao EaD no
Brasil.
Durante o processo de análise da pesquisa Silva (2013) transcreve alguns relatos
dos sujeitos pesquisados e evidencia que o conceito dos mesmo sobre cursar uma
graduação está impregnada de conceitos do senso comum, sem criticidade, representado
abaixo:
[...] a conquista de um 'canudo' superior possibilita a inserção no mundo do
trabalho com melhor remuneração e prestígio social" (p. 31 e 32);
"[...] o saber que se manteve restrito às salas de aulas das universidades
começou a saltar os muros do conhecimento, através da modalidade de
ensino a distância [...] (p. 35).

Considerando que o autor cursou graduação no EaD compreendemos e
respeitamos sua postura de reconhecimento dessa modalidade de ensino que lhe ofertou
acesso ao ensino superior no curso de Serviço Social, em uma cidade do semi-árido do
nordeste, local onde as expressões da desigualdade social são imensuráveis. Como
também não teria tido a oportunidade de ingressar em um Programa de Pós-Graduação
stricto sensu caso não tivesse concluído a graduação.
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No segundo capítulo faz uma análise da realidade sócio-ocupacional no semiárido brasileiro, bem como a ausência de uma política de educação superior durante
muitos anos nesta região, discutindo a expansão do ensino superior na região com forte
predominância da iniciativa privada no setor educacional e a disseminação dos
programas do governo federal Prouni e Reuni.
No capítulo III, Silva (2013) apresenta uma discussão histórica sobre o
surgimento das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, a constituição do Serviço
Social como profissão e as Diretrizes Curriculares em vigor para o curso atualmente.
Destaca a luta do CFESS, CRESS, ABEPSS e ENESSO com a campanha "Sobre a
incompatibilidade do curso de Serviço Social na modalidade a distância". Analisou
todos os elementos didáticos presentes na formação profissional e na consolidação do
curso de Serviço Social no EaD, assim como, as primeiras turmas formadas pelo EaD
na cidade de Paulo Afonso - BA e a atuação da associação de tutores no cenário atual.
O capítulo IV foi destinado à caracterização do campo de pesquisa, onde
analisou os dilemas que constituem a formação profissional e todo o processo de ensino
aprendizagem do EaD, pautado na análise dos dados coletados na pesquisa de campo.
Considerou o desempenho obtido pelos discentes, egressos da turma 2010.1 do Polo da
Unopar, da cidade de Paulo Afonso - BA, no exame do ENADE e nos concursos
públicos realizados na região.
Na conclusão da pesquisa constatou uma "fragilidade"61, especificamente na
turma analisada, em que a mediação entre a fundamentação teórica, metodológica
crítica e os discursos apresentados pelos integrantes da pesquisa (professora
especialista, tutoras de sala, discentes egressos dos curso de Serviço Social de EaD,
vinculados ao Polo da Unopar da cidade de Paulo Afonso - BA) contrapõem-se ao
projeto de formação profissional defendido pela categoria dos assistentes sociais, para
logo em seguida apresentar pontos relevantes sobre o EaD, como por exemplo, afirmar
que o EaD é a única forma de acesso ao curso de Serviço Social, na cidade de Paulo
Afonso – BA. O autor destaca que, no ano da pesquisa, a referida cidade contava com
três IES que ofertavam o curso de Serviço Social no EaD, o que favorece a inserção no
mercado de trabalho de boa parte dos alunos egressos do ensino EaD em Serviço Social,
para atuar, especialmente, no enfrentamento da “questão social” na região do semi-árido
brasileiro. Concomitantemente, fortalece o discurso de acesso ao ensino superior
61

Esclarecemos que Silva (2013) é que faz menção ao termo fragilidade entre aspas.
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público, de qualidade e emancipatório, para todos os estratos sociais e em diferentes
regiões do Brasil.
A dissertação da Jarlita Valeria de Andrade foi defendida em 2014, no Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. O objetivo do
estudo foi investigar e apresentar um panorama da formação profissional e mercado de
trabalho dos assistentes sociais egressos do EaD, no município de Paulo Afonso - BA.
Andrade (2014) relata que o interesse pela investigação do objeto desta pesquisa
surge pela experiência pessoal de pesquisadora, graduada em Serviço Social por meio
do EaD. No ano de realização da pesquisa a autora estava inserida no mercado de
trabalho, e avalia pleno de desafios, cujo exercício profissional precisa estar conectado
com a realidade social, de moda a dar respostas às expressões da "questão social"
identificadas no município onde reside e atua, Paulo Afonso - BA. Este município está
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. Verificou que,
especialmente no curso de Serviço Social a ampliação na oferta de vagas foi exagerada,
com grande aceitação dos estudantes, atraídos pelo custo relativamente baixo e
incentivos do Estado por meio de políticas afirmativas, como por exemplo o Prouni,
além da metodologia flexível, aparentemente mais acessível.
A hipótese da pesquisa foi de que os profissionais de Serviço Social, egressos do
EaD, não tiveram acesso a uma formação profissional em conformidade com as
Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, de forma a compreender e atuar
nas expressões da “questão social” com criticidade, bem como a competir por melhores
postos no mercado de trabalho, levando-os, majoritariamente, à inserção em espaços de
trabalho precarizados.
O objetivo geral do estudo foi 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 da constituição da profissão de
Serviço Social no Brasil e dos impactos da reforma do ensino superior a partir dos anos
de 1990, para o Serviço Social, buscando, especificamente elencar aspectos históricos
da formação profissional e do mercado de trabalho do Serviço Social brasileiro. Estudar
a formação profissional do Serviço Social na modalidade EaD e o processo de formação
profissional das IES que ofertam o curso de Serviço Social na modalidade EaD, em
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Paulo Afonso - BA e verificar o perfil dos profissionais egressos do Serviço Social na
EaD, concluintes entre 2010 e 2013, e sua inserção no mercado de trabalho, no
município de Paulo Afonso -BA.
A autora utilizou a metodologia de pesquisa descritiva, com estudo de caso,
delineada pela pesquisa bibliográfica e empírica. A pesquisa foi realizada com
assistentes sociais egressos da EaD, entre 2010 e 2013, formadas nas IES instaladas no
município de Paulo Afonso - BA, com registro ativo no CRESS - 5ª Região/BA.
Na pesquisa bibliográfica, Andrade (2014) fundamentou-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 do EaD e sua
regulamentação. A pesquisa empírica aconteceu, inicialmente, com o levantamento de
IES que ofertavam o curso de Serviço Social na modalidade de EaD em Paulo AfonsoBA: UNIASSELVI, UNISA, UNOPAR, e no segundo momento procedeu-se com
entrevista aos coordenadores de Polo ou de curso de cada IES. Em seguida, foi realizada
pesquisa junto ao CRESS - 5ª Região/Bahia, na qual foi levantado o quantitativo de 49
profissionais egressos das IES que ofertavam o curso de Serviço Social na modalidade
de EaD localizadas em Paulo Afonso-BA, e que efetivaram o registro profissional, entre
2010 e 2013. Com essa informação foi possível realizar as entrevistas com 10
profissionais de Serviço Social egressos do curso EaD, que atuam em Paulo AfonsoBA. A autora ressaltou que todos assistentes sociais entrevistados estavam diplomados e
inseridos no mercado de trabalho. Assim, a coleta dos dados ocorreu por meio de
levantamento de informações quantitativas junto ao CRESS/BA, com entrevistas aos
coordenadores de Polo e/ou curso e assistentes sociais egressos da EaD com a utilização
de roteiro semi-estruturado.
Andrade (2014) estruturou seu trabalho em três capítulos. O primeiro capítulo
foi direcionado para discussão da constituição da profissão de Serviço Social e o
mercado de trabalho no Brasil, dentro do contexto da conjuntura política, econômica e
social da década de 1930, perpassando pela criação das primeiras escolas de Serviço
Social e os primeiros campos de atuação dos profissionais, até a década de 1990, com a
aprovação das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social.
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No capítulo II, trouxe a discussão sobre a formação profissional a partir da
reforma do ensino superior, abarcando a abordagem do processo de reestruturação e
ampliação do ensino superior na esfera privada, com ênfase no EaD e sua expansão para
os cursos de Serviço Social. Tal discussão abordou os impactos da reforma do ensino
superior no bojo do neoliberalismo para a formação e o exercício profissional dos
assistentes sociais, frente às determinações da dinâmica societária dominada pela
ofensiva do capital.
O Capítulo III trouxe a análise dos dados coletados na pesquisa, articulando com
os acontecimentos históricos da formação profissional e do mercado de trabalho do
Serviço Social e a realidade específica do município de Paulo Afonso-BA, constatando
os rebatimentos da ofensiva neoliberal na formação profissional e no mercado de
trabalho local, a partir da implementação da graduação em Serviço Social na
modalidade de EaD, no período compreendido entre 2010 e 2013.
Na dissertação de Andrade (2014), nos chamou a atenção, na apresentação do
resultado da pesquisa por meio da análise das entrevistas com os assistentes sociais
formados no EaD, o fato dos profissionais ao serem perguntados acerca do
conhecimento das Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social terem
respondido em sua maioria que conheciam, mas na justificativa demonstraram
contradições quanto a esse conhecimento. Um entrevistado respondeu que "[...] pensa
que é um documento que regula o curso de assistente social" (p. 103) e outro respondeu
ao mesmo tempo levantando algumas perguntas "[...] Será que é algum artigo que tem
no módulo e eu não li? Ou algum texto no livro de Iamamoto?" (p. 103).
Essa análise leva à reflexão sobre a formação desses assistentes sociais.
Demonstra que tais profissionais passaram pela graduação sem apreender e
compreender os caminhos percorridos no processo de ensino-aprendizagem.
Quando instigados a refletir e avaliar a formação profissional que receberam, foi
possível analisar na resposta dos profissionais entrevistados o reconhecimento da
defasagem no processo de formação profissional proposto pelo EaD. E a autora
confirma 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 (ANDRADE, 2014, p.104).
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Outro dado importante considerado na pesquisa de Andrade (2014), e que
também chamou nossa atenção, foi sobre os rebatimentos da formação por meio do EaD
na conformação para o mercado de trabalho dos assistentes sociais. Na análise desse
item da pesquisa a autora conclui que:
[...] 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 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
(ANDRADE, 2014, p.105 e 106)
.

Seguindo na análise das entrevistas, a autora questiona aos profissionais a forma
de inserção no mercado de trabalho, o resultado é "[...] o vínculo empregatício de 100%
dos entrevistados é o contrato de trabalho temporário em Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA), formalizado através de decreto de livre nomeação e
exoneração, por ato do poder executivo municipal, com direitos trabalhistas restritos"
(p. 106).
Andrade (2014) destacou como resultado da pesquisa a expansão exagerada da
oferta do curso de Serviço Social por meio do EaD; a fragilização no processo de
formação profissional e a inserção e exercício profissional precarizados.
Na dissertação defendida no ano 2016, por Priscila Cristina da Silva, no
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo - PUC/SP, o tema ensino a distância foi motivado pela experiência
profissional da autora como professora da educação básica, inicialmente, e depois já
formada em Serviço Social, quando começou a trabalhar como assistente social em uma
instituição de educação pública, surgindo a preocupação com o avanço do EaD, tanto na
educação básica, como no ensino superior, orientada pelo mercado, expandindo a rede
privada de ensino, em detrimento da educação pública. Assim, relata que se posiciona
em defesa da educação pública, gratuita, laica e universal.
O trabalho busca problematizar a formação em Serviço Social na modalidade de
ensino a distância (EaD), buscando debater a formação profissional em Serviço Social
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no EaD para apresentar novos elementos que ultrapassassem a postura de enfrentamento
aos cursos EaD, superar antagonismos de opiniões, porque entende que a qualidade no
processo de formação profissional deve abranger todas as modalidade de ensino, seja
presencial ou a distância.
Silva (2016) trabalha a temática educação, entendendo a educação a distância
como uma modalidade da educação formal. Diz ter optado pelo uso do termo "Educação
a Distância" por entender que a educação é um processo dirigido, que acontece por duas
vias: o ensino e o aprendizado. E que o termo "Ensino a Distância" enfatiza apenas uma
via desse processo: o ensino. No primeiro capítulo da dissertação, a autora discorreu
sobre o desenvolvimento da educação a distância nos Estados Unidos, avanço das
tecnologias utilizadas no processo educacional e as etapas do desenvolvimento da
educação a distância. Depois apresenta a trajetória da educação a distância no Brasil e
suas peculiaridades. Inicialmente o EAD era utilizado para capacitação profissional e
aprendizado de ofícios. Na educação superior sua inserção é recente, o marco se dá no
ano de 1979, na Universidade de Brasília. Ressalta que a EAD também avançou no
Brasil a partir da necessidade de ofertar educação continuada aos educadores, tanto que
o primeiro curso de educação a distância na educação superior a nível de graduação foi
o curso "Licenciatura em Educação Básica".
No item 1.1 trata da institucionalização da educação superior no Brasil
debatendo sobre a democratizando da educação, fazendo um percurso pela história do
Brasil, trazendo as legislações aprovadas para a área da educação, perpassando pelos
vários períodos políticos, iniciando na monarquia, passando pela República Velha, a
Nova República, o Estado Novo, o período do governo militar até o governo Fernando
Henrique Cardoso, onde concentra sua análise sobre educação no Brasil e destaca as
diversas mudanças ocorridas na política educacional durante esse período, que
ocasionou o surgimento do seu objeto de estudo, a educação a distância. Chega até o
governo Lula, que não representou a mudança esperada, especificamente na política
educacional, criando o REUNI como proposta de expansão dos cursos e aumento das
vagas nas universidades federais, nesse momento também cita o PROUNI, mas não
conversa sobre o assunto.
No capítulo 2, Silva (2016) trata da formação profissional em Serviço Social,
ressaltando sua necessidade social, as mudanças sofridas historicamente na sua
constituição e no perfil profissional. E relaciona tal discussão com a chegada do EaD na
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formação de assistentes sociais discutindo o perfil profissional que se deseja formar a
partir desse processo. Primeiramente examina as diretrizes curriculares propostas para o
curso de Serviço Social, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social - ABEPSS. No item 2.1 problematiza a educação a distância no Serviço Social a
partir de referenciais teóricos que discutem esse modelo educacional, apresentando as
ideias antagônicas sobre o tema discutido. No item 2.2 apresenta as configurações da
educação superior no Brasil, com ênfase na educação a distância, especificamente nos
cursos de Serviço Social. As informações apresentadas neste item foram coletadas nas
Sinopses dos Censos da Educação Superior, do ano 2000 até o ano 2013, o último
censo, até então, disponibilizado pelo MEC. Esses dados são apresentados através de
gráficos e tabelas, alternando com textos. Ao final do item destaca que o Serviço Social
brasileiro precisa ampliar sua análise para além do posicionamento contrário de
combate a este modelo de formação, pois repetir tal posicionamento contrário pode
colocar uma barreira no debate que precisa ser ampliado.
No capítulo 3 aborda a pesquisa de campo e os aspectos metodológicos para a
sua realização. O objetivo principal da pesquisa de campo foi conhecer e analisar a
formação em Serviço Social na modalidade EAD, realizando uma aproximação com os
sujeitos que fazem parte desse processo, estudantes e coordenadores de cursos de
Serviço Social do EAD. Relatou ter encontrado dificuldades em acessar os sujeitos alvo
da sua pesquisa devido ao teor polêmico que envolve o tema EAD e Serviço Social.
Para conhecer o universo da sua pesquisa realizou consulta no portal E-mec, coletando
informações sobre todos os cursos de Serviço Social existentes hoje no Brasil. Com os
coordenadores foi realizado contato através de e-mail e telefonema às IES que ofertam o
curso de Serviço Social em EAD, contudo as IES não auxiliaram na viabilização desse
contato, assim como também o contato com os estudantes foi muito difícil, devido à
natureza do curso na modalidade EAD que preza pelo estudo individual, em local e
tempo mais apropriado a cada realidade, ou então, os cursos ocorrem no sistema
totalmente a distância. Diante de tal dificuldade foram necessários alguns ajustes na
realização da pesquisa de campo, passando para a seleção de sujeitos possíveis, ou seja,
para aqueles que conseguiu ter acesso. Pesquisou em três cursos EaD de Serviço Social,
no primeiro foi realizado contato com o coordenador de curso, três estudantes cursando
o terceiro ano e uma tutora presencial, no segundo e terceiro cursos as informações da
pesquisa foram obtidas através de duas ex-alunas. Outra mudança foi quanto aos

121

instrumentais utilizados na pesquisa, inicialmente a proposta era realizar entrevistas
presenciais com os coordenadores, substituído pelo envio de questionário por e-mail,
método também utilizado para acessar duas assistentes sociais formadas no EAD
participantes da pesquisa.
Os questionários foram preparados com perguntas diferentes para cada um dos
participantes citados, um modelo de questionário para coordenador e outro modelo para
as assistentes sociais formadas no EAD. Para os sujeitos estudantes do terceiro ano do
curso de Serviço Social e para a tutora presencial, que também é ex-aluna do EAD, foi
utilizado outro instrumental de coleta de informações, a entrevista em grupo, onde
foram preparados tópicos e questões norteadoras para condução da conversa.
No item 3.4 a autora apresenta as características dos cursos pesquisados, fazendo
uma breve caracterização das três IES pesquisadas que ofertam o curso de Serviço
Social no EAD. No item 3.5 foi o momento da análise do conteúdo das entrevistas,
dividindo em grupos, um dos estudantes e ex-alunos do EAD, e outro composto pelo
coordenador do curso. A autora (SILVA, 2016) definiu as seguintes categorias de
análise para os sujeitos estudantes e assistentes sociais formados pelo EAD:
 Escolha do Serviço Social via EAD;
 Processo de formação;
 Avaliação da formação;
 Preconceito;
 Opinião sobre EAD.
Em relação ao sujeito coordenador de curso, relacionou as seguintes categorias:
 Instituição de ensino;
 Processo de ensino e aprendizagem;
 Posicionamento sobre a EAD no Serviço Social.
O coordenador entrevistado fez um extenso relato sobre as críticas sofridas no
EAD na formação em Serviço Social, lançadas pelas entidades representantes da
categoria de assistentes sociais, como também se diz refém das resoluções lançadas pelo
CFESS, pois compreende que não é competência do Conselho Profissional legislar
sobre a formação profissional, sendo responsabilidade da IES a organização curricular
do curso e ao MEC cabe a avaliação e fiscalização desses cursos e IES.
A autora classifica a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social - ABEPSS como uma instância profissional conservadora, uma vez que entende
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que a referida entidade profissional limita as possibilidades de ampliação e qualificação
dos estágios realizados no curso de Serviço Social. A autora também demonstra se
posicionar a favor das colocações do sujeito coordenador do curso, que participou da
sua pesquisa de campo, pois concorda com as colocações feitas pelo sujeito durante a
entrevista, quando afirma que "[...] as tentativas de controle excessivo da entidades em
aspectos que não lhe competem" limitam a liberdade da atuação profissional e
"ultrapassam o âmbito acadêmico e assumem um viés político, servindo para reiterar o
posicionamento desfavorável da categoria em relação à EAD" (p. 181). A autora
entende ser possível superar os antagonismos de opiniões sobre o EaD e Serviço Social
com aproximações na realidade do EaD, conhecendo a experiência dessa formação a
partir de quem a vivencia.
Na Dissertação de Mestrado defendida em 2016, pelo Programa de PósGraduação em Serviço Social e Direitos Sociais da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN, o autor Almeida (2016) analisa o ensino a distância a partir
do debate da massificação e mercantilização do ensino superior no Brasil. No contexto
do Serviço Social apresenta a recente implantação desses cursos, mas que já vem
ganhando força e ampliação nos últimos dez anos, configurando uma nova dinâmica no
interior da profissão.
Almeida (2016) tem o objetivo de analisar as condições vivenciadas pelos
discentes na formação profissional no EaD e a prática profissional dos tutores nas
instituições que ofertam o curso de Serviço Social no EaD, no município de Mossoró RN. Para alcançar seu intento utilizou a pesquisa bibliográfica, documental e de campo.
Na pesquisa bibliográfica Almeida (2016) referenciou diversos autores que
discutem as categorias trabalhadas, Frigotto (1984, 2011), Iamamoto (2011) Leher
(2013), Pereira (2007, 2013), dentre outros. Recorreu também aos documentos que
debatem o EaD lançados pelas entidades representativas da categoria, principalmente os
dois volumes lançados pelo CFESS que discutem sobre a incompatibilidade entre
graduação à distância e Serviço Social
Na pesquisa de campo teve como universo os discentes que estão em processo
de conclusão do curso de graduação à distância em Serviço Social analisando as
condições de ensino vivenciadas, e os tutores que trabalham nas instituições que
ofertam curso de Serviço Social no EaD, observando como se materializam suas
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condições de trabalho, na cidade de Mossoró/RN. A pesquisa de campo foi realizada em
cinco instituições que oferecem o curso de graduação em Serviço Social na modalidade
EaD, que são: Universidade Potiguar (UNP), Universidade Paulista (UNIP),
Universidade Tiradentes (UNIT), Universidade Anhanguera (UNIDERP) e a
Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR).
Para a coleta de dados na pesquisa de campo foi utilizado o questionário,
aplicado com 30 discentes concluintes (que estão no último período do curso) das 05
instituições e com 04 tutores sendo um de cada instituição, com exceção da UNOPAR,
tendo em vista que o curso de Serviço Social no EaD desta instituição é oferecido em
uma plataforma 100% online.
Almeida (2016) estruturou o trabalho em cinco partes. A primeira é a
Introdução, na qual apresenta a temática que será trabalhada, os objetivos, as
relevâncias, as categorias e os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo. O
segundo capítulo contém três subitens. No primeiro Educação e Sociedade, discute
sobre as diversas concepções de educação na sociedade e o conceito de educação
trabalhado nesses contextos. No segundo aborda o contexto da educação voltada como
instrumento de dominação do capitalismo. No último analisa os caminhos percorridos
pela política de educação no Brasil, aprofundando a discussão no que se refere a essa
política, seguindo os principais momentos históricos, na ditadura militar e quando a
educação se torna um direito constitucional, concluindo com os desafios que se
apresentam para a política de educação na atual conjuntura, sob hegemonia do projeto
neoliberal. No terceiro capítulo discute o ensino superior no Brasil, e também o divide
em três subitens: o primeiro enfoca a trajetória da universidade no Brasil, com base em
Florestan Fernandes e nos teóricos que discutem a questão da universidade no Brasil.
No segundo, o autor percorreu a abordagem do capital sobre o ensino superior, tendo
como base a refuncionalização do Estado com o advento do neoliberalismo. Por fim,
abordou a modalidade de EaD como estratégia de massificação e mercantilização do
ensino superior, discutindo as implicações e os dilemas existentes no contexto que se
apresenta como de democracia e acesso ao ensino superior, mas que na realidade
precariza, massifica e mercantiliza o ensino superior. No quarto capítulo realizou as
análises dos dados coletados na pesquisa de campo. Esse foi estruturado em quatro
subitens, no primeiro discutiu a modalidade de ensino a distância na graduação em
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Serviço Social no Brasil. No segundo subitem trabalhou com a pesquisa de campo que
se estrutura nas condições de ensino e de trabalho dos tutores do EaD em Serviço Social
na cidade de Mossoró/RN, dividindo em mais três partes. Na primeira elaborou uma
caracterização das instituições onde realizou a pesquisa de campo. No segundo
momento analisou os dados coletados com os discentes no que se refere às condições de
ensino em que estão inseridos apresentando seus desafios perspectivas. E por fim
refletiu sobre as condições de trabalho dos tutores nas instituições pesquisadas.
Na análise dos dados da pesquisa, realizada por Almeida (2016) com os
discentes do curso de Serviço Social no EaD, três fatores foram relevantes na nossa
concepção: um, quando os sujeitos entrevistados responderam que não estão satisfeitos
com as condições de ensino ofertado pela IES no EaD, classificando como regular,
demonstrando que não estão satisfeitos e não se sentem contemplados com o que é
ofertado pelas IES. Outro fator foi a oferta de atividades de pesquisa e extensão durante
o processo de formação, a resposta foi unânime: nunca tiveram essas atividades durante
toda a formação profissional.
A apresentação dessas informações se relaciona com o forte crescimento do
setor privado mercantil no interior das IES e a tendência de crescimento de matrículas
em IES não-universitárias, geridas por meio do EaD, "[...] Ou seja, um ensino superior
ofertado sem o tripé ensino, pesquisa e extensão, [...]" (PEREIRA, 2018, p. 3).
E o último aspecto levantado na pesquisa de Almeida (2016) foi relacionado ao
estágio curricular obrigatório: os entrevistados o classificaram majoritariamente como
regular ou ruim, além de confirmarem nas justificativas que não há a presença de
supervisor acadêmico ao longo do processo de estágio, pois só citaram a figura do
supervisor de campo. Dessa forma, o estágio perde a presença dos três sujeitos
considerados indissociáveis para a realização do estágio curricular obrigatório
(supervisor campo, supervisor acadêmico e estagiário). Conforme a Resolução CFESS
Nº 533, de 29 de setembro de 2008, em seu art. 8º "[...] a responsabilidade ética e
técnica da supervisão direta é tanto do supervisor de campo, quanto do supervisor
acadêmico" (p. 4).
Na pesquisa com os tutores que trabalham nessas IES que ofertam o curso na
modalidade de EaD, foi evidente a situação enfrentada por esses profissionais de
precarização e alienação do seu trabalho. São trabalhadores assalariados, que sofrem a
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exploração da força de trabalho no modo de produção capitalista e reconhecem as
condições precárias no trabalho que são colocados para exercer, não permitindo realizar
ações com qualidade. Almeida (2016), no final da pesquisa, concluiu que o EaD é uma
estratégia de massificação e mercantilização do ensino superior, que no caso do Serviço
Social ameaça e compromete a qualidade da formação, tanto pelas condições de ensino,
quanto pelas condições de trabalho, que se dão de forma alienante prejudicando a
materialização do projeto ético-político profissional.
A última dissertação analisada é de autoria da Patrícia Palmeira Gonçalves,
defendida em 2018, pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política
Social da Universidade Estadual de Londrina. Na pesquisa a autora analisa a formação
profissional em Serviço Social a distância a partir das Diretrizes Curriculares da
ABEPSS.
Gonçalves (2018) relata que o interesse pelo EaD no Serviço Social surgiu após
experiência de vivência no conjunto CFESS/CRESS na Seccional de Londrina, na
gestão de 2014 a 2017. O tema chamou atenção por ser um assunto sobre o qual o
conjunto tem tratado com frequência atualmente e também pelo fato de residir em uma
região onde funciona a instituição que oferece o maior número de vagas em Serviço
Social à distância no país.
A autora narrou, ainda, que sofreu com dois fatos por residir no município da
região Sul do Brasil, onde há a coordenação do maior grupo educacional em EaD. Um
funcionou como um facilitador, em relação a acessar os sujeitos que trabalham nessa
modalidade de ensino, e outro um dificultador, por ter um grande número de assistentes
sociais da região que são trabalhadores do EaD, como tutores ou professores, e que por
vezes não se sentiam à vontade para tratar do assunto, por receio de sofrer algum
preconceito ou represália.
Para tanto, no capítulo I, Gonçalves (2018) contextualiza a política de educação
superior no Brasil a partir da contrarreforma do Estado, nos anos de 1990, e a influência
dos organismos internacionais na referida política, resultando na precarização e
mercantilização do ensino superior.
Após, no capítulo II, a autora apresenta o contexto do EaD a partir do seu
histórico, marco jurídico e a oferta por meio dos oligopólios educacionais no Brasil. No
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capítulo III tratou do processo de construção das Diretrizes Curriculares da ABEPSS e
as aprovadas pelo MEC. No último capítulo analisou, a partir das referências
bibliográficas dos capítulos anteriores, as entrevistas realizadas com os sujeitos que
trabalharam e estudaram numa IES privada e com curso de EaD. Sua pesquisa foi
bibliográfica e de campo. Realizou revisão bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas
que versaram sobre o processo de ensino no Serviço Social na modalidade de EaD e sua
relação com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS. As entrevistas foram realizadas com
dois ex-tutores, um ex-professor e um ex-aluno de uma IES que oferta curso de Serviço
Social a distância, sediada na cidade de Londrina - PR. Relatou que optou por
entrevistar sujeitos que já tinham se desligado da instituição para evitar algum tipo de
represália por parte da IES. Gonçalves (2018) esclareceu que
[...] o objeto do estudo é a política de educação e o ensino à distância nesse
processo, não "avaliar" esse ensino nem tão pouco estigmatizar os sujeitos
professores e alunos dessa modalidade. O importante é analisar se os alunos
dessa modalidade têm acesso ao direito a uma educação critica nos moldes
que a profissão construiu nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, e de forma
alguma criticar os sujeitos que participam dessa formação (p. 79).

Na análise das entrevistas a autora elencou os seguintes tópicos: condições de
trabalho no EaD; Treinamento no trabalho; Atividade de tutoria; Sobre supervisão de
estágio; Projetos de pesquisa e extensão; Processo de orientação - TCC; Transmissão de
conteúdos; Rigor teórico-metodológico; Conformidade da formação a distância com as
Diretrizes Curriculares da ABEPSS.
Todos os tópicos pesquisados com os ex-tutores eletrônicos, ex-professor e exaluno apresentaram sérias questões de comprometimento na qualidade da formação
profissional dos assistentes sociais com debate crítico da sociedade de classes no modo
de produção capitalista, como também nas relações de trabalho dos profissionais que já
atuaram na IES privada com oferta de curso na modalidade EaD, com relatos de
realização

de

modos

de

trabalho

precários,

segmentados,

desqualificados,

superexplorados.
Na chegada aos anos de 1990, grandes mudanças vão se delineando no Brasil
capitalista dependente, assumindo ideias neoliberais e reforçando traços históricos
limitantes e aviltantes da nossa formação social, no âmbito econômico e social temos
relações de trabalho precárias, baixíssimos salários, não reconhecimento dos direitos
sociais e trabalhistas, desemprego estrutural. Julga-se o Estado como o principal
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responsável pela crise fiscal do país, responsabilizando o Estado por todos os problemas
financeiros e sociais, ampliando a privatização dos órgãos do Estado, e, por outro lado,
exalta o mercado e a iniciativa privada. "[...] Essa coexistência de temporalidades
históricas desiguais faz com que a questão social apresente, hoje, tanto marcas do
passado quanto do presente, radicalizando-se" (IAMAMOTO, 2010, p. 37).
Com a pesquisa, Gonçalves (2018) observou que o EaD tem se operacionalizado
como ensino de massa, que a padronização e a tecnologia submetem os trabalhadores à
alienação no trabalho. Também levantou outras características que não condizem com
as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, sendo elas: superficialidade do material das
aulas, supervisão acadêmica realizada de forma diferente da preconizada nas Diretrizes
da ABEPSS e, ainda, a inexistência do tripé ensino, pesquisa e extensão. Além da
dificuldade em atender às especificidades dos alunos, somada à sobrecarga de trabalho
dos tutores eletrônicos e uma enorme divisão de atividades.
Dando continuidade ao exame das produções da área do Serviço Social sobre a
formação profissional no EaD ingressaremos nos trabalhos apresentados em eventos,
especificamente o ENPESS, entre os anos 2008 e 2016.

QUADOR 3 - TRABALHOS SELECIONADOS NOS ANAIS DO ENPESS
ANAIS DO ENPESS
Trabalho

Autor (a) (s)

Educação a distância e Serviço
Social: impactos na formação
profissional.

-Camila Robaina Salles.
-Claudia
Amanda
Gouveia Dutra.
-Juliana Moitinho Luzia.
-Suelen Gurgel Aragão.

2008

Comunicação oral.

-Gisele Soares Azevedo.

2008

Pôster.

2008

Comunicação oral.

2008

Comunicação oral.

2010

Comunicação oral.

Ensino superior e a formação
profissional na modalidade de
educação a distância.
Ensino a distância na formação
em Serviço Social.

Mercantilização do ensino
superior, educação a distância.
A Educação a Distância e o
Curso de Serviço Social da
Universidade Norte do Paraná:
elementos iniciais para o
debate.
A Formação Profissional em

Ano

-Alzira Maria Batista
Lewgoy.
-Ana
Lucia
Suárez
Maciel.
-Larissa Dahmer Pereira.

-Meyrilane
Moraes.

Barros

Forma de
Apresentação

de
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Serviço Social: um estudo da
profissão na visão dos discentes
do curso de Serviço Social na
modalidade a distância em
Manaus 2009-2010.
Ensino a Distância e Serviço
Social: um debate necessário.
O Projeto Ético-Político e a
Educação a Distância: os
rebatimentos desse ensino na
formação profissional.
Educação a Distância e a
Formação Profissional em
Serviço Social: um estudo da
implementação das diretrizes
curriculares.
Tensões e Desafios entre a
Exigência Pedagógica e a
Determinação do Mercado na
Supervisão de Estágio em
Serviço
Social
junto
a
estudantes
de
EAD,
na
Universidade Federal.
Ensino a Distância e Formação
Profissional em Serviço Social:
contribuições ao debate crítico.
Formação em Serviço Social e
Ensino a Distância: desafios da
contemporaneidade.
A "Democratização" no Ensino
Superior: uma análise do
avanço do ensino a distância em
Serviço Social no Maranhão.
Graduação em Serviço Social
na Educação a Distância:
reflexões sobre a formação
profissional.
A Formação em Serviço Social
Via EAD no Estado de São
Paulo: questões para reflexão.

-Priscila Thayane de
Carvalho Silva.
-Simone Eneida Baçal de
Oliveira.

-Isis Silva.
-Maria da Conceição dos
Santos Moura.
-Maria Alexandra da
Silva Monteiro Mustafá.

2010

Comunicação oral.

2010

Comunicação oral.

2010

Comunicação oral.

2010

Comunicação oral.

2010

Pôster.

-Taíse Cristina Gomes
Clementino
de
Negreiros.

2012

Comunicação oral.

-Isis Silva Roza.

2012

Comunicação oral.

-Andréia Carla Santana
Everton Lauande.

2012

Comunicação oral.

2012

Comunicação oral.

2014

Comunicação oral.

-Ingredi
Palmieri
Oliveira.
-Paulo Roberto Félix dos
Santos.

-Isabel Cristina Sampaio
Angelim

-Michelle Bertoglio Clo.
-Lourenço Felin.
-Rubia Geane Goetz.

-Priscila Cristina da Silva
Cintra.
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Ensino a Distância e Serviço
Social: uma breve análise dessa
relação.

-Luiz Junio de Santiago
Almeida.

O Ensino do Serviço Social na
Modalidade a Distância: uma
análise introdutória sobre as
implicações em Alagoas.

-Rosangela
Lima.
-Débora
Santos.

Educação a Distância e
Formação
Profissional
do
Assistente Social - elementos
para o debate.
Serviço Social e Ensino
Superior: a expansão da
formação EAD no Ceará.
Florestan Fernandes e a
Universidade Brasileira em um
Contexto
de
Expansão
Precarizada: EAD e os desafios
para a formação profissional em
Serviço Social.

-Patrícia
Gonçalves

Silva

2016

Comunicação oral.

de

Rodrigues

2016

Comunicação oral.

2016

Comunicação oral.

2016

Comunicação oral.

Palmeira

-Antônio Israel Carlos da
Silva.

-Andréa Cristina Viana
de Souza.

2016

Mesa temática.

Cursos de Serviço Social na
Modalidade de EAD: perfil e -Larissa Dahmer Pereira.
2016
Comunicação oral.
condições de formação.
Reflexões
sobre
a
Fragmentação da Formação:
relatos de uma vivência -Sandra Eloiza Paulino.
2016
Comunicação oral.
exploratória como docente de
graduação de Serviço Social
presencial e EAD.
Fonte: Tabela organizada pela autora com o resultado da pesquisa bibliográfica realizada nos Anais dos
ENPESS, entre 2008 e 2016.

De modo geral os trabalhos discutem as implicações do EaD para a formação
profissional dos assistentes sociais, que ao longo dos mais de dez anos de implantação
no curso de Serviço Social, com as primeiras turmas criadas no ano de 2006, vem
expandindo cada vez mais, e a categoria profissional vem debatendo essa problemática
para desvendar a realidade do EaD, com vistas a fortalecer o discurso pela garantia da
qualidade e criticidade da formação profissional.
Dessa forma, o primeiro trabalho analisado do ENPESS, ano 2008, escrito pelas
autoras Salles, Dutra, Luzia e Aragão (2008), debate o adensamento do ensino a
distância na educação superior do Brasil durante o governo Luis Inácio Lula da Silva,
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sendo uma proposta de contrarreforma do Estado direcionada às políticas sociais,
especificamente a política pública de educação, que já vinha sendo implementada desde
o governo de Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso o
processo de contrarreforma se desenvolve com a implementação da desestatização e a
publicização, conceitos imbricados que significam retirar a exclusividade e a
obrigatoriedade do Estado na execução de alguns serviços, dentre eles a educação.
Junta-se a esses conceitos o de público não-estatal, considerando a educação como um
serviço não exclusivo do Estado, motivando a comercialização da educação como uma
lucrativa mercadoria. Aumenta-se, portanto, o quantitativo de IES privadas e nãouniversitárias, em que a extensão e a pesquisa não são praticadas, limitando suas
atividades ao ensino.
As autoras são membros de grupo de pesquisa da Escola de Serviço Social da
UFF - GEPES (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior) e do NEDDATE
(Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação), vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, em que pretendem nesse trabalho
trazer resultados parciais da pesquisa realizada pelos referidos grupos.
Salles, Dutra, Luzia e Aragão (2008) expõem que a concentração do EaD no
ensino superior teve forte rebatimento na graduação de Serviço Social, originando um
retrocesso diante das conquistas obtidas pela categoria de assistentes sociais. Foi
realizada uma pesquisa na internet para conhecer os cursos de Serviço Social a distância
existentes. A pesquisa foi realizada principalmente no site www.eadcon.com.br, que
representa uma das maiores empresas de educação a distância no Brasil. Neste site
foram encontradas algumas informações sobre os cursos de Serviço Social a distância,
como grade curricular do curso, diploma, vestibular, aulas presenciais, local para
funcionamento dos cursos, material didático e apoio educacional (tutor, biblioteca,
laboratório de informática e supervisores).
As autoras concluíram que a metodologia utilizada pelo EaD no curso de Serviço
Social não contempla as diretrizes curriculares da ABEPSS, pois muitos fatores não são
explicitados no site, como por exemplo, o estágio, e a não obrigatoriedade de realização
do TCC, que se restringe à elaboração de um artigo científico. Concluem que o EaD
para o Serviço Social traz implicações negativas para a formação profissional, formando
profissionais meramente técnicos e de modo aligeirado, sem criticidade sobre a “questão
social”. Evidenciando assim que a educação está perdendo seu caráter de direito de
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todos e dever do Estado, conforme preconiza a Constituição Federal do Brasil. Além
disso, esse projeto de educação vai na contramão da luta travada pelos estudantes,
profissionais e entidades representativas do Serviço Social com seu projeto éticopolítico e com os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora.
O trabalho seguinte é da autora Azevedo (2008), membro do projeto de pesquisa
Ensino Superior e Serviço Social Brasileiro: análise dos cursos de Serviço Social na
modalidade de educação a distância (EaD), desenvolvido na Escola de Serviço Social
da UFF. O referido projeto de pesquisa tem o objetivo de analisar o surgimento os
cursos de Serviço Social na modalidade de EaD, a direção social e a condição da
formação profissional de assistentes sociais em tais cursos, relacionando com a política
educacional nacional do ensino superior.
A autora relata a dificuldade encontrada no decorrer da pesquisa sobre a
escassez de trabalhos e estudos no campo do Serviço Social sobre o EaD. E entende que
a formação em Serviço Social pelo EaD pode trazer diversos desafios para a formação e
para a qualidade do exercício profissional, podendo ainda trazer prejuízos para o projeto
político profissional da categoria, que apresenta um caráter crítico e comprometido com
as demandas da classe trabalhadora, conquistada e consolidada pelos assistentes sociais
durante seu movimento de renovação.
Para entender o processo de reforma da educação Azevedo (2008) relaciona-a
com o movimento de mundialização do capital, com os constantes refluxos do capital e
com a constituição da sociedade da informação. O movimento do capitalismo traz como
intelectuais orgânicos os organismos internacionais - Banco Mundial (BM), Fundo
Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Com a
crise da acumulação do capital do ano de 1970, a reação da burguesia mundial foi a
reestruturação produtiva, o término do Estado de Bem-Estar Social e a mundialização
do capital. Dessa forma, a educação aparece como um campo promissor para
investimento do capital para a formação de novos intelectuais, que serão disseminadores
da ordem burguesa. Assim, as TIC's conquistam seu espaço apresentando-se como
capazes de organizar o tempo e o espaço, como um caminho para a empregabilidade. Os
países periféricos, como por exemplo o Brasil, seguem essa lógica do capital mundial ao
estabelecer o neoliberalismo no país, a partir dos anos de 1990, iniciando no governo
Fernando Collor de Melo, permanecendo até o governo Luis Inácio Lula da Silva
(período que o trabalho foi escrito). O neoliberalismo ganha destaque no Brasil com a
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política de redução de gastos sociais, aprofundamento do desemprego, processo de
privatizações de empresas estatais e introdução de um padrão gerencial do Estado com a
aprovação do Plano Diretor da Reforma do Estado Brasileiro.
Azevedo (2008) esclarece que o estímulo maior à política de expansão da
educação superior pelo EaD ocorre no governo de Luis Inácio Lula da Silva, após a
promulgação do Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005, que detalha a oferta do
EaD em todos os níveis indiscriminadamente, abrindo caminho para a difusão do setor
privado e do capital internacional adentrar no mercado educacional brasileiro.
Resumindo, a formação na modalidade a distância caracteriza-se por ocorrer em cursos
aligeirados, atravessados pela lógica mercantil, sem a dimensão do ensino, pesquisa e
extensão, caminhando para uma precarização da formação profissional. O que no
Serviço Social traz ainda mais precariedade, uma vez que não atende às Diretrizes
Curriculares da ABEPSS, principalmente no que diz respeito ao estágio supervisionado
e ao TCC, além da não realização de encontros, debates e socialização de
conhecimentos.
Azevedo (2008) conclui que há um intenso movimento no interior da categoria
quanto à formação profissional em Serviço Social no EaD, pois as entidades
profissionais são contrárias a essa prática, criando um agenda em defesa da qualidade da
formação e do exercício do trabalho profissional, sem perder de vista o projeto éticopolítico profissional construído pela categoria durante os anos de 1970.
As autoras Lewgoy e Maciel (2008) realizam um estudo sobre a expansão do
ensino superior no Brasil e as modalidades de ensino que despontam, entre elas
encontra-se o EaD. Elaboram uma contextualização histórica sobre o surgimento do
EaD no país, tendo por base as legislações que regulamentam a oferta do ensino
superior a distância no Brasil. Afirmam que o marco legal para esta oferta encontra-se
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), especificamente no art.
80 dessa lei, e posteriormente outros meios legais sobre o EaD foram elaborados e
aprovados, gerando questionamentos sobre a necessidade do desenvolvimento dessa
modalidade de ensino no Brasil.
Diante da realidade de crescimento do EaD, as autoras, refletem sobre a
conformação do EaD no Serviço Social. O curso de Serviço Social baseia-se nas
Diretrizes Curriculares elaboradas pela ABEPSS e aprovadas pelo MEC, com
significativas alterações, no ano de 2002. As Diretrizes Curriculares da ABEPSS
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direcionam o ensino em Serviço Social, com uma clara direção contra uma educação
mercantilista, reconhecendo a formação ser processual e não terminal, gerando a
necessidade de atualizações, com uma proposta de formação generalista em detrimento
da especialista.
Contudo, as autoras observam que o EaD faz parte de uma lógica mercantilista
de ensino e de uma diversificação nas formas de acesso à universidade. Essa
modalidade de ensino teve início entre os anos de 2004 e 2007, em diferentes partes do
Brasil, conforme levantamento realizado pelas autoras. E diante desse quadro de
crescimento acelerado do EaD no Serviço Social entidades representativas da profissão
iniciam uma mobilização da categoria e da sociedade para refletirem e discutirem sobre
tal questão. O CFESS, em março do ano de 2007, encaminhou aos Conselhos Regionais
um parecer jurídico alertando sobre a necessidade de fiscalização sobre os requisitos
obrigatórios para validação dos cursos de graduação em Serviço Social a distância e os
procedimentos que podem ser adotados para avaliar a qualidade dos serviços a serem
prestados à sociedade pelos concluintes desses cursos a distância.
Esse procedimento demonstra a preocupação da categoria com a qualidade da
formação profissional e seus rebatimentos para os gestores e docentes, que começam a
ocupar um novo espaço socioocupacional, associada à preocupação com a garantia do
projeto de formação construído no decorrer nos anos pela categoria.
Dessa forma, as autoras levantam algumas questões polêmicas: área de
conhecimento, qualidade acadêmica, projeto pedagógico, perfil dos sujeitos sociais e
compromisso ético-político. Como também, apresentam tendências para o EaD no
processo de formação e exercício profissional em Serviço Social, tendo em vista: a
divisão e diferenciação entre as áreas de saber; arrefecimento da qualidade acadêmica;
heterogeneidade da identidade profissional e a dificuldade de direção social na
organização dos profissionais; precarização acentuada da formação e do exercício
profissional e processo discriminatório.
Lewgoy e Maciel (2008) concluem que esse é um tema pouco apreendido pela
profissão, que precisa ser aprofundado através de pesquisas e estudos para conhecer
com profundidade a oferta dessa modalidade de ensino no Serviço Social, bem como
avaliar os impactos que a expansão das vagas nos cursos de Serviço Social e a
consequente ampliação do número de profissionais que concorrerão para a sua inserção
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no mercado de trabalho profissional. Ainda trazem sugestões para a formação stricto
sensu, incluindo disciplinas que trabalhem a temática formação.
O próximo trabalho do ENPESS, ano 2008, analisado é da autora Pereira (2008).
A mesma esclarece que este trabalho faz parte de um levantamento preliminar, como
elemento do projeto de pesquisa Ensino Superior e Serviço Social Brasileiro: análise
dos cursos de Serviço Social na modalidade de EaD. O objetivo do estudo é analisar a
mercantilização do ensino superior, sua expansão, principalmente com a modalidade de
EaD, e apontar algumas questões para a formação em Serviço Social.
Pereira (2008) constata que o desenvolvimento do modelo fordista-keynesiano e
da cultura urbano-industrial favoreceu o amplo desenvolvimento do aparelho escolar
durantes os anos da segunda metade do século XX, respondendo às exigências
produtivas de um maior nível educacional. Esse crescimento abrupto deu-se em meio às
transformações societárias ocorridas no pós-1970, após a segunda guerra mundial. Nos
anos de 1980, desenvolve-se o ideário neoliberal, que alastra sua cartilha de ajuste
fiscal. As políticas sociais, como a previdência, saúde e educação, no neoliberalismo,
são relegadas a último plano, passando a serem concebidas como "serviço", dando
abertura para ações mercadológicas nessas políticas sociais.
Pereira (2008) explica que a expansão mercantilizada do ensino superior precisa
de elementos ideológicos que justifiquem a sua existência e eliminem a ideia de direito
à educação pública. E um desses elementos ideológicos que sustentam a expansão
mercadorizada do ensino superior é o uso das TIC's, via EaD. Tal formulação apaga a
existência da divisão da sociedade em classes, e indica ser a tecnologia um meio de
resolução de todos os problemas, gerando um fetiche tecnológico. No Brasil esse
processo ocorreu durante a década de 1990, quando a burguesia brasileira organizou um
amplo processo de contrarreforma do Estado, atrelada às novas exigências do capital
mundializado. Em 1995, foi aprovado um plano de reforma emergencial do aparelho do
Estado, definindo a educação - e demais políticas sociais – como atividade nãoexclusiva do Estado. E educação superior brasileira, que já tem um histórico de
presença predominante do setor privado, sofre um processo de empresariamento, a
partir da década de 1990, mas principalmente a partir do governo Lula, em que o EaD
assume o papel de massificação do ensino superior, a partir do discurso governamental
em defesa da democratização e expansão da educação superior.
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No que diz respeito ao Serviço Social brasileiro, desde a aprovação das
Diretrizes Curriculares da ABEPSS, ocorreu um crescimento considerável. E nesse
contexto a mercantilização da formação profissional em Serviço Social também
apresentou um crescimento alarmante. E desde que o EaD tornou-se presente no ensino
superior, observa-se o crescimento dos cursos de Serviço Social com a participação do
EaD.
Pereira (2008) conclui que pouco se conhece sobre os cursos de Serviço Social a
distância, pois se trata de um fenômeno novo na profissão, mas que a presente pesquisa
contribuirá para o conhecimento sobre as reais condições de formação dos profissionais
de Serviço Social via graduação EaD.
Continuando as análises dos trabalhos do ENPESS avançaremos para o evento
do ano 2010. A autora Moraes (2010) apresenta como objetivo do seu trabalho discutir a
expansão do ensino superior no Brasil, tendo como principal estratégia o EaD. E
também apresenta informações do curso de Serviço Social a distância da UNOPAR Universidade Norte do Paraná.
Inicialmente a autora discute o aparato jurídico legal para o funcionamento dos
cursos de nível superior a distância, apresentando as legislações aprovadas. A LDBEN,
como marco legal do EaD; o Plano Nacional de Educação - PNE, de 2001, afirmando
que a grande expansão dessa modalidade ocorreu no governo Lula, a partir da sua
proposta de Reforma Universitária e com o Decreto de 2005. Durante a primeira década
do ano 2000, muitas leis foram aprovadas regulamentando o EaD (Portaria Normativa
nº 2, Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, Plano de
Desenvolvimento da Educação - composto por um conjunto de programas e projetos
para todos os níveis de ensino, dentre eles a Universidade Aberta do Brasil [UAB]).
Logo após, Moraes (2008) faz algumas considerações sobre o curso de Serviço
Social da Unopar, instituição pioneira no Brasil na oferta do curso de Serviço Social no
EaD, quanto à forma de ingresso, à dinâmica das aulas, aos profissionais envolvidos,
matriz curricular, carga horária e projeto pedagógico do curso de Serviço Social, estágio
supervisionado, TCC e avaliação da aprendizagem.
A autora finaliza relatando que identificou diversas fragilidades no curso de
Serviço Social da Unopar, dentre elas, a dicotomia entre ensino, pesquisa e extensão,
redução de carga a cumprir no curso, conteúdos importantes para a formação do
assistente social que são minimizados e a precária supervisão acadêmica durante o
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estágio supervisionado. E considera ser necessário mudar a política educacional de
cunho neoliberal que temos no país, como também a conjuntura tão adversa em que
estamos inseridos. Ressaltando ser de fundamental importância o esforço dispensado
pelas entidades representativas do Serviço Social no enfrentamento ao EaD.
Silva e Oliveira (2010) relatam que esse trabalho é fruto de um projeto de
iniciação científica e o objetivo central foi analisar a formação profissional dos
discentes de Serviço Social inseridos no modo de ensino-aprendizagem a distância no
município de Manaus. Fazendo-as, assim, aprofundar na leitura crítica sobre as
mudanças na política educacional brasileira.
As autoras trabalham considerando a globalização como produtora do desmonte
do Estado de Bem-Estar Social, onde consequentemente deu espaço para a entrada das
políticas neoliberais e as reformas do Estado e da política educacional. No Brasil as
políticas neoliberais se tornam hegemônicas a partir da eleição de Collor, afirmando-se
no governo de Fernando Henrique Cardoso, que dentre seus planos de reforma da
educação nacional prioriza o ensino fundamental em detrimento dos demais níveis de
ensino. Essas mudanças na educação nacional seguem as determinações dos países
neoliberais centrais e dos organismos internacionais, que impõem que os gastos
governamentais devem se deter com a educação básica, e que o ensino superior dará
melhores resultados quando a iniciativa privada tomar conta desse ensino, segundo o
Banco Mundial. Seguida das reformas educacionais brasileiras durante a década de
1990, quando a Universidade Pública foi praticamente abandonada, e nesse contexto
histórico da educação um novo modelo de ensino e aprendizagem é despertado, o EaD.
Silva e Oliveira (2010), em seguida, apresentam os discursos manifestados em
defesa do EaD, junto com as leis, decretos e portarias. Concordam que deve existir uma
defesa do ensino superior de qualidade, não permitindo que o EaD substitua o ensino
tradicional, enquanto essa forma de ensino deveria ter uma função complementar. As
autoras analisam que o ensino a distância não se limita a se instalar nos lugares distantes
das grandes metrópoles, ao contrário, o EaD está cada vez mais presente nos grandes
centros, onde já existem universidade presenciais, públicas e privadas. Mostram os
debates travados pelas entidades representativas da categoria de assistentes sociais,
sempre desfavoráveis ao EaD na graduação de Serviço Social, o que é muito
importante, pois os assistentes sociais devem sempre ser participantes dos espaços de
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discussão sobre as políticas sociais que atingem diretamente a classe trabalhadora, como
a educação.
As autoras relatam que utilizaram como procedimento metodológico a
aproximação com o real, realizando visitas na Universidade Anhanguera - Universidade
para Desenvolvimento do Pantanal - UNIDERP (Polo Manaus). O primeiro movimento
da pesquisa foi a pesquisa bibliográfica e documental, o segundo movimento foi
organização e sistematização das informações e o terceiro movimento da pesquisa foi
análise e consolidação do estudo. Silva e Oliveira (2010), no resultado da pesquisa,
descrevem a forma de funcionamento do curso de Serviço Social nessa IES, na
modalidade de EaD, e observam que esta não cumpre com as exigências estabelecidas
pela categoria profissional com referência ao estágio. Observam, ainda, que o projeto
pedagógico do curso de Serviço Social da UNIDERP não apresenta nenhuma disciplina
que trabalhe o contexto amazônico, dessa forma essa instituição oferece cursos a
distância por todo o Brasil sem discutir as especificidades locais. Outro fator que foge
às orientações da categoria profissional sobre as diretrizes curriculares é a disciplina de
Fundamentos Históricos e Teóricos-Metodológicos do Serviço Social que é ministrada
somente uma única vez. Além de tudo, o material didático disponibilizado é escasso e
reproduz informações de maneira fragmentada.
Nas considerações finais Silva e Oliveira (2010) expuseram as dificuldades
encontradas para realizar uma pesquisa empírica com os discentes do curso de Serviço
Social a distância, nas duas instituições presentes na cidade de Manaus que ofertam o
curso nessa modalidade, sendo negada a realização de entrevistas com os discentes. Mas
apesar das dificuldades encontradas as autoras conseguiram adentrar o espaço físico
onde funciona o curso e através de conversas e observações conseguiram obter
informações que demonstram a fragilidade na formação dos discentes que cursam o
Serviço Social a distância. Também esclareceram que as entidades representativas dos
assistentes sociais não reconhecem o curso de Serviço Social a distância como um
processo de acesso democrático ao ensino superior, apesar dos governantes e o MEC
serem tão favoráveis e aprovarem os cursos de graduação a distância.
Prosseguindo com as produções do ano 2010, trazemos a autora Silva (2010),
que apresenta como objetivo do seu trabalho fazer referência a apontamentos reflexivos
sobre a proliferação do EaD e as suas consequências para a formação e atuação do
assistente social. Inicialmente cita o processo de contrarreforma do Estado que tem seus
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rebatimentos na política de educação, ao tornar-se mínimo para a defesa dos direitos
sociais e máximo para os interesses do capital internacional. Assim, a privatização do
ensino superior ganha espaço para o seu crescimento, junto com o avanço desenfreado
do EaD e cria a ilusão de que o acesso ao ensino superior está democratizando-se,
porém esse ocorre de forma desqualificada. Quanto ao Serviço Social o EaD representa
um retrocesso na formação profissional, trazendo ameaça para os avanços e conquistas
construídas pela categoria coletivamente.
Em seguida a autora discorre sobre o processo de mercantilização do ensino,
que, no Brasil, ganha força nos anos de 1990, com o fortalecimento do seu processo de
reestruturação ao adequar seu projeto de governo com as determinações dos organismos
internacionais. Essa mercantilização ocorre de forma mais intensa no ensino superior,
que conta com menos investimento públicos e amplia os investimentos privados. Essa
mercantilização do ensino superior é sustentada pela base ideológica de que por meio do
uso das TIC's os países periféricos conseguirão integrar-se ao mundo globalizado e
ocorrerá a democratização do acesso ao ensino superior. Assim, o EaD se proliferou, na
segunda metade da década de 1990, somado ao impactante desenvolvimento
tecnológico e à expansão do ensino superior, além da pouca existência de uma
regulamentação legal.
A autora percorre as legislações que aprovam a oferta dessa modalidade de
ensino, como a LDBEN e o Decreto de 2005. Também apresenta as determinações dos
organismos internacionais (BM, UNESCO e OMC) para a educação nos países
periféricos. Depois traz o debate da educação e do EaD para a especificidade do Serviço
Social. Contextualiza o surgimento da profissão nos países centrais e no Brasil,
definindo as particularidades do seu surgimento em cada país, e depois a sua entrada no
âmbito da universidade e saída do âmbito da laicização, quando o Serviço Social
desenvolve um arcabouço teórico crítico, rompendo as bases conservadoras da
profissão. No ano de 2006, o curso de Serviço Social experimenta uma expansão dos
seus cursos, sendo a oferta majoritariamente em instituições privadas, apontando para a
mercantilização do curso e o crescimento dos cursos a distância.
Silva (2010) alega que o EaD no Serviço Social promove aligeiramento,
desqualificação da formação profissional e descompromisso com a qualidade. Ainda
observa que o EaD descumpre as orientações das Diretrizes Curriculares para o curso de
Serviço Social, valorizando a dimensão técnico-operativa, não realizando o estágio
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supervisionado com a supervisão acadêmica presencial e a limitação na oferta de
atividades complementares. Além de violar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Esse modelo de ensino coloca em risco importantes avanços da profissão,
conquistados por meio de uma luta coletiva, só conseguirá se manter com uma formação
teórico-metodológica sólida somada ao compromisso com a classe trabalhadora, caso
contrário, o profissional com uma formação rebaixada, tecnicista e acrítico tenderá a
reforçar o projeto neoliberal, subalternizando ainda mais a classe trabalhadora e
tornando-se um profissional que atuará em condições de trabalho precário, em
atendimento às políticas sociais focalizadas, privatizadas e precarizadas.
Dessa forma, Silva (2010) reforça que toda a categoria de assistentes sociais
esteja unida com suas entidades representativas na luta, com um posicionamento crítico,
para construir estratégias de enfrentamento à precarização do ensino superior e pelo
exercício profissional com qualidade.
O trabalho seguinte, das autoras Moura e Mustafá (2010), traz um debate
emergente dentro do espaço acadêmico, das entidades representativas do Serviço Social
e nos espaços em que a classe trabalhadora também se faz presente, os desafios que o
EaD traz para o Projeto Ético-Político e consequentemente para a formação profissional.
As autoras entendem que somente uma formação profissional comprometida e
crítica conseguirá manter e reafirmar o Projeto Ético-Político do Serviço Social, que
reconhece a liberdade como valor central, mantendo o compromisso com a autonomia, a
emancipação e expansão dos indivíduos sociais. Mas, quando o contrário acontece,
quando a formação profissional não assume uma direção crítica, encontram-se no
mercado de trabalho profissionais que no seu exercício assumem uma "prática
assistencialista, voluntarista e filantrópica". Assim, o EaD aprova a formação de
profissionais com esse perfil, pois é uma modalidade de ensino que atende às
necessidades do mercado, e que contraria o projeto ético-político da profissão.
Moura e Mustafá (2010) entendem que o EaD é fruto de uma ideologia
neoliberal, com base no pensamento pós-moderno que preconiza, em nível de produção
do conhecimento, a separação entre ensino, pesquisa e extensão e ameaça a direção
crítica do Serviço Social. A educação é percebida como uma política pública e uma
prática ideológica que sempre foi muito presente na sociedade, seja para atender aos
interesses econômicos, sociais e políticos, como para atender aos interesses da classe
dominante. No entanto, a educação na visão mercadológica perde a concepção de
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direito, sendo colocada no campo dos serviços, que podem ser adquiridos no mercado.
Dentro desse contexto o EaD tem sido um bom empreendimento para o mercado
educacional, que por outro lado precariza o ensino e a prática profissional,
comprometendo a direção social do Serviço Social que se propõe a ser hegemônica.
As autoras descrevem que a expansão do EaD também vem para atender às
exigências dos Organismos Internacionais, que criam métodos para que os países
periféricos se insiram na divisão internacional do trabalho. Essa modalidade de ensino
cresceu e se fortaleceu sobre o consenso que os serviços públicos são ineficientes e
ineficazes, palavras reforçadas pelos organismos internacionais, principalmente nos
setores da educação e saúde para afirmar a ineficiência do setor público. Assim os
governos brasileiros vêm seguindo as exigências dos organismos internacionais
implantando uma reforma estrutural no ensino superior com a afirmação do EaD, com o
argumento de que o EaD traz emancipação, autonomia, modernidade e educação
continuada, favorecendo a inclusão social, atingindo a meta de garantir a educação para
todos.
Nas considerações finais, Moura e Mustafá (2010) afirmam que o ensino que
prioriza os interesses do mercado em detrimento dos interesses dos usuários é
incompatível com o que está posto no projeto ético-político profissional do Serviço
Social, gerando uma conjuntura de luta constante de reafirmação do projeto éticopolítico, seus valores, seus objetivos e todo um arcabouço teórico.
O outro trabalho analisado é o de Oliveira e Santos (2010), que apresentaram os
resultados do TCC intitulado "Educação a distância e a formação profissional em
Serviço Social no estado de Sergipe no período de 2004 a 2008", apresentado por esses
autores no ano de 2008. As análises aqui discutidas referem-se apenas ao cumprimento
das Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social na modalidade de EaD, que
no TCC teve um recorte de investigação muito mais amplo, no que diz respeito à
materialização do EaD e seus impactos no processo de Ensino-Aprendizagem, e não só
o atendimento às Diretrizes Curriculares.
Dessa forma, o objetivo do artigo foi analisar a formação em Serviço Social na
modalidade de EaD, no sentido de verificar se, e como, o EaD no estado de Sergipe vem
atendendo às exigências e orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Serviço Social.
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Nesse estudo os autores pesquisaram três Instituições de Ensino Superior (IES),
do estado de Sergipe, todas de natureza privada, compreendendo um total de 47
estudantes matriculados na modalidade EaD, que foram perguntados por questionário,
como também foram realizadas entrevistas com coordenadores das IES e com tutores
presenciais do curso. A diretriz do trabalho foi averiguar o conhecimento das diretrizes
curriculares para o curso de Serviço Social pelos estudantes desse curso no EaD e sua
materialização pelas IES.
Oliveira e Santos (2010) comentam sobre a formulação e a aprovação pela
ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), em 1996, das
"Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social", "[...] as quais explicitam a nova
lógica que passa a orientar a formação profissional" (p. 2).
Logo após, os autores apresentaram os resultados da pesquisa com dados
quantitativos sobre a socialização dessas diretrizes no âmbito acadêmico e a elaboração
do projeto pedagógico do curso. "Cabe observar nas respostas a ausência de categorias
centrais à formação em Serviço Social, de acordo com a proposição das Diretrizes,
como a centralidade do trabalho, a questão social como fundante da profissão e a lógica
que preside os núcleos de fundamentação da formação" (p. 2).
Oliveira e Santos (2010) consideram que o rápido crescimento do EaD na oferta
de cursos de Serviço Social traz mais elementos que subsidiam a confirmação da
expansão e privatização do ensino superior via EaD. Concluíram que "[...] a EAD, na
delimitação deste estudo, democratiza o acesso ao ensino superior a um público que não
adentrou neste nível de ensino quando mais jovem e que, devido às suas atividades
laborais e ao insucesso de ingresso ao ensino presencial, visualizam a possibilidade de
ingresso no ensino superior via EAD, adequando seu tempo entre trabalho e estudo" (p.
7).
O último trabalho do ENPESS 2010 analisado foi elaborado por uma assistente
social, concursada para o referido cargo na Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF), para atuar no programa de assistência estudantil. Inicialmente a
autora Angelim (2010) faz uma breve apresentação sobre a implantação da UNIVASF
no Semi-Árido Nordestino, a partir do Programa de Expansão da Educação Superior no
Brasil, e a implantação do programa de assistência estudantil na referida Universidade,
com suas precarizações e desqualificações. Depois esclareceu os motivos que levaram à
abertura do programa de estágio para os alunos do curso de Serviço Social a distância -
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única modalidade disponível na região para o curso de Serviço Social -, mesmo
reconhecendo ser essa uma experiência polêmica, pois metade dos assistentes sociais da
região "[...] envolvidos nessa reflexão se posicionou desfavorável à supervisão de
estudantes EaD, por entendê-la como legitimadora dessa modalidade de precarização e
mercatilização do ensino superior e conseqüentemente do exercício profissional
desqualificado" (p. 6).
Mesmo concordando com tais argumentos, considerei a possibilidade de,
estando dentro do problema, identificar seus limites com maior precisão e,
sobretudo, poder influenciar os estudantes sobre a importância da reflexão
crítica no e do processo de formação, como também do exercício
profissional, que “descortinassem” os reais interesses da EaD e da
disponibilização da Univasf como campo de estágio para estudantes de
serviço social (p. 6).

Angelim (2010) explica como foi desenvolvido o processo de convênio de
estágio entre o seu local de trabalho, UNIVASF, e a instituição de ensino superior
(UNOPAR) na qual os estudantes estavam matriculados. A metodologia utilizada na
seleção dos estagiários, a supervisão de campo e a supervisão acadêmica, em que a
profissional sempre afirmou que "[...] era urgente a necessidade de uma reunião com a
supervisora acadêmica" (p. 8), porém essa reunião foi protelada até o último momento
do estágio, e mesmo assim quando a supervisora acadêmica compareceu no campo de
estágio para uma reunião com a supervisora de campo sua resposta foi: "[...] não poder
se responsabilizar, pois foi contratada apenas para assinar o relatório de estágio” (p. 8),
de modo que não teria obrigação de participar de encontros sistemáticos de supervisão.
A autora ressaltou a gravidade desse relato que estava expondo, tanto para o processo
formativo das estudantes, quanto para a atuação profissional das duas. Neste caso, a
supervisora acadêmica afirmou que “[...] não via nenhum problema nisso, pois quando
fez sua graduação presencial também não teve, no estágio curricular, supervisão
acadêmica" (p. 8).
Diante da realidade de total precariedade na formação profissional desses
estudantes de Serviço Social no EaD, Angelim (2010) conclui que "[...] pretendo
aprofundar o estudo, através da pesquisa sobre o tema, de modo a produzir
conhecimento e contribuir com a crítica da mercantilização do ensino superior e
precarização das condições de trabalho visando à consolidação do projeto ético político
profissional" (p. 9).
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No ENPESS do ano de 2012 encontramos quatro trabalhos que discutem a
formação profissional em Serviço Social no EaD. O primeiro artigo foi escrito por
Negreiros (2012) a partir de uma pesquisa realizada no processo de construção do seu
TCC, tornando-se posteriormente um projeto de dissertação, e seu objetivo principal é
"[...] analisar, no atual contexto de desenvolvimento do modo capitalista de produção, as
contradições e os limites imanentes à modalidade de Ensino à Distância no que toca a
formação profissional de nível superior no âmbito do Serviço Social" (p. 2).
A autora traz para o seu debate sobre educação a disputa pela hegemonia e a
contradição marcantes na conjuntura do domínio do modo de produção capitalista.
Assim, relaciona a política de educação dentro de um sistema permeado por correlações
de forças, disputa de classes, em que a luta é pela manutenção do capitalismo como
modo de produção existente e dominante.
Na sociabilidade regida pelo modo capitalista de produção, na qual impregna
à totalidade da vida social um sentido meramente mercantil, os processos
educativos adquirem significativa importância à legitimação da ordem
estabelecida, contribuindo no processo de coesão e consenso entre as classes,
estabelecendo e disseminando valores e conhecimentos segundo interesses da
classe economicamente dominante, a classe burguesa. Os conhecimentos
socialmente produzidos são transmitidos de forma desigual, sendo o próprio
processo de produção desse conhecimento monopolizado segundo os
interesses específicos de determinada classe (p. 2).

Em seguida, Negreiros (2010) analisa o contexto em que o EaD surge e adquire
relevância no processo de democratização do ensino superior, nos países ditos em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e suas peculiaridades na formação sóciohistórica do Brasil, analisando o lugar que o país ocupa em âmbito mundial, marcado
pela globalização e domínio do capital financeiro.
Porém, principalmente a partir dos anos 1990, esta adquire destaque ainda
maior. Num contexto marcado pela globalização, por contínuas mudanças
tecnológicas e pelo processo de reestruturação produtiva acompanhado pela
política econômica neoliberal, tal modalidade de ensino se torna uma
estratégia fundamental no processo de democratização do acesso à educação,
principalmente a de nível superior, e, ao atendimento das novas e variadas
demandas do mercado, demandas estas que, segundo os defensores dessa
nova dinâmica mundial, não estariam sendo atendidas pelo modelo
tradicional de educação (p. 4).

A autora apresenta ainda algumas reflexões sobre a incompatibilidade entre o
EaD e a formação profissional em Serviço Social, o que traz muitas inquietações para a
categoria de profissionais do Serviço Social pois tal modalidade de ensino, de acordo
com a perspectiva que está sendo utilizada, voltada à massificação da formação superior

144

sem uma real qualificação desse processo, compromete a formação profissional
orientada por uma direção social do projeto profissional defendido hegemonicamente.
Além da problemática no processo de formação profissional dos assistentes
sociais - a realização do estágio curricular obrigatório, com acompanhamento de
supervisor de campo e acadêmico, cumprimento da carga horária exigida pela lei do
estágio e a existência do projeto pedagógico em consonância com as Diretrizes
Curriculares da ABEPSS - outra implicação que o EaD acarreta para a profissão "[...] é
o exponencial crescimento do contingente profissional em curto prazo, trazendo sérias
implicações ao exercício profissional, às relações de trabalho e condições salariais
através das quais ele se efetiva" (p. 7).
Assim, Negreiros (2012) afirma ser imprescindível o posicionamento contrário
da categoria profissional quanto a essa modalidade de ensino, pois as análises mostram
que a realidade dessa modalidade de ensino vem sendo utilizada como forma de
precarização e flexibilização da formação profissional, ferindo os princípios defendido
pela profissão, que lutam pela busca da democratização do acesso ao ensino superior,
que deve ser garantida por uma educação pública e de qualidade, enquanto um direito
de todos a ser garantido pelo Estado, e não pelo mercado.
A autora conclui o artigo afirmando que acredita ser de muita relevância para a
profissão de Serviço Social a realização da sua pesquisa, tendo em vista a atualidade e a
necessidade desse debate para a profissão, considerando a posição ético-política da
categoria profissional em defesa da educação pública de qualidade.
No segundo trabalho identificado, a autora Roza (2012) propõe apontar
elementos de tensão entre o Serviço Social e o EaD no Brasil. Para tanto, seu debate
inicialmente traz discussões sobre o modo de produção capitalista em sua fase
contemporânea, depois posiciona a expansão do EaD e, por fim, trata da formação
profissional em Serviço Social e sua polêmica relação com o EaD. Sobre o modo de
produção capitalista na contemporaneidade considera ser uma fase que iniciou no final
dos anos setenta do século XX, diante da crise que marca o esgotamento de um longo e
importante período de crescimento econômico. A partir de então ocorre a reestruturação
do sistema produtivo, ao mesmo tempo, o sistema financeiro global se reorganiza e
ganha poder em relação ao sistema produtivo e aos Estados Nacionais. A
superacumulação financeira propicia a oferta de volumosas quantias aos países
periféricos, aumentando sua dívida e, por sua vez, os organismos internacionais
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pressionam os países periféricos para que reduzam seus gastos estatais, gerando mais
penalidades para a classe trabalhadora.
Roza (2012), no segundo momento do artigo, relaciona o movimento global do
capital com a educação, transformada em objeto de interesse do grande capital pela sua
grande lucratividade, seja nas suas inovações tecnológicas ou no investimento na oferta
da educação, presencial ou a distância. Expõe que o Estado brasileiro constrói as
possibilidades necessárias para a expansão do EaD através de dispositivos legais.
Segundo a autora,
[...] Entende-se que o ensino a distância ganha corpo e lugar bem definido
quando se analisam as transformações destrutivas da cena contemporânea.
Como exemplos, a monopolização do capital, a necessidade de expansão de
mercado e investimento de capital excedente, a financeirização do capital, a
retração da ação socioreguladora do Estado, a precarização das condições de
trabalho e a subordinação e dependência aos países periféricos (ROZA, 2012,
p. 5).

Nos apontamentos sobre a formação em Serviço Social e EaD, Roza (2012)
ressalta a consolidação do Serviço Social brasileiro, nas décadas de 1980 e 1990, no
âmbito profissional com a consolidação de um arcabouço teórico crítico, de bases
marxistas e de negação das bases conservadoras da profissão. Contudo, a expansão dos
cursos de Serviço Social, com a participação majoritária de instituições privadas,
ocorrida a partir de 2003, marca o movimento de mercantilização do curso e depara-se
com crescimento de cursos EaD. Esse quadro de precarização mobilizou as entidades
representativas da categoria pela defesa da democratização do ensino de qualidade para
a formação profissional, iniciando um processo de debates contra a expansão de um
ensino superior que não garante acesso democrático e nem de qualidade. Oportunidade
em que a autora menciona a cartilha lançada pelo conjunto das entidades representativas
"Sobre a incompatibilidade entre graduação a distância e Serviço Social". No debate
sobre formação e EaD, o projeto ético-político profissional ganha centralidade, pois
tornou-se um desafio, tendo em vista os limites de formação no EaD, conforme
apresentado pelas entidades representativas no documento sobre a incompatibilidade
entre EaD e Serviço Social.
Nas considerações finais, Roza (2012) ressalta a importância do assistente social
ser um profissional crítico, com rigorosa formação teórica, que reflita sobre a realidade
na sua totalidade, que tenha clareza das suas possibilidades e limites na intervenção
profissional e seja capaz de pautar suas ações no projeto ético-político da profissão.
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Nos anais do ENPESS 2012, encontramos 4 trabalhos. O trabalho de Lauande
(2012) objetiva analisar o crescimento da modalidade de EaD em Serviço Social no
Maranhão, tendo como referência as reformas do ensino superior realizadas no Brasil,
com especial destaque para o período de 2002 a 2010. O estudo será desenvolvido no
Curso de Mestrado em Políticas Públicas no Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas da Universidade Federal do Maranhão. O artigo se estruturou do seguinte
modo: inicialmente realizou uma breve análise acerca da privatização do ensino
superior no Brasil a partir de 1990. Em seguida, realizou uma contextualização da
expansão do EaD em Serviço Social no Brasil. Por fim, discorreu sobre a configuração
do EaD no Maranhão. Destacou, ainda, que a relevância do estudo se deve ao escasso
debate em torno da qualidade da educação superior que é oferecida no Maranhão.
Em seguida, Lauande (2012) discorre sobre os desmonte das políticas públicas,
com forte rebatimento na política de educação, a profunda e agressiva intervenção do
mercado, consolidando uma nova esfera pública no Brasil, com a lógica gerencial, como
modelo de gestão, tendo em vista a minimização do Estado, através da redução de
investimentos em políticas públicas. Apresenta todo processo de precarização do ensino
superior manifestado pelo sucateamento das universidades públicas, precarização do
trabalho docente, implantação de fundações que ferem a autonomia universitária e
favorecendo os interesses do mercado, promovendo a expansão do ensino superior
privado, que nesse mesmo bojo dá-se a ampliação dos cursos de graduação a distância.
A autora realiza pesquisas de dados do governo referente à educação que remetem a
uma análise do avanço das privatizações internas nas universidades públicas e do
empresariamento da educação superior.
Sobre o avanço do EaD no ensino superior no Brasil, Lauande (2012) apresenta
legislações que embasaram a legalidade e a facilidade de acesso a essa modalidade de
ensino. Para em seguida abordar o crescimento do ensino superior no Maranhão,
destacando o EaD no Serviço Social. Apresenta dados quantitativos que confirmam o
crescimento da rede privada de ensino superior no Maranhão que passa de 72% em
2001 para 87% em 2009, o que mostra o crescimento de faculdades e centros
universitários privados. Esses mesmos dados também apontam para outro fenômeno, a
interiorização do ensino superior no Maranhão, que se dá através de IES privadas. São
nas IES privadas que se tem o grande crescimento do EaD.
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A autora destaca que os principais elementos que propiciaram o crescimento do
EaD no Maranhão foi a interiorização do ensino superior pelas IES privadas, aumentado
pelos preços mais baixos que os praticados pelas unidades de ensino privadas
presenciais e, principalmente, a ausência de unidades de ensino públicas em quantidade
suficiente para possibilitar o acesso. O que tem gerado, segundo Lauande (2012), uma
"deformação" profissional uma vez que em nosso país o processo educacional apresenta
sérios problemas, permitindo que jovens cheguem ao ensino superior com enormes
déficits escolares. Ao contrário dos países centrais, nos países periféricos o uso das
TIC's tem significado substituição tecnológica, já que declaradamente o EaD está
associado à oferta de serviços educacionais aos segmentos mais pauperizados da
população.
Lauande (2012) conclui que se faz necessária a continuidade dos estudos para
que se possa apreender concretamente como a formação de profissionais do Serviço
Social vem se desenvolvendo com o EaD. Acrescentando que precisamos ter um perfil
de quem são os egressos dos cursos de EaD no Brasil e no Maranhão, como esses
profissionais são incorporados ao mercado de trabalho e, em especial, conhecer como as
demais categorias profissionais têm enfrentado esta precarização na formação.
No artigo apresentado pelos autores Clos, Felin e Goetz (2012) a proposta
é fazer uma breve explanação sobre o EAD enquanto estratégia para expansão do ensino
superior no Brasil. Na sequência, abordam as exigências para a formação e atuação de
assistentes sociais, considerando como ponto de partida as diretrizes curriculares
definidas pela ABEPSS (1996) e as dimensões da competência profissional – teóricometodológica, técnico-operativa e ético-política que fundamentam o trabalho
profissional.
Os autores iniciam apresentando dados oficiais de crescimento do ensino
superior no Brasil em diversificadas IES e cursos de graduação, com progressiva
incorporação da modalidade de EaD, que também chega aos cursos de Serviço Social.
Observam o crescimento de institutos, centros universitários e faculdades isoladas, que
pela legislação vigente podem dispensar a prática das atividades de pesquisa e extensão,
a transposição de recursos públicos para universidades privadas através de bolsas,
como, por exemplo, o Prouni. No entanto, mais à frente os autores citam documentos
dos organismos internacionais (Banco Mundial e UNESCO) concordando com esses
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documentos e acreditando que o EaD é uma estratégia de resposta à massificação da
demanda e garantia de acesso ao ensino superior.
Quanto à oferta dos cursos de Serviço Social no EaD, Clos, Felin e Goetz (2012)
apresentam informações, através de dados quantitativos, afirmando que a maior parte da
oferta de cursos EaD no Serviço Social concentram-se em IES universitárias,
contraditoriamente ao ensino presencial privado em que há predominância de matrículas
nas instituições que estão fora de estruturas universitárias, onde a ênfase na formação
parte exclusivamente do ensino. Fazem a observação que o curso de Serviço Social no
EaD não parece consolidar-se como uma variação didática, apenas, do ensino presencial
co-ofertado junto a este, que possuem uma estrutura particular e dissociada da
modalidade presencial, e por isso merecem atenção de pesquisas futuras sobre os cursos
de Serviço EAD. Os autores questionam o documento "Sobre a incompatibilidade entre
graduação a distância e Serviço Social" produzido pelo conjunto das entidades
representativas do Serviço Social, afirmando que
[...] o documento apresenta o posicionamento político de combate à oferta de
cursos de Serviço Social EAD, justificando a adoção desta postura mediante
pesquisa a 14 documentos produzidos pelos CRESS sem explicitar a
metodologia utilizada nem justificar estatisticamente a generalização das
informações sobre a precária situação de oferta de graduação à distância no
Brasil (CLOS, FELIN e GOETZ, 2012, p.7).

Assim, os autores acreditam que essa posição das entidades representativas da
profissão ao lançarem um documento panfletário revestido de definições acadêmicocientíficas para justificar a postura preconceituosa com o EaD, manifestada
anteriormente na campanha publicitária do CFESS "Educação não é fast-food", que teve
o material removido após liminar judicial, só vem aumentar a viabilidade de ofertas de
cursos com má qualidade, porque não considera as especificidades da proposta de
formação no EaD. Dessa forma, os autores requerem, para além da resistência à
modalidade, a urgência por estudos que promovam reflexões sobre a realidade concreta
dos cursos de Serviço Social EAD e que identifiquem os limites e possibilidades
particulares desta modalidade de formação.
No decorrer do artigo, os autores permanecem justificando a importância da
presença do EaD na oferta de cursos de graduação, especificamente o Serviço Social,
assegurando que
[...] esta modalidade de educação faz parte do processo de luta, uma vez que,
para o capital pode ser um espaço de formação de massa acrítica, enquanto
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que para os sujeitos envolvidos se torna um espaço de desenvolvimento
pessoal, apropriação de valores socialmente construídos é um espaço de
inclusão a uma possibilidade de desenvolvimento social que de outro modo
nunca poderia ser (CLOS, FELIN e GOETZ, 2012, p. 10).

Nas considerações finais consideram que realmente o quantitativo de
profissionais graduados pelo EaD no Serviço Social apresenta um crescimento
exponencial, interferindo na inserção no mercado de trabalho dessa massa de
profissionais, e alegam
[...] é provável que a massa de assistentes sociais egressas desta modalidade
não encontre colocação no mercado de trabalho, dados os limites de absorção
do número de profissionais, mas é certo que a formação em Serviço Social
qualifica centenas de sujeitos no exercício da cidadania e os sensibiliza para o
desenvolvimento de valores coletivos, e isso sim contribui na formação de
uma sociedade marcadamente individualista para uma sociedade mais
solidária (CLOS, FELIN e GOETZ, 2012, p.10).

No ENPESS de 2014, foi encontrado somente um trabalho que discutia o EaD
na formação profissional de Serviço Social. O artigo é da autora Cintra (2014) que foi
construído a partir do projeto de pesquisa do mestrado apresentado ao Programa de
Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC/SP. Tem o objetivo de
problematizar a formação em Serviço Social na modalidade de EaD no estado de São
Paulo. A autora justifica que o interesse por esta temática deve-se ao fato de que, nos
últimos anos, houve grande expansão dos cursos superiores na modalidade à distância e,
assim, há um crescente número de pesquisas que tratam deste tema, normalmente
destacando a dimensão tecnológica do EaD. Porém, percebe que neste debate há pouco
questionamento sobre esta forma de ensino.
Cintra (2014) discute o EaD a partir do viés da legalidade com a promulgação da
LDBEN pelo governo federal, que incentiva a materialidade do EaD ampliando essa
modalidade de ensino pelo Brasil, que segundo a autora é revestido de um caráter
democrático, pois a maioria das IES se encontram nos grandes centros urbanos e com o
EaD poderá se tornar possível a formação superior em regiões afastadas desses locais. O
curso de Serviço Social não ficou de fora desse crescimento exponencial do EaD no
ensino superior brasileiro, que para a autora já é uma realidade instituída, porém deve-se
considerar o embate ideológico que o rodeia, que se concentra na questão da qualidade
da formação oferecida pelo EaD.
Ainda discutindo o EaD na área do Serviço Social, Cintra (2014) apresenta os
embates gerados no interior da categoria profissional, que traz no bojo a preocupação
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com a formação qualitativa dos profissionais. Apresenta os documentos que normatizam
a formação profissional objetivando a formação crítica, como as Diretrizes Curriculares
da ABEPSS, e o documento que expõe as razões para posicionamento contrário ao EaD
na formação de assistentes sociais, "Sobre a incompatibilidade entre graduação a
distância e Serviço Social", que encontrou oposição intensa por parte das IES que
ofertam os cursos EaD e dos estudantes dessa modalidade.
Cintra (2014) conclui que sua busca é compreender a ampliação da modalidade
de EaD nos cursos de Serviço Social no estado de São Paulo, assim como as
implicações no projeto ético-político da profissão para apreender os posicionamentos
divergentes sobre este tema no interior da profissão, pois, mesmo acreditando que é
dever da categoria de assistentes sociais o posicionamento em favor da educação como
um direito social, este posicionamento contrário não pode impedir o diálogo entre os
dois lados antagônicos. E por isso seu estudo não pretende focar a discussão na
dualidade “pró” ou “contra” o EaD. Acredita assim que é necessário conhecer a
realidade destes cursos para ampliar o debate e fortalecer a luta da categoria por uma
formação profissional de qualidade, em qualquer modalidade de ensino.
Chegando à análise dos últimos trabalhos dos anais do ENPESS, ano 2016,
identificamos um crescimento significativo de produções que abordaram a temática
Serviço Social e EaD, sendo o maior em número de trabalhos publicados de todos os
ENPESS pesquisados que tratavam do tema em questão.
O primeiro trabalho examinado é do autor Almeida (2016), que ao longo do
artigo discutiu a difusão do EaD no Brasil, o perfil dos cursos de serviço social à
distância e ainda os posicionamentos da categoria de assistentes sociais percebendo os
limites e possibilidades das discussões em torno do EaD e Serviço Social. Para tanto,
faz uma contextualização histórica do desenvolvimento e crescimento do EaD
internacionalmente e no Brasil, apontando que a expansão do EaD sofre influência da
ideologia neoliberal na educação, tendo como objetivo a mercantilização, para obtenção
do lucro. Nesse contexto a abordagem do trabalho tem como foco observar a realidade
do EaD no curso de Serviço Social, que vêm se expandindo cada vez mais nas diversas
regiões do Brasil.
Dessa maneira, o autor acredita ser necessário traçar o perfil dos cursos à
distância em Serviço Social no Brasil, fazendo uma exposição da realidade de algumas
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instituições que trabalham com a modalidade de EaD no Serviço Social, dentre essas fez
referência a UNOPAR, UNIASSELVI e Universidade Braz Cubas - UBC. O autor
apresenta as irregularidades denunciadas aos CRESS do Brasil em procedimento de
fiscalização sobre os cursos de Serviço Social no EaD.
Almeida (2016), ao debater o posicionamento da categoria de assistentes sociais
em torno da discussão sobre a oferta de cursos de Serviço Social EaD, apresenta seu
posicionamento favorável ao EaD, entendendo a luta travada pelos assistentes sociais,
no que diz respeito ao acesso aos direitos, considerando que a educação é um deste
direitos. No entanto, pensa ser interessante o fortalecimento da luta desta categoria
profissional por um ensino à distância de qualidade.
Almeida (2016) conclui que após um estudo mais aprofundado sobre o EaD
percebeu que sua expansão está imbricada com o desenvolvimento do neoliberalismo no
Brasil, buscando responder aos questionamentos do capital aos problemas educacionais,
tornando a educação um negócio lucrativo, uma mercadoria. E é justamente essa
educação mercadológica que as entidades representativas do Serviço Social buscam
combater. No entanto, considera que não se pode negar a existência dessa modalidade e
nem a sua expansão.
O próximo artigo é das autoras Lima e Santos (2016) que tem o objetivo de
refletir sobre o processo de expansão do ensino superior no Brasil regularizado pela
política nacional de educação e como se produziu a mercantilização desse ensino, em
especial, nos cursos de Serviço Social em Alagoas. A metodologia da pesquisa se
efetivou a partir de um estudo bibliográfico resultado do TCC.
As autoras apresentam dados comprovando que o estado de Alagoas não resistiu
ao movimento de expansão do EaD, iniciado no Brasil a partir dos anos de 1990 com o
avanço das políticas neoliberais, atrelada à lógica de financeirização da economia e à
imposição das determinações econômicas dos organismos internacionais ligadas
diretamente ao capitalismo monopolista, para sua legitimação. No Serviço Social, a
categoria resistiu ao EaD, através das suas entidades representativas, com ações de
fiscalização, realização de fóruns de debate e elaboração de documentos apresentando a
precariedade dessa modalidade de ensino na formação profissional de assistentes
sociais. Pois, a preocupação das instâncias de defesa da formação profissional quanto ao
EaD se dá devido às fragilidades na garantia de qualidade do curso. A partir das
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situações analisadas, as autoras constatam que a formação profissional, crítica e
comprometida com o projeto ético-político, está ameaçada.
Lima e Santos (2016) consideram ao final do artigo que EaD não se esgotará,
pois é uma modalidade defendida pela classe dominante que traz benefícios econômicos
imensos, no entanto, entendem ser necessária a continuidade das denúncias das
irregularidades encontradas às entidades da categoria, para que a formação profissional
não seja banalizada e continue exigindo do Estado brasileiro uma educação na visão do
direito.
No trabalho de Gonçalves (2016) é priorizada a discussão sobre a formação
profissional no EaD, uma vez que no âmbito da categoria de assistentes sociais se têm
como bandeira política a luta por uma educação de qualidade, pública e gratuita e uma
formação profissional que tem como horizonte um projeto ético-político profissional, de
viés crítico, construído historicamente num processo de luta e resistência e que se
encontra ameaçado pelo avanço da precarização da formação profissional. O tema é
estudado no Programa de Mestrado em Serviço Social e Política Social da Universidade
Estadual de Londrina e por entender que ainda é escassa a produção teórica no campo
profissional do Serviço Social traz nesse artigo alguns elementos para o debate sobre o
EaD.
Gonçalves (2016) problematiza o EaD a partir da reforma do Estado brasileiro,
que se reconfigura principalmente pela via da privatização e mercantilização,
permitindo incidir uma contrarreforma na educação, especialmente no ensino superior.
A reformulação da educação inicia nos anos de 1990 e amplia-se nos anos 2000. No que
diz respeito ao Serviço Social a autora considera o momento histórico de formação do
projeto ético-político profissional e respaldada no projeto profissional realiza uma
pesquisa empírica para localizar alguns dados sobre as ementas dos cursos de EaD
ofertados no Brasil. Na pesquisa se deparou com disciplinas que são ofertadas nos
cursos de Serviço Social no EaD que se distanciam do que propõem as Diretrizes
Curriculares da ABEPSS de 1996.
Gonçalves (2016) conclui que, a partir dos dados coletados até o momento e das
leituras dos autores que debatem o EaD na formação em Serviço Social, considera que o
EAD está distante do que preconiza o projeto ético-político profissional e há
dificuldades em garantir um ensino superior de qualidade para os que o acessam,
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criando uma falsa democratização, que facilita o ingresso, mas não garante uma
formação ampla no sentido do debate crítico da realidade.
Prosseguindo com as análises dos trabalhos chegamos ao artigo do autor Silva
(2016), que tem o intuito de analisar criticamente o processo de expansão dos cursos de
Serviço Social na modalidade de EAD no estado do Ceará. Utilizou como metodologia
a revisão de literatura relacionada ao Serviço Social e à política educacional brasileira,
assim como, recorreu à pesquisa documental no Inep, para coleta de dados sobre a
expansão do ensino superior e dos cursos de Serviço Social no Brasil.
Silva (2016) recuperou dados acerca da expansão dos cursos de Serviço Social
no Ceará, identificando que até o ano de 2005 somente a Universidade Estadual do
Ceará - UECE era responsável pela oferta de cursos de Serviço Social, no entanto, o
movimento de desenvolvimento do ensino superior brasileiro, sobretudo vinculado à
dimensão privatista, potencializou o rápido surgimento de novos cursos de Serviço
Social no referido estado. Nos últimos dez anos visualizou a proliferação dos cursos de
Serviço Social, presencial e de EAD, acompanhando uma tendência nacional. Constatou
que a maioria dos cursos de Serviço Social presencial está situada em faculdades de
iniciativa privada, mostrando que a expansão não vem associada à relação entre ensino,
pesquisa e extensão, monitoria acadêmica, dentre outras possibilidades que as IES
universitárias podem proporcionar. Observou, ainda, que a ampliação do ensino
superior no estado do Ceará também seguiu a tendência do processo de interiorização,
especificamente nesse caso, dos cursos de Serviço Social, fenômeno tem se dado por
intermédio do EaD.
Silva (2016) finaliza evidenciando que os dados coletados confirmam que a
natureza da formação profissional tem sido dimensionada em meio a instituições que
viabilizam somente o ensino, sem ricas vivências acadêmicas necessárias para um
processo formativo qualificado. Estabelece-se um novo perfil para os cursos de Serviço
Social, marcado pelo fenômeno do empobrecimento da formação e em desacordo
quanto à perspectiva do perfil profissional requisitado pelas Diretrizes Curriculares da
ABEPSS. Por fim, destaca que a luta da categoria em prol do posicionamento contrário
à lógica da formação EaD deve continuar, considerando o quadro de inquietação que a
formação EaD acarreta à profissão. O autor destaca que a crítica refere-se à estrutura e
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dinâmica dos cursos e de modo algum trata-se de uma análise de aversão aos estudantes
e docentes desta modalidade de ensino.
O artigo de Souza (2016) foi elaborado com a finalidade de refletir sobre a
expansão da universidade brasileira, espaço de formação profissional em Serviço Social,
tensionada por desafios principalmente pela oferta do ensino privado e na modalidade
de EaD, com base na produção do sociólogo Florestan Fernandes, a partir dos conceitos
de capitalismo dependente e heteronomia cultural.
Assim, Souza (2016) compreende que a expansão do ensino superior que vem
sendo realizada, na perspectiva da reflexão de Florestan Fernandes, pode ser
questionada, uma vez que não se dirige para a ruptura da heteronomia cultural à qual
uma nação capitalista dependente está submetida. Pelo contrário, o que se constata é o
agravamento do padrão de dependência econômica e cultural que corta a história do
Brasil.
Por fim, Souza (2016) considera que, diante do atual cenário, no qual o ensino
superior é ofertado principalmente por meio do setor privado e da modalidade de EaD, a
proposta de formação ao nível superior que ultrapasse os limites dos interesses do
grande capital não pode ser concretizada. Pois a finalidade das empresas educacionais é
a valorização do capital e não a educação superior.
No trabalho da autora Pereira (2016) o objetivo foi contribuir com a
problematização das condições de formação profissional em Serviço Social na
modalidade de EaD, considerando a padronização desses cursos em contraste com a
qualidade do ensino, que emprega uma força de trabalho com baixa qualificação na sua
formação, o que implica no processo de formação dos discentes diplomado na
modalidade EaD. Para tanto, a autora desenvolve o trabalho apresentando o perfil do
ensino superior brasileiro, discutindo o uso do EaD na criação e expansão dos cursos de
ensino superior, em seguida aponta um perfil dos cursos de Serviço Social no EaD,
constatando que as IES empregadoras não contratam docentes com alta titulação
acadêmica, o rebaixamento no EaD quanto à exigência de titulação é drástica em
relação à área educacional privada presencial, requerendo do profissional para o cargo
de Coordenação de Curso a titulação de Mestre e a equipe de tutores somente dispõe da
graduação.
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O último trabalho analisado dos anais do ENPESS é da autora Paulino (2016)
que busca partilhar as angústias e descobertas, após um processo de seis meses, na
condição de docente na graduação de Serviço Social, nas modalidades presencial e a
distância. Diante de tantas inquietações e na perspectiva de encontrar caminhos
estratégicos para o enfrentamento da realidade, a partir da suspensão do cotidiano, é que
seguiu pelo caminho de vivência enquanto professora na modalidade do ensino à
distância e presencial.
A partir da experiência vivida a autora faz apontamentos de algumas situações
que vivenciou no cotidiano do espaço de trabalho, de uma IES que oferta curso de
Serviço Social na modalidade de EaD, que provocam reflexões e análises dignas de
debate crítico que alcance toda categoria de assistentes sociais, no intuito de encontrar
estratégias de enfrentamento à realidade apresentada pela autora.
Paulino (2016) relata que ao final do semestre acadêmico procurou os gestores
da IES na qual trabalhava como docente no curso EaD para apresentar seu parecer
acerca da experiência vivida e se desligar da instituição. Após ter tomado essa atitude a
autora relata que experimentou um contradição de sensações, por uma lado, tinha a
convicção que comprovou, através da sua experiência empírica, que o EaD,
efetivamente, não consegue ter um caráter formativo em qualquer quesito e, por outro
lado, nutria o sentimento de "traição" à categoria profissional e ao Projeto ÉticoPolítico, por ter participado dessas relações de trabalho repleto de processos alienantes,
massificadores e exploradores, mas reconheceu que foi uma experiência profissional.
Ao final do artigo Paulino (2016) avalia que continua acreditando na
possibilidade da existência de uma formação de qualidade na perspectiva de superação
da mercantilização da educação e, para tanto, permanecerá no enfrentamento do EaD,
por entender ser essa modalidade de ensino uma verdadeira ameaça para o projeto éticopolítico da profissão.
Almejamos, nesse item, com base nas concepções de educação a distância no
Brasil, trabalhadas ao longo dessa dissertação, analisar as produções acadêmicas de pósgraduação - mestrado - e dos ENPESS, sobre a formação profissional em Serviço Social
na modalidade de EaD, com o objetivo de fazer um avaliação acerca das produções que
o Serviço Social vem desenvolvendo e acumulando, como forma de conhecer melhor os
impactos que tal modalidade de ensino traz à formação em Serviço Social.
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As entidades representativas da profissão, os assistentes sociais, os docentes e
pesquisadores da área do Serviço Social defendem a educação de qualidade enquanto
direito social, com a oferta de universidades públicas, gratuitas e de qualidade, com a
integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses mesmos profissionais de
Serviço Social vêm acompanhando as mudanças ocorridas nas políticas públicas,
especificamente na política educacional, que vem sofrendo as repercussões da
“mundialização do capital” (IAMAMOTO, 2015) tornado-a focalizada, descentralizada
e desfinanciada.
No Brasil, as universidades públicas vêm perdendo o espaço para as instituições
privadas, "[...] nos últimos governos a política tem sido a de imprimir uma lógica
mercantil e empresarial à universidade brasileira, estimulando a sua privatização”
(IAMAMOTO, 2015, p.433) e dentro desse contexto observa-se o crescimento do EaD.
"[...] A partir de 2003, com o governo Lula, a mercantilização do ensino superior
aprofunda-se, por meio da expansão desenfreada da modalidade de Educação à
Distância" (PEREIRA, 2008, p. 169) e da oferta de cursos de Serviço Social nesta
modalidade.
Essa precarização do processo formativo dos graduandos em Serviço Social dáse em face de algumas peculiaridades já apresentadas do EaD, como a ausência de
contato direto dos discentes com os docentes do curso, sendo essa relação mediada
pelos tutores, presencial ou on-line, com formação em Serviço Social, porém sem a
exigência de uma formação acadêmica de baixa qualificação, requerendo dos tutores
somente graduação e especialização, dos discentes entre si e com o movimento
estudantil e a inexistência da relação ensino, pesquisa e extensão.
A expansão do ensino EaD na área de Serviço Social traz sérias implicações para
a formação profissional dos discentes nessa modalidade, uma vez que a qualidade do
ensino pode ser a primeira a sofrer as consequências. Conforme nos apresenta o
documento da ABEPSS/CFESS/CRESS/ENESSO sobre a “Incompatibilidade entre
Graduação à Distância e Serviço Social”
As questões apresentadas pautam-se na preocupação real quanto ao perfil de
formação proporcionado por esta modalidade de ensino, pois, se cursos
presenciais apresentam dificuldades graves na garantia de qualidade, o que
esperar de cursos à distância, que multiplicam as matrículas discentes com
uma velocidade brutal, sem a contrapartida necessária quanto a recursos
humanos, didático-pedagógicos e de infraestrutura? (2014, p. 22).
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O Serviço Social que lutou em um movimento para garantir mudanças teóricometodológicas, ético-políticas e técnico-operativas,

adequando-se a nova realidade

social que estava posta, hoje, se vê na contra mão desta renovação, pois faz-se
emergente profissionais com formação no EaD que desconhecem o projeto éticopolítico da profissão, em face do conteúdo mínimo adotado pelas IES que ofertam curso
de EaD, confirmando as argumentações de Iamamoto (2015), no que se refere as
Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social aprovada pelo MEC, que não
atende aos interesses da categoria, provocando a fragmentação do ensino, pois a maioria
dos conteúdos “da formação passa a ser submetido à livre iniciativa das unidades de
ensino, públicas e privadas, desde que preservados os referidos núcleos” (IAMAMOTO,
2015, p. 446).
Torna-se pertinente destacar que, no processo de análise dos trabalhos,
observamos que os posicionamentos sobre o EaD, por parte da categoria, não são
homogêneo, enquanto uns aprovam, outros o criticam pela pouca condição de
aprendizagem. Contudo, a expansão do EaD é visível e dá margens para a concretização
de uma metodologia de formação superior desconectada aos padrões estabelecidos pelas
Diretrizes Curriculares da ABEPSS.
Cabe salientar, que a prática de padrões desconectados do projeto ético-político
profissional poderão ser facilmente incorporados, tendo em vista que já fizeram parte da
história do Serviço Social e, de certo modo, ainda fazem, uma vez que o corpo
profissional não é homogêneo. Justamente por entender que a categoria é heterogênea,
que existe um grupo de profissionais que dão sustentação às propostas do EaD,
reforçamos a importância do protagonismo profissional quanto à resistência aos
desafios postos à profissão, planejando ações estratégicas que continuem a garantir a
hegemonia de seu projeto profissional, mesmo num contexto adverso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos no trabalho apresentado compreender a formação social brasileira
cuja constituição foi marcada pelas raízes do antigo sistema colonial articulado à
incorporação subalterna na economia dos países de capitalismo hegemônicos, tendo a
teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky sido pertinente para a
análise econômica, social e política dos países periféricos do capitalismo.
No Brasil, a expansão do capitalismo desabrocha introduzindo novas relações no
arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, como uma maneira de conciliar a
acumulação capitalista incondicionalmente. Na concepção de Oliveira (2003), o
"arcaico" e o "moderno" não são elementos que compõem e produzem uma "dualidade",
ao contrário, harmonizam um caráter exclusivo, característico e dialético na construção
das sociedades dos países que chegaram com atraso na fase industrial do capitalismo.
No que diz respeito à educação, a peculiar formação política, econômica e social
do Brasil incidiu na formação de um determinado padrão educacional, intensamente
rebaixado, concernente ao padrão de desenvolvimento capitalista dependente, e sem a
imprescindível discussão sobre o seu acesso pela via do direito.
O caminho percorrido pelos diferentes governos para a implantação das políticas
neoliberais no Brasil, iniciado na década de 1990, determinou mudanças profundas com
incidências nas políticas públicas sociais, especificamente, no ensino superior. O
Estado, por sua vez, como representante da estrutura neoliberal atravessa um processo
de contrarreforma, determinada pela finalidade do ajuste fiscal, realizando cortes de
gastos direcionados para as políticas públicas, dentre elas a educação.
Desse modo, o ensino superior que desde a sua gênese era essencialmente
privado, com poucas instituições de ensino público, tem sua expansão pela lógica do
mercado, transformando o que é direito em serviço para consumo. Assim, as IES
privadas e mercantis se ampliam durante os anos 1990, e nos anos 2000 a expansão do
ensino superior é evidenciada com a estratégia do EaD.
Os cursos de graduação ofertados na modalidade de EaD tiveram um
crescimento muito rápido, inclusive nos cursos de Serviço Social, onde a procura é
imensa. Contudo, já foi comprovado por vários estudos que a modalidade de EaD segue
a lógica do mercado, de atendimento aos interesses do capital, que não prioriza a
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qualidade da oferta dos seus cursos, mas atingir metas quantitativas de acesso aos seus
cursos. Diante disso, a categoria profissional não se omitiu [ocultou] e deu início a
várias formas de mobilização demonstrando ser desfavorável ao modelo de formação
acadêmica apresentada pela modalidade de EaD.
Para tanto, na nossa pesquisa procuramos desvendar qual foi a direção adotada
pelos assistentes sociais nas suas mobilizações de luta em prol da formação crítica dos
profissionais, na garantia do direito ao acesso à universidade pública e de qualidade, ao
analisar os trabalhos produzidos ao longo dos dez anos de efetivação da graduação em
Serviço Social na modalidade de EaD.
Identificamos com a análise das produções do Serviço Social que ainda há um
discurso no interior da categoria de assistentes sociais que a modalidade EaD necessita
ser pesquisada, para depois ser cobrado aos órgãos governamentais competentes a
fiscalização do seu funcionamento, com a finalidade de alcançar sua qualidade, ou seja,
demonstram que o EaD deve permanecer no processo formativo dos assistentes sociais,
desde que se busque a qualidade no ensino. Percebemos que esse discurso aparece, na
sua grande maioria, pautado no argumento da democratização do acesso ao ensino
superior nas regiões mais afastadas dos grandes centros do Brasil, como também,
advindos de profissionais que tiveram sua formação profissional no EaD.
Porém, também pudemos observar que há um quantitativo considerável de
trabalhos que conseguem verificar a face cruel do Estado ao permitir que o ensino
superior seja garantido à classe trabalhadora através de uma modalidade de ensino que
oferta uma formação aligeirada, gerando uma massa de trabalhadores diplomados, mas
sem um mercado de trabalho preparado para recebê-los.
Enfim, concluímos que o Serviço Social, através dos seus profissionais e das
suas entidades representativas, deve continuar na luta em busca pelo direito de uma
formação que garanta a permanência dos princípios do projeto ético-político da
profissão, não permitindo que a retomada do conservadorismo volte a ganhar espaço na
profissão. O que exigirá da categoria profissional a formulação de estratégias de
enfrentamento à modalidade de EaD.
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