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Resumen

O  projeto  educacional  brasileiro,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  ensino 
universitário, tem sido submetido aos imperativos do capital nacional e internacional e 
do  mercado  de  trabalho.  Como  parte  destas  mudanças,  resultante  do  acordo  de 
Bolonha,  tem-se  a  abertura  desmesurada  de  novas  vagas  sem  a  garantia  da 
necessária infraestrutura, num verdadeiro processo de massificação da educação, sob 
o discurso quase que incontestável da democratização do ensino.  Tal projeto altera o 
escopo da educação que deve ser cada vez mais rápida, flexível, barata, voltada para 
as  demandas do mercado,  assim como altera  o  perfil  de  profissional,  incentivando 
maior competitividade, concorrência, criatividade, espírito empreendedor.  O paradoxo 
está em que este modelo de educação não permite a constituição de um sujeito que 
seja capaz de realizar  a análise  critica de tais fundamentos,  já  que,  a nosso juízo, 
somente  uma  solida  formação  profissional  é  capaz  de  permitir  a  critica  dos 
fundamentos sobre os quais a contrarreforma  da educação superior está assentada. O 
que  significa  para  a  nossa  profissão  submeter  a  formação  profissional  ao  modelo 
vigente?  Para  problematizar  esta  questão,  neste  artigo  desenvolvo  algumas 
determinações  históricas  que  compõem  a  cultura  profissional  do  Serviço  Social. 
Considerando que a formação graduada e pós-graduada é uma mediação fundamental 
na realização do projeto profissional que vise à construção de uma nova ordem social, 
esta comunicação objetiva apontar os principais desafios prático-profissionais, teóricos 
e políticos que a atual conjuntura impõe para a formação de profissionais capazes de 
empreender-se na construção de outro projeto de sociedade.  O projeto de educação 
emancipadora nos exige resgatar os princípios da Reforma de Cordoba (1918)  seu 
antiimperialismo e a luta anticapitalista.

Introdução

          Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda 
enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga 
obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el 
artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar  
un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia.. (Manifesto de Córdoba, 19181)

A  atual  configuração  do  ensino  superior  no  Brasil  (publico,  privado  e  à 
distância)  tem  se  constituído  em  enorme  desafio  para  a  construção  do  perfil  de 
profissional  expresso  no  projeto  ético-político  que  o  Serviço  Social  brasileiro  vem 
construindo  desde  meados  da  década  de  70,  em  confronto  com  o  histórico 
conservadorismo, como elemento constitutivo da racionalidade da ordem burguesa e 
da  profissão. 

Os dados recentes vêm mostrando que no Brasil os últimos governos (1995- 
2010)  realizaram  uma  ampla  e  irrestrita  abertura  ao  capital  privado,  como  marca 

1  El manifiesto de los Estudiantes de La Federación Universitaria de Cordoba de 1918. 
Disponível em: http://manifiestodecordoba1918.blogspot.com/



histórica da inserção subalterna do país aos interesses do grande capital internacional. 
Tais mudanças, especialmente pós década de 2000, vieram na direção do Acordo de 
Bolonha cujo resultado foi o  sucateamento do ensino em todos os níveis, no que se 
refere  a  ruptura  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  a  tendência  a  aligeirar  a 
formação. 2

No  Brasil,  dando  seguimento  ao  que  havia  sido  forjado  pelo  projeto  que 
instaurou a ditadura militar, a proposta de reforma do ensino superior do governo Lula 
articula diversos interesses que vão desde os da burguesia financeira, passando pelos 
da nova burguesia de serviços e incluindo os da burguesia industrial. Além disso, sua 
política educacional foi amplamente apoiada pelos segmentos médios e setores da 
classe trabalhadora e, sobretudo, conta com a adesão de organizações acadêmicas, 
políticas e sindicais (a exemplo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior - ANDIFES e da União Nacional dos Estudantes - UNE) 
afetando diretamente a autonomia dos movimentos que lutam por um determinado 
projeto de educação.  

As características essenciais desta reforma regressiva podem ser expressas 
em dois pontos que se relacionam intimamente. O primeiro ponto que expressa as 
características da atual  reforma educacional  é a massificação degradante a que a 
educação está submetida,  decorrente de dois  processos.  O primeiro,  da expansão 
desmesurada  de  vagas  para  instaurar  um  modelo  educacional  caracterizado  pela 
fusão  entre  público  e  privado,  sob  o  molde  e  as  orientações  dos  organismos 
internacionais  -  do  qual  as  parcerias  público-privado  são  expressão  -  o  que 
supostamente tiraria o Brasil  do atraso em relação aos demais países da América 
Latina, atenderia a demanda reprimida dos concluintes do ensino médio e garantiria o 
direito de cidadania, pela “democratização do acesso”, discurso dotado de um apelo 
populista quase que inquestionável e que vem angariando adesões de vários sujeitos 
políticos individuais e coletivos. A ampliação das ofertas tem um efeito profundamente 
ideológico, pois na sua aparente imediaticidade tratar-se-ia de uma democratização do 
ensino e geração de iguais possibilidades no mercado. O segundo processo, que visa 
contemplar  interesses  mercantis  dos  grandes  conglomerados  da  educação, 
constituindo um modelo de oligopólio na educação superior privada, conforme acima 
comentado, tem como decorrência, entre outras, o crescimento do que no Brasil tem 
se chamado de Ensino à Distância (EAD)3, reforçando a política de tais organismos no 
que concerne a atribuir aos países periféricos a condição de meros reprodutores de 
conhecimento.  A resultante é a criação de um mercado educacional  focalizado na 
população empobrecida. 

O segundo ponto que particulariza a reforma educacional no Brasil refere-se à 
nefasta flexibilização, aberta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação  e iniciada no 
governo Fernando Henrique Cardoso em meados de 1996.  No governo Lula,  esta 
flexibilização é  consolidada com a isenção de fiscalização séria e rigorosa dos cursos 
2  Não é este o lugar para tratar da devastação resultante do acordo de Bolonha, mas sabe-se 
que  esta  contrarreforma  na  educação  foi  resultado  do  Protocolo  assinado  por  29  países 
europeus, no ano de 1999, para padronizar o ensino superior nestes países e trazer mudanças 
significativas  no mundo todo, no que se refere à redução do tempo de formação e  titulação e 
à constituição de um perfil de trabalhador  funcional às demandas do  mercado. Este acordo 
incorpora um projeto educacional  em  claro confronto com o projeto resultante da reforma  
universitária  de Córdoba (1918),  que,  para  alguns  autores,  teria  se  constituído  como  um 
manifesto  por  uma universidade latino latino-americana (a  este  respeito  ver  Freitas Netto).  
Disponivel: http://www.gr.unicamp.br/ceav/revistaensinosuperior/ed03_junho2011/pdf/10.pdf
3 Decreto n. 5.622, de 19/12/2005, que regulamenta a educação a distância  (EaD) no Brasil 
abre a porta para esta modalidade de ensino. Pesquisas vêm mostrando que em uma década o 
número  de  alunos  matriculados  na  modalidade  ensino  a  distância  (EAD)  nos  cursos  de 
graduação, credenciados no Ministério da Educação (MEC),  foi multiplicado em 158 vezes, 
passando de  5.287 matrículas, no ano 2000, para 838.125 estudantes em 2009, último número 
divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 
(BRASIL, 2005)



e das  instituições de ensino  superior  (especialmente  as de natureza privada  e  à 
distância).  O  papel  do  Estado  como  agência  reguladora  (e  não  mais  executora), 
resultante da contrarreforma do Estado brasileiro,  tem servido à criação das bases 
jurídicas para a realização do modelo de ensino parametrizado pelas orientações do 
Banco  Mundial.  Atualmente  a  flexibilização  se  mostra  na  ausência  de  controle  e 
fiscalização do processo de expansão do ensino,  especialmente no que tange  ao 
processo de abertura de novos cursos e instituições  e na ausência de aplicação de 
medidas punitivas em relação às instituições de qualidade duvidosa. Dentre as formas 
de flexibilização, a constituição de vários tipos de ensino superior obedece à lógica da 
fragmentação  que  separa  as  instituições  de  ensino  que  mantém  o  tripé  ensino, 
pesquisa  e  extensão  daquelas  que  apenas  investem  no  ensino,  sobretudo,  no 
lucrativo.  Nestas, elimina-se a pesquisa e a extensão, o que incide tanto na qualidade 
da formação e no perfil de profissional. Além da queda na qualidade, flexibiliza-se o 
controle sobre as instituições de ensino que podem se isentar da pesquisa e liberar as 
organizações e corporações que tenham interesse em investir num campo que não 
requer  muitas  exigências  especificas.  Ao  descartar  o  tripé  da  extensão,  a  “nova” 
universidade mostra quais interesses a mobiliza quando  privilegia  sua inserção no 
mercado em detrimento da  sua inserção  e relevância social.

Esse modelo de educação está em sintonia com a precarização do mundo do 
trabalho, condição básica para a elevação das taxas de lucro. Tais mudanças, que não 
casualmente  estão  em  profunda  articulação  com  o  processo  e  a  dinâmica  da 
financeirização do capital, contaminam toda a sociedade pela pressão do aqui e agora, 
bem ao gosto  da dinâmica  do capital  financeiro.  O trabalhador  se  torna flexível  e 
descartável, só se produz o que é demandado, naturaliza-se a realidade social e a 
sociedade não encontra alternativa.

Como decorrência disso, o modelo de ensino rápido, ligeiro e barato, que visa a 
atender as exigências do mercado de trabalho precarizado tem afetado profundamente 
a formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, cuja perspectiva é formar 
profissionais  capazes de fazer uma leitura critica da realidade e de nela se inserir 
criticamente. As entidades da categoria, atentas a este retrocesso, têm denunciado e 
tentado desvelar a lógica constitutiva deste processo de contrarreforma da educação 
superior brasileira e seus impactos na formação dos assistentes sociais. Segundo as 
entidades:

            A descoberta do curso de serviço social como nicho de valorização relaciona-
se  a  uma  demanda  do  mercado  de  trabalho,  no  formato  que  adquire  o 
enfrentamento das expressões da questão social pelo Estado e as classes no 
neoliberalismo. Trata-se de produzir uma preparação para as requisições de 
mensuração e gestão/controle dos pobres. Nesse contexto não se requisita o 
perfil  das  diretrizes  curriculares  [...]  Ao  contrário,  o  que  se  requisita  é  um 
profissional à imagem e semelhança da política social focalizada e minimalista 
de gestão da pobreza [...]. (CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO, 2010, p. 14)

Não  é  casual,  portanto,  o  aumento  desedido  dos  cursos  de  graduação  à 
distância. A legislação criada pelo MEC visa proteger o empresariamento do ensino. 

O Projeto de formação profissional brasileiro frente a nova configuração do 
ensino

O que significa para a nossa profissão submeter a formação profissional  ao 
modelo vigente?

Para problematizar esta questão partirei de algumas determinações históricas 
que compõem a cultura profissional. 



Nesta  direção  há  que  se  considerar  que  trata-se  de  uma  profissão  que  é 
identificada e/ou confundida com vocação, prática de ajuda e/ou militância. Nela impera 
concepções profundamente idealistas, pautada em valores anticapitalistas românticos e 
relacionada com valores humanistas cristãos. Também por esta razão, esta profissão 
nutre  um descaso  pela  formação  teórico-metodológica  rigorosa,  como resultado  da 
influência  da  Igreja  católica  na  nossa  formação  profissional.  Naquele  período,  a 
formação tinha como base os dogmas e a metodologia empirista da Igreja. Baseada na 
tríade: ver, julgar e agir. A resultante é a vigência de uma determinada concepção de 
teoria, esta sim, sem correspondência com a prática: teoria como dogma, de um lado, e 
teoria que vise a uma mudança imediata,  ou teoria de resultados,  de outro.  Nossa 
profissão,  dado  o  espaço  que  ocupa  na  divisão  social  e  técnica  do  trabalho,  se 
particulariza  em  oferecer  respostas  instrumentais,  ou  seja,  que  sejam  capazes  de 
alterar o cotidiano dos usuários e de operar mudanças ainda que paliativas, imediatas, 
respostas de caráter reformista-integrador, cujo substrato teórico são as correntes de 
base positivistas (estrutural funcionalista, sistêmica ou, mais recentemente,  o holismo). 
Sua intervenção se dá no âmbito da chamada “questão social”, a qual  é tratada como 
questão moral ou problema de  administração técnica. Atualmente, a questão social 
volta  a  ser  tratada  como  “caso  de  policia”.  Condicional  ao  modo  de  intervir  nas 
manifestações  da  questão  social  é  a  identificação  do  pobre  como  perigoso, 
transgressor,  sujeito  à  repressão  e  extinção.  Igualmente,  é  possível  identificar  o 
crescimento de práticas autoritárias e cerceadoras de direitos, que tentam preencher os 
espaços deixados pelas políticas públicas  por meio da refilantropização da questão 
social e da assistencialização das políticas sociais, ou mesmo reduzir a “solução” dos 
problemas sociais a intervenções individualizantes, formais e burocráticas. Ainda, trata-
se de uma profissão que tem como espaços sócio-ocupacionais as políticas sociais, as 
quais  atribuem  um  determinado  ordenamento,  uma  determinada  configuração  à 
intervenção profissional. O modelo de política social articulado à forma como o Estado 
intervém na chamada “questão social” condiciona o tipo de respostas que é articulada 
no  enfrentamento  das  suas  sequelas.   De  um  lado,  o  atendimento  focalizado  da 
pobreza absoluta  através de programas de transferência  de renda/assistenciais;  de 
outro, a mercantilização das políticas sociais transformando usuários em consumidores 
dos serviços sociais mercantis4. 

Ademais, a expansão da histórica tendência da assistencialização das políticas 
sociais e a ampliação de programas focalistas, de combate à miséria, que atende a 
necessidades pontuais e de maneira fragmentada vem constituindo um amplo e novo 
mercado  de  trabalho  profissional.  Tal  ampliação  aprofunda  a  precarização  das 
condições  e  relações  de  trabalho,  que  se  expressa  na  instabilidade,  ausência  de 
vinculo, diferentes formas de contratação, baixos salários, etc. 

O aumento exponencial do numero de profissionais no Brasil tem constituído, de 
um lado, o que Iamamoto  (2008) chamou de exército assistencial de reserva, o que 
tende  ao  rebaixamento  dos  salários  da  categoria  profissional.  De  outro  lado,  tem 
conformado um exercito de profissionais sem condições de atender as competências e 
atribuições  profissionais,  neste  caso,  as  relativas  a  Lei  de  Regulamentação  da 
Profissão. Disto resulta que o profissional passa a se moldar às exigências do mercado 
de trabalho precarizado e rebaixado ao assistencialismo mais tosco.

Além disso,  a  redução  do  tempo de  formação  se dá  em várias  frentes:  na 
graduação,  os  cursos  de  terminalidade  breve;  na  pós-graduação,  os  mestrados 

4 A Política de Educação é hoje a maior referência deste processo de mercantilização das 
políticas sociais. 



profissionais5 e a redução do tempo médio para a titulação de mestres e doutores6.  É a 
lógica da contagem de “quantos entram e quantos saem”.

Com isso tem havido uma mudança na concepção de docência. Na lógica do 
curto prazo ela é vista como habilitação rápida para graduados que precisam entrar 
rapidamente no mercado de trabalho.  

No que se refere à avaliação do ensino em nível  da graduação,  o SINAES 
engloba a  avaliação das instituições de ensino superior, dos cursos de graduação e do 
desempenho  dos  estudantes.  O  SINAES,  além  de  servir  para  que  os  cursos  de 
graduação obtenham seu credenciamento, autorização e reconhecimento7, se propõe a 
avaliar o desempenho dos estudantes através do Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes8. Segundo vários analistas da educação superior no Brasil, especialmente 
Otranto  (2006),  “o  SINAES  atinge,  então,  o  seu  objetivo  de  regular  e  ajustar  a 
educação  superior  brasileira  às  exigências  de  avaliação  inseridas  nos  documentos 
emanados dos organismos internacionais,  de forte  cunho quantitativo  e  competitivo 
entre as instituições”. 

Cada  vez  mais  aos  critérios  de  avaliação  são  equalizados,  burocratizados, 
uniformizados,  descaracterizados,  suprimindo  as  diferenças  entre  as  áreas, 
promovendo o ranqueamento das instituições.  São os resultados quantitativos  que 
orientam a distribuição de recursos: trata-se da política de “mais alunos, com menos 
recursos”.

O mais profundo aligeiramento está na formação à distância. Estes cursos têm 
atraído muitos dos que se julgam “quase” assistentes sociais (trabalhadores na área de 
serviços, agentes comunitários, primeiras damas, políticos em geral) os quais, supondo 
que lhes falta apenas o  titulo, já que se consideram aptos a realizarem  as “tarefas” 
que cabem aos assistentes sociais, restringem-se a uma escolha  leviana da instituição 
de ensino, buscando um ensino ligeiro, barato, simples e superficial.

Estas reflexões nos indicam haver a necessidade de captar a lógica constitutiva 
destes processos históricos bem como desvendar a ideologia que insiste em converter 
a massificação do ensino sem qualidade em suposto processo de democratização, 
amparado  no  discurso  da  igualdade  de  oportunidades  dadas  pelo  mercado  e  em 
valores individualistas.  Na lógica  destes valores a titulação é um direito;  na lógica 
sóciocêntrica,  a  sociedade  tem que  ser  servida  por  profissionais  que  detenham o 
máximo de competência teórica, técnica, ética e política. 

5 Os  mestrados  profissionais  cuja  lógica  de  “auto-sustentabilidade”  também  aponta  para 
importante  nicho  de  mercado,  vêm  aligeirando  a  formação  de  pós-graduação.  Conforme 
expresso nos seus objetivos, tem se constituído em  forma de articulação integrada  entre 
universidade e mercado, visando a agregar competitividade e aumentar a produtividade em 
empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, MEC. Portaria Normativa nº 7, 2009). 
Acentua-se  na  educação  a  lógica  instrumental,  pragmática,  aligeirada,  competitiva, 
individualista. Com isso, o mestrado profissional ganha força, uma vez que pode ser mais fácil,  
mais rápido e, até, em algumas instituições, sem exigência de defesa de dissertação.
6 Uma característica  da atual  configuração das Pós-graduações é que elas se consolidam 
medindo e renumerando a qualidade do trabalho pela quantidade de produtos: artigos, livros, 
projetos, patentes, aulas ou papers.
7 Esta avaliação é realizada por avaliadores da área, profissionais que espontaneamente se 
cadastram  no INEP tendo em vista a visita in locu nas instituições de ensino para averiguar o 
cumprimento de determinados critérios presentes na avaliação. Todo este processo tem sido 
amplamente criticado, porém, o mais sério é que raramente a pontuação da ficha de avaliação 
determina o fechamento do curso e mesmo quando isso ocorre, o avaliador perde o controle 
sobre o resultado da sua avaliação, não lhe sendo informado se a sua recomendação foi ou  
não observada pelo curso.   
8 O ENADE tem sido, não apenas motivo de questionamento, devido à lógica individualista, ao 
modelo classificatório e hierarquizante que, no limite,  culpabiliza os sujeitos,  mas, também, 
objeto de boicote dos estudantes de Serviço Social e de outras áreas.  



Trabalhamos com a hipótese de que somente uma solida formação profissional 
é capaz de permitir a critica dos fundamentos sobre os quais esta massificação da 
educação superior está submetida. O paradoxo está em que o modelo de educação, 
desde a básica até a universitária, não permite a constituição de um sujeito que seja 
capaz de realizar a análise critica de tais fundamentos.

Para enfrentar esta situação, apresentada de maneira panorâmica, dados os 
limites desta comunicação, entendemos ser necessário um conjunto de medidas que 
envolvem a intervenção dos sujeitos individuais e coletivos, em especial as entidades 
representativas da categoria que defendem a qualidade no exercício e na formação 
profissional,  que  vem  investindo  no  âmbito  jurídico-formal,  fiscalizando  e 
regulamentando o exercício profissional, o estágio, a supervisão  e as praticas pré-
profissionais,  e também no âmbito  político,   somando esforços às  lutas  de outros 
sujeitos  políticos  (movimentos  sociais  e  sindicais)  que  defendam  os  mesmos 
princípios.

Não  obstante  a  estas  estratégias,  entendemos  que  é  neste  contexto  que 
qualificar cada vez mais a formação graduada e pós-graduada é uma estratégia da 
maior importância,  entendendo que a luta por outro projeto de educação básica  e 
universitária insere-se na luta por outra  sociedade. 

O projeto de formação profissional no Brasil: conquistas e desafios

 As entidades  da  categoria  (CFESS,  ABEPSS e  ENESSO)  têm enfrentado 
criticamente a lógica  instrumental  da universidade operacional,  conforme considera 
Marilena Chauí (1999), acrescida, nestes novos tempos, da cultura do produtivismo e 
da avaliação, esta moldada por técnicas e princípios de auditoria financeira, aplicados 
à atividade acadêmica e  de pesquisa.  Estando orientadas por  um Plano  de Lutas 
contra  a  “Precarização do trabalho  e  da Formação Profissional”,  vêm atuando em 
várias frentes. 

Como  patrimônio  histórico  da  categoria  temos  a  construção  de  uma  forte 
relação entre graduação e pós-graduação. Defendemos o princípio de que a formação 
pós-graduada deve oferecer subsídios à graduação e esta deverá fornecer os objetos 
que  deverão  ser  aprofundados  na  pós-graduação.  Esta  relação  se  expressa  na 
existência de núcleos e grupos de pesquisa consolidados na área, que envolvem a 
graduação e a pós-graduação, numa produção que tem sido reconhecida nacional e 
internacionalmente.

Nossa aposta na estratégia da pós-graduação na minimização da tendência à 
baixa qualidade na/da formação profissional não tem nada de elitista. Ao contrario, 
entendemos  que  seja  necessário  democratizar  o  acesso  à  pós-graduação,  lato  e 
stricto senso, de qualidade, especialmente, nos demais países latinoamericanos cujo 
modelo prioritário é o privatista, donde os cursos de pós-graduação são oferecidos 
como qualquer outra mercadoria.  

Esta hipótese encontra-se orientada pela realidade brasileira e pelo formato de 
pós-graduação que temos: atualmente são 30 programas (sendo 14 de Doutorado e 
16 mestrado e doutorado), sendo 19 em universidades publicas e 8 em universidades 
particulares,  destas  6  são  universidades  comunitárias  e  2  privadas  (Cf.  o  ultimo 
relatório da Comissão de área da CAPES, 2010). 

Tais  cursos  de  pós-graduação,  que  remontam  a  década  de  70  do  século 
passado,  exercem papel  fundamental  no que se refere a,  além da qualificação de 
quadros  para  a  intervenção  e  docência,  proporcionar  a  articulação  política  de  um 
importante  segmento  da  categoria  (composto  por  uma  vanguarda,  muitos  destes 
sujeitos também dirigentes das entidades à época) que, para qualificar sua atuação 
política, passa a exigir uma apropriação das matrizes clássicas do conhecimento e o 
estabelecimento do diálogo com outras áreas de produção do conhecimento. 



Na  década  de  1980  processa-se  uma  importante  revisão  da  formação 
profissional dos assistentes sociais brasileiros,  com a adoção de novo currículo de 
graduação operando uma inflexão no perfil de profissional tecnocrata, cuja intervenção 
se fazia através de métodos de caso individual, grupos e comunidade, com o que se 
desencadeia um processo de construção de uma cultura crítica, tendo na pesquisa9, o 
seu fundamento, e na produção do conhecimento inovador e contribuição com outras 
áreas do conhecimento, a sua expressão.

            Integrado no sistema universitário em todos os níveis (graduação e pós-
graduação),  nos  anos  oitenta  o  Serviço  Social  brasileiro  assistiu  ao 
desenvolvimento de uma perspectiva crítica, tanto teórica quanto prática, que 
se constituía a partir do espírito próprio da Reconceituação. Não se tratou de 
uma simples  continuidade das ideias  reconceitualizadoras,  uma vez que as 
condições  históricas,  políticas  e  institucionais  eram  muito  diversas  das  do 
período  anterior;  antes,  o  que  se  operou  foi  uma  retomada  da  crítica  ao 
tradicionalismo  a  partir  das  conquistas  da  Reconceituação  –  por  isso,  é 
adequado  caracterizar  o  desenvolvimento  deste  “Serviço  Social  crítico”  no 
Brasil  como herdeiro  do espírito  da Reconceituação:  comprometido  com os 
interesses da massa da população, preocupado com a qualidade acadêmica e 
com  a  interlocução  com  as  ciências  sociais  e  investindo  fortemente  na 
investigação. (Netto, 2005 p.82)

 Assim,  podemos afirmar  que o pensamento crítico entra no Serviço Social 
brasileiro,  se  não  exclusivamente,  pelo  menos,  predominantemente,  através  dos 
programas  de  Pós-graduação.  Esta  tendência  do  pensamento,  ao  provocar  o 
questionamento do modelo norte-americano, desencadeia um processo de renovação 
também no interior  mesmo dos Programas que,  através da produção da pesquisa 
crítica e engajada, contribui para dar uma fundamentação mais rigorosa à graduação 
em Serviço Social.

É exatamente por  meio desta  vertente crítica que o Serviço Social  brasileiro 
consolida a sua maturidade intelectual (Cf. Netto, 1996, e Iamamoto, 1992), alcança o 
reconhecimento e a validação acadêmica como área de produção de conhecimento, 
determina  seu  estatuto  profissional  e  o  seu  significado  social,  contribui  na 
consolidação das Ciências Sociais no Brasil, adquire visibilidade no campo acadêmico 
e investe na construção de um projeto de sociedade que defende a educação laica, 
pública,  gratuita,  democrática,  socialmente  relevante  e  autônoma  em  face  dos 
constrangimentos da racionalidade burguesa, premissas que já estavam postas  no 
projeto educacional defendido pela reforma da Educação de Cordoba (1918). 

Também se destaca o  papel  que joga a  constituição  da pós-graduação  na 
difusão da tradição marxista e do pensamento marxiano, no que se refere a imprimir a 
preocupação com a busca dos fundamentos e do questionamento da visão tecnicista e 
instrumental da profissão. 

Conforme considera Netto: 
            A  mais  ampla  e  profunda  renovação  que  o  Serviço  Social  vinha  

experimentando no Brasil, do ponto de vista da sua auto-representação, nos 
últimos vinte anos,  ganhou ritmo e significado  inéditos  a partir  de  finais  da 
década de 70 [...]. Trata-se de um giro notável, cuja evidência mais perceptível 
é a interlocução com a tradição marxista. Sem prejuízo das modificações que já 
estavam em andamento, apelando a matrizes teóricas outras, é a interlocução 
com o pensamento marxista que confere ao Serviço Social  no Brasil  a sua 
carta de cidadania intelectual. (apud Iamamoto, 1992, p. 9-19)

9 É  no  currículo  de  1982  que  a  pesquisa  passa  a  ser  disciplina  obrigatória  na  formação 
profissional.



No Brasil, ao contrário da tendência mais geral, e na direção da nossa cultura 
profissional com fraca tradição em pesquisa, o enfoque da nossa pós-graduação está 
no ensino. Os programas de Pós-Graduação da área mantêm uma importante função 
de formação de quadros para a docência tanto para o Brasil quanto para outros países 
do  continente  latino-americano  (Argentina,  Uruguai,  Chile,  Costa  Rica,  Colômbia, 
Venezuela)  e  europeu,  especialmente,  Portugal.  Com  menor  incidência,  também 
intervém na formação de docentes e profissionais que atuam no continente africano 
(Cabo Verde, Angola e Moçambique). Vêm também formando a massa crítica inserida 
na formulação e implementação de políticas sociais, nos conselhos de direitos, nas 
organizações não governamentais e, ainda que em menor incidência, nos movimentos 
sociais. 

Apesar  do  acumulo  de  potencialidades  resultante  destas  breves  quatro 
décadas de implantação da pós-graduação stricto sensu em Serviço Social no Brasil, 
nas quais a área logrou construir um espaço que se encontra em franco crescimento e 
detém vitalidade  e  enormes  possibilidades,  dadas  especialmente  pelo  seu  caráter 
interdisciplinar  e  sua perspectiva  crítica10,  os reflexos deste modelo  reverberam na 
área em vários aspectos.

A produção crítica do Serviço Social brasileiro vem atravessando o continente 
latino-americano,  especialmente,  mas  não  exclusivamente,  através  da  Biblioteca 
Latino-Americana  publicada  pela  Editora  Cortez  interlocução  privilegiada  que 
estabelecemos com o Serviço Social latino-americano na construção de um Serviço 
Social Crítico, estreitando com os países desse território relações cooperativas. 

Não obstante aos avanços, no campo da pesquisa temos muito que superar: a 
área, apesar do seu reconhecimento como produtora de conhecimento desde os anos 
80 do século passado, bem como de possuir diversos Programas de Pós-Graduação 
consolidados,  encontra limites para concorrer  aos editais  das agências de fomento, 
dado que, em sua maioria, eles se destinam as áreas tecnológicas ou da saúde.  

Poucos são os intercâmbios e convênios entre os programas e núcleos/grupos 
de pesquisa. Algumas poucas, mas exitosas, iniciativas tem sido realizadas através do 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD – e alguns convênios  de 
Mestrado Interinstitucional – MINTER em nível nacional.  Falta-nos investimentos em 
intercâmbio  com  outros  países  da  America  Latina,  como  programa  de  Mobilidade 
docente e estudantil, muitos deles contando com financiamento dos países envolvidos. 

Apesar de a produção brasileira na área ser muito requisitada por outros países 
da América Latina, temos dificuldade na sua circulação.

Dadas às condições sob as quais o trabalho docente se realiza – em especial 
nas instituições privadas, tais como: contrato de trabalho horista, ausência de espaço 
físico,  ausência  de  investimento  institucional,  dentre  outras,  a  pesquisa  fica 
comprometida ou é resultado da iniciativa individual do docente11. Não é casual que as 
entidades da categoria tenham investido, com muito sucesso, na defesa das condições 
éticas e técnicas, da qual a supervisão é parte integrante e na definição de uma Política 
Nacional  de  Estágio/supervisão.  Estes  foram  as  conquistas  mais  importantes  dos 
últimos anos. 

Considerando a natureza interventiva da área tem havido certa pressão  pela 
oferta de cursos de Mestrado profissional.  Já é realidade a entrada dos mestrados 
multiprofissionais para profissões da saúde, na qual se insere o Serviço Social.. 

10 Crescimento marcado pelo aumento de 10 cursos em menos de 6 anos e com a ascensão 
de nível de 7 Programas. Ressalta-se que entre 2000 e 2009 a área implantou 15 cursos de 
Pós-Graduação.
11 Chamo a atenção para o fato de que esta situação encontra-se amplamente apoiada na 
legislação educacional que cria categorias de instituições universitárias: as universidades, as 
faculdades e os  centros universitários,  criando a possibilidade legal  de estes últimos não 
habilitarem seus quadros para desenvolver pesquisa. 



É importante chamar a atenção, como faz Netto (1996, p. 110), que tem havido 
uma  mudança significativa no perfil dos alunos “cada vez mais recrutado em estratos 
médio-baixos  das  camadas  urbanas”,  constituindo-se  hoje  em  trabalhadores  que 
estudam, trazendo “um visível empobrecimento do universo cultural”. O mesmo vem 
acontecendo com os docentes, dada a precarização da formação e das condições de 
trabalho, o perfil  de docente tem se modificado substantivamente. Há uma profunda 
pauperização da classe trabalhadora o que reflete também no empobrecimento cultural 
da mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo  exposto  nesta  comunicação,  afirmamos  que,  sob  a  demanda  de 
preencher  lacunas  da  formação  universitária  e  o  imperativo  de  preencher  vagas 
abertas pelos programas de expansão, resultado da massificação da educação que 
marca os últimos governos, muda-se o perfil do docente dos dois níveis: de graduação 
e  de pós-graduação.  O  ensino  e  a  pesquisa  científica  tendem a ser  reduzidos:  a 
treinamento, à transmissão de conhecimentos e ao adestramento. 

Para  efeito  deste  artigo  estamos considerando  que a  formação profissional 
graduada e pós-graduada se constituem em mediação fundamental na realização do 
projeto profissional que visa a construção de uma nova ordem social, 

Neste sentido, como grande desafio o Serviço Social brasileiro que já alcançou 
um claro projeto de formação profissional em nível de graduação discutir  qual é o 
modelo  de  Pós-Graduação  que  nos  cabe  construir?  Igualmente  importante  é 
questionar quais são indicadores de qualidade da nossa produção, considerando não 
só as suas características, mas também os valores e princípios do nosso projeto ético-
político,  e  aqui  cabe  ainda  uma  observação:  em  face  destes  valores,  devemos 
vislumbrar um modelo de Pós-Graduação que muito diverge do modelo atual.

Nele, privilegiar-se-ia a formação de um sujeito que pudesse indagar-se sobre 
a  realidade  em  que  vive  e  que  não  aceitasse  passivamente  a  mercantilização,  o 
aligeiramento e a banalização da formação profissional. Priorizar-se-ia a produção que 
tem  relevância  social,  ou  seja,  que  responda  às  necessidades  e  interesses  da 
sociedade, que esteja a serviço da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e de 
suas lutas. 

É neste aspecto que entendemos que a estratégia dos GTPs, desenvolvida 
pelas duas últimas gestões da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social  -  Abepss  (2009-2010  e  2011-2012),  vem  na  direção  do  fortalecimento  da 
pesquisa na área, rompendo com o isolamento, com a lógica da pesquisa individual, 
com  a  autonomização  e  pulverização  do  conhecimento  e  na  direção  de  fornecer 
subsídios para a elaboração de uma política de pesquisa,  já indicada há décadas, 
como um dos desafios da entidade. Há o pioneirismo da iniciativa da formação da 
primeira Rede de Pesquisa na área e um avanço no fato de que a mesma se aglutine 
em torno  do  trabalho  profissional12.  Ao  mesmo tempo,  nota-se  o  crescimento  dos 
Núcleos e Grupos de Pesquisas e da liderança cada vez maior de pesquisadores da 
área  na  consolidação  destes  Grupos  que  vêm  contando  com  a  participação  de 
discentes da graduação e da pós, mas também de assistentes sociais. 

Como  medida  da  nossa  internacionalização,  tomaríamos  a  interlocução 
privilegiada que estabelecemos com o Serviço Social latino-americano na construção 
de  um Serviço  Social  Crítico,  estreitando  com  os  países  desse  território  relações 
cooperativas. Manteríamos as táticas e estratégias de enfrentamento das tendências 
de aligeiramento do conhecimento, dentre elas a do Mestrado Profissional, demanda 
que  tem sido  colocada  pela  Capes  para  a  área  desde  os  anos  2000,  e  à  época 
corajosamente enfrentada pelos programas por considerarem que a mesma, além de 
12 Trata-se da RETAS (Rede de Pesquisas sobre o  Trabalho  Profissional),  iniciativa  a  ser 
reproduzida por outras áreas temáticas, que vêm articulando os Grupos e Núcleos de Pesquisa 
–GTPs  em torno das condições e relações de trabalho do assistente social.



favorecer  a  mercantilização  do ensino  no âmbito  da  pós-graduação,  empobrece e 
fragiliza  a  área  diante  das  demais  e  tende  a  extinguir  os  cursos  de  mestrado 
acadêmico. 

Por este modelo indicado acima, nos últimos 30 anos, a Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social  vem lutando incansavelmente, ao mesmo 
tempo em que participa  das lutas mais gerais da sociedade, a exemplo da defesa dos 
10% do Produto Interno Bruto para a Educação, fecundando estratégias e organizando 
trincheiras  na  perspectiva  da  defesa  da  formação  profissional  (graduada  e  pós-
graduada) de qualidade como uma das mediações necessárias à construção da nova 
sociedade. 

Porém, neste momento histórico, em que a educação está por um fio,  nunca 
foi  tão  importante  resgatar  o  legado  da  reforma  universitária  de  Cordoba  para  a 
formulação de um projeto educacional  para a América Latina.  Nesse âmbito,  cabe 
ressaltar  o  necessário  protagonismo  dos  estudantes  e  da  intelectualidade  no 
questionamento do modelo europeu de Educação (no nosso caso, o “consagrado” pelo 
capital  modelo  de  Bolonha)  a  luta  antiimperialista  e  anticapitalista  e  a  defesa  de 
princípios como: ensino publico e gratuito, acesso universal, autonomia universitária, 
pluralismo,  laicidade,  liberdade  de  pensamento  e  de  expressão,  democratização, 
entendida como a participação dos trabalhadores nos bens e serviços socialmente 
produzidos,  defesa  de  ingresso  por  concurso  publico,  dentre  outros,  e, 
fundamentalmente, a necessária difusão do conhecimento produzido e a defesa de 
uma  universidade  socialmente  referenciada  pelos  movimentos  sociais  críticos  e 
segmentos representativos dos interesses da classe trabalhadora. É este legado que 
nos  mostra  que  uma  educação  emancipada  depende  da  luta  por  um  projeto  de 
sociedade para além do capital.
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