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AS CONTRADIÇÕES DA PRÁTICA DA DOCÊNCIA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

María Conceição Borges Dantas 
  
 

I - Por uma concepção da educação. 
Numa perspectiva crítica dialética de análise de realidade, compreende-se que a 

educação e as instituições que a representam, entre elas: as escolas, as universidades e 
as faculdades defendem um projeto de sociedade e são permeadas pelas contradições 
inerentes ao sistema capitalista. 

Assim, refletir sobre o conceito de educação perpassa por analisar as próprias 
contradições do capitalismo e o modo como a educação foi sendo assumida ao longo do 
processo histórico, os interesses políticos, econômicos, sociais que a mesma representa 
e os conflitos que se gestam no seu interior. 

Como nos apontam Marx e Engels um dos debates que devem ser travados no 
campo da educação, que assinala para uma de suas problemáticas é a separação que se 
dá no interior do modo de produção capitalista, entre saber e fazer. Nesse modelo 
societário a aquisição do saber, assim como a sua utilização já sinalizam para uma 
divisão de classes, pois ao trabalhador operário, inicialmente, não é incentivado nem 
oportunizado o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais, pois muitas vezes sua 
atividade laborativa, logo sua condição de classe, não exige essa apropriação intelectual.  

 
“Com o capital, a arte e o pensamento degradam-se, tornando-se 
transaccionáveis por dinheiro. Ora, desde o alvorecer das 
sociedades de classe, os pensadores e os artistas eram indivíduos 
fora do comum, porque, na época em que o escravo ou o servo 
estava ligado ao trabalho produtivo e era desprezado por isso, o 
trabalho do pensamento e da arte surgia como a actividade nobre 
e desinteressada de um demiurgo que exprimia um facto 
sublime.” (Marx; Engels, 1978: 27-28) 

 
De acordo com Gramsci (1999) a divisão entre pensar e fazer, cinde o ser 

humano, impossibilitando-lhe o desenvolvimento amplo e genérico, na acepção 
marxista, onde o desenvolvimento genérico do humano o possibilita seu 
reconhecimento enquanto sujeito histórico da sociedade e possível agente da 
transformação. Essa divisão entre os saberes reforça e mantém a divisão de classes 
como algo natural. 

 
“A divisão social do trabalho faz com que a atividade intelectual e material, o 
prazer e o trabalho caibam em partilha a indivíduos diferentes, e tem, entre 
outras consequências nefastas para o trabalhador, a oposição entre riqueza e 
pobreza, depois entre saber e trabalho.” (Marx;Engels, 1978:11) 
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O combate a essa separação significa o combate à própria sociedade capitalista e 
ao seu modo de organização, a junção entre saber e trabalho acarretaria outra forma de 
produção e distribuição da riqueza, afetando diretamente a própria divisão sócio-técnica 
do trabalho.  

 
“A faculdade de saber e compreender é um dom geral da natureza. Contudo ela 
só é desenvolvida pela instrução. Se as faculdades fossem iguais, cada um 
trabalharia moderadamente, e cada um saberia um pouco, porque ficaria para 
cada um uma porção de tempo para se entregar ao estudo e ao pensamento.” 
(Marx;Engels, 1978:11) 
 
Nesse quadro a educação tem sido apontada como um instrumento que reforça a 

dominação e a divisão de classes, que colabora para a manutenção do projeto 
hegemônico de sociedade e mantém as desigualdades sociais. 

 
“A escola inculca nas crianças preconceitos, sendo as suas verdades falsas para 
os pais operários, porque lhes ensinam os pensamentos da classe dominante (...). 
Tem tendência para dar aos jovens uma educação que os torna leais e resignados 
ao sistema actual, e os impede de descobrir as suas contradições internas” 
(Marx; Engels, 1978:36-37) 
 
As diversas práticas educativas que foram se constituindo no decorrer do 

processo histórico, assumiram hegemonicamente formas de controlar e reproduzir um 
sentimento de resignação e naturalização das relações de opressão e exploração. 

 
“(...)De fato, da maneira como estão as coisas hoje, a principal função da 
educação formal é agir como um cão-de-guarda ex-officio e autoritário para 
induzir um conformismo generalizado em determinados modos de 
internalização, de forma a subordiná-los às exigências da ordem estabelecida.” 
(Mészáros, 2008:55) 
 
Nesse modelo societário, segundos Mészáros (2008) a concepção de educação 

que irá prevalecer é aquela que defende a internalização dos mecanismos de exploração 
e subordinação da classe trabalhadora aos interesses capitalistas. Podemos dizer então, 
que pensar a educação dentro de um modelo capitalista é analisá-la como instrumento 
de reprodução das relações objetivas e subjetivas da sociedade. 

Como o modo de produção capitalista é permeado de contradições, se faz 
necessário identificar no campo da educação, mesmo tendo esse uma direção 
hegemônica de reprodução, as possibilidades de luta e de construção de contra-
tendências frente ao projeto capitalista. Assim, educar não se resume a transferência de 
conhecimento, mas deve ser um processo de conscientização que propicie o 
reconhecimento da história como um campo de possibilidades, não só de limitações, é 
reconhecer as próprias contradições vivenciadas nesse cotidiano. 

A educação numa perspectiva libertadora colaboraria no processo de 
reconhecimento do trabalhador como um agente político, que pensa, que age e que usa a 
palavra como arma para transformar o mundo. 
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“(...) Romper com a lógica do capital na área da educação equivale, portanto, a 
substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização 
mistificadora por uma alternativa concreta abrangente. (Mészáros, 2008:47) 

 Nessa direção, a educação se torna um instrumento de luta da classe trabalhadora 
que passa a utilizar a mesma para defesa dos seus interesses e na construção de 
alternativas frente ao que está posto. Assim, a educação se torna possibilidade de luta 
emancipatória e campo de conquista de direitos. Para tal, se faz necessário pensar um 
projeto alternativo de educação que se sustente e se torne viável mesmo no interior do 
sistema capitalista. 
 

 “Necessitamos, então, urgentemente, de uma atividade de “contra-
internalização”, coerente e sustentada, que não se esgote na negação – não 
importando quão necessário isso seja como uma fase nesse empreendimento – e 
que defina seus objetivos fundamentais, como a criação de uma alternativa 
abrangente concretamente sustentável ao que já existe.” (Mészáros, 2008:56) 

 
 Nesta perspectiva a educação pode ser um instrumento de luta contra-
hegemônica1 à ordem burguesa. 
 

“O ensino permitirá aos jovens acompanhar o sistema total de produção, 
colocando-os em condições de se alternarem de um ramo da produção a outro, 
segundo os motivos postos pelas necessidades da sociedade ou por suas 
inclinações. Eliminará dos jovens aquele caráter unilateral imposto a todo 
indivíduo pela atual divisão do trabalho. Deste modo, a sociedade organizada 
pelo comunismo oferecerá aos seus membros a oportunidade de aplicar, de 
forma onilateral, atitudes desenvolvidas onilateralmente.” (Manacorda, 1991:18) 
 

 
Uma concepção de educação libertadora tem como horizonte a luta pela 

alteração do modelo societário, luta esta que se dará no interior das contradições do 
sistema capitalista, e almejará a construção de novas relações sociais, sem exploração e 
desigualdade. 

  
“... Fala de libertação do homem na base de um mundo material, completamente 
revolucionado para socializar e desenvolver o homem em todos os sentidos, após 
ter operado a fusão da cidade e do campo, do ensino e da produção, do trabalho 
manual e do trabalho intelectual, de tal forma que o homem deixará de ser uma 
pessoa privada, mas um homem social – se o comunismo tem um sentido.” 
(Marx;Engels, 1978:31-32) 
 
Destarte, percebe-se que a educação está intrinsecamente relacionada ao modo 

de produção, seja no que se refere às suas possibilidades ou limitações. 

                                                
1 Gramsci considera a contra hegemonia a luta da classe trabalhadora em construir um projeto societário 
que defenda os seus interesses e elimine a exploração de classes. A contra hegemonia, assim como a 
hegemonia será constituída de elementos de consenso, tais como a educação, os meios de comunicação e 
de elementos de coerção, tais como o aparato cívico militar. 
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Segundo Pereira (2008) o modo de produção capitalista é formado pela 

superestrutura e a estrutura; as condições objetivas e materiais de manutenção desse 
sistema, onde se encontram a estrutura econômica e as relações de trabalho é o que se 
entende por estrutura; a superestrutura conta com uma base subjetiva que dá sustentação 
ao econômico; esta base diz respeito ao campo da ideologia, do convencimento. A 
educação é compreendida como uma das ferramentas dessa base subjetiva de 
sustentação do sistema. 

Essa sustentação subjetiva tem a função de internalizar nos trabalhadores qual 
seu lugar e papel na sociedade, corroborando para a reprodução do sistema de produção. 

Com esse intuito, duas questões se tornam fundamentais no capitalismo: a 
universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade humana 
auto-realizadora. 

A questão seguinte, porém, é qual educação será universalizada? Qual a 
concepção de educação será defendida nesse projeto de sociedade? Percebe-se que 
historicamente a ênfase vem sendo dada na educação para o trabalho, transferindo esta 
do campo dos direitos sociais para o campo da mercadoria.  

A educação tem um vínculo direto com a esfera produtiva, assim o acesso à 
escola não se torna um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo, mas sim 
necessário, o que será alterado é a forma dessa inserção que se dá, em geral em escolas 
com baixa qualidade e limitadas. 
 

“De acordo com a lógica apresentada, o capital – na busca incessante por sua 
sobrevivência e sob forma de grandes monopólios – joga-se constantemente 
numa luta feroz por mercados, cria necessidades e avança em todas as esferas 
ainda não atravessadas pela lógica mercantil, como aquela dos direitos sociais.” 
(Pereira, 2008: 28) 

 
  

Percebe-se que o processo histórico de formação tem sido contraditório, pois no 
modo de produção capitalista este se apresenta como desenvolvimento e perda de si 
mesmo, crescimento e divisão do homem ao mesmo tempo. 

Assim, a luta por outra concepção de educação está diretamente relacionada à 
junção entre ciência e trabalho, de forma que o desenvolvimento destas se dêem da 
mesma forma, ou com as mesmas condições para todos os indivíduos. 

 
“Isto significa que a escola não pode deixar de se configurar a não ser como um 
processo educativo em que coincidem a ciência e o trabalho; uma ciência não 
meramente especulativa, mas operativa, porque, sendo operativa, reflete a 
essência do homem, sua capacidade de domínio sobre a natureza; um trabalho 
não destinado a adquirir habilidades parciais do tipo artesanal, porém o mais 
articulado possível, pelo menos em perspectiva, à tecnologia da fábrica, a mais 
moderna forma de produção.” (Manacorda, 1991:65- grifo nosso) 
 
Aqui está um dos atuais desafios da educação, pensar uma pratica educativa que 

colabore para a não separação do ser humano em esferas distintas, de forma que ciência 
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e trabalho se articulem em um processo de ensino-aprendizagem, estimulando a 
apreensão da perspectiva de totalidade.  

 
“... práxis educativa que, ligando-se ao desenvolvimento real da sociedade, 
realize a não-separação dos homens em esferas alheias, estranhas à outras e 
contrastantes, ou seja, uma práxis educativa que se funde sobre um modo de ser 
que seja o mais possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo 
tempo, unido à sociedade real que o circunda.” (Manacorda, 1991:75) 

 
Essa prática educativa exige uma relação intrínseca entre conhecimento prático e 

teórico, a apropriação do conhecimento se dará de forma profunda, articulando cérebro 
e mãos, efetivando com essa prática o pleno desenvolvimento do ser humano, já que a 
cisão ciência e trabalho reforça a alienação e a unilateralidade das habilidades humanas. 

 
“Ora, exatamente no momento em que a atividade vital humana, do homem 
como “ser genérico”, do gênero humano em seu conjunto, se apresenta dividida 
e dominada pela espontaneidade, pela naturalidade e pela casualidade, todo 
homem, subsumido pela divisão do trabalho aparece unilateral e incompleto. 
Essa divisão se torna real quando se apresenta como divisão entre o trabalho 
manual e o trabalho mental, porque aí, “se dá a possibilidade, ou melhor, a 
realidade de que a atividade espiritual e a atividade material, o prazer e o 
trabalho, a produção e o consumo se apliquem a indivíduos distintos.” 
(Manacorda, 1991:46) 
 

 
Segundo Neves (2000) quando se prioriza a educação para o trabalho, se atende 

aos interesses empresarias, de um mínimo de qualificação para o trabalho e ratifica a 
exclusão educacional da maioria da classe trabalhadora, reproduzindo no âmbito 
educacional a estrutura de classes vigente no país.  

Cabe ressaltar que o ser humano nasce com todas as potencialidades, porém a 
forma como as mesmas serão desenvolvidas, as oportunidades e condições que lhe serão 
apresentadas ao longo da vida, estão diretamente relacionadas ao lugar que ocupa na 
sociedade, assim um membro da classe trabalhadora provavelmente terá condições 
diferentes de desenvolvimento de suas potencialidades do que um membro da classe 
dominante, pois a relação entre educação e trabalho se faz presente nesse modelo 
societário. Assim, entende-se que a condição objetiva de trabalho indica a qual 
educação esse sujeito terá acesso, destarte o inverso também se faz verdadeiro.  

 
“O acesso a esses tipos de ensino, de um modo geral, reproduz a nossa estrutura 
de classes: às elites e seus intelectuais é permitido o ingresso às reduzidas vagas 
nos ramos e níveis de ensino destinados à conformação técnico-científica da 
força de trabalho. Aos representantes das classes populares e seus aliados, 
quando entram na escola, é reservado, na grande maioria dos casos, o acesso à 
base do sistema escolar de natureza, ainda, predominantemente dogmática e aos 
ramos de ensino profissionalizante.” (Neves, 2000:21) 
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De acordo com Pereira (2008) a Escola nesse contexto será constituída como 
uma instituição funcional à reprodução do capital e representará a ideologia dominante, 
porém no seu interior também se verificarão as contradições do sistema capitalista, se 
configurando também como um espaço da luta de classes.  
 Destarte, entendemos que essa direção dada para a educação, se reflete em seus 
mais diversos níveis e das mais diversas formas, assim nos dedicaremos a pensar essas 
questões especificamente no que se refere ao ensino superior. 
 

II - Algumas reflexões sobre o Ensino Superior no Brasil 
De acordo com PEREIRA, (2008) temos hoje como características do ensino 

superior: aumento da participação do setor privado no surgimento das instituições de 
ensino superior, várias modalidades de ensino – cursos de curta duração, ensino à 
distância, a retração da participação estatal nas universidades e aumento da procura pelo 
ensino superior. Num primeiro momento essas reconfigurações do ensino superior são 
justificadas pelo processo de globalização, competição no mercado de trabalho, 
exigências de qualificação, porém como o estado não consegue dar resposta à essa 
demanda, deixa a cargo do setor privado, isso principalmente em países mais pobres 
onde a maior preocupação do estado em relação à educação ainda está nos níveis 
básicos. Esse processo de privatização e precarização do ensino superior é justificado 
pelas reconfigurações do capitalismo, e se apresenta aparentemente como a defesa pela 
educação. Assim, cabe pensar quais as consequências e os reflexos dessas 
reconfigurações no campo do ensino superior.  

A forma como esse processo vem se dando, em linhas gerais, colabora para a 
defesa de uma qualificação para o mercado de trabalho, visto que o fenômeno da 
globalização se mostra como necessário e irreversível, sendo necessário se adequar a 
ela. A educação é vista como um desses instrumentos de adequação, incentivando a 
competição de cunho individual. Essa tem sido a explicação apresentada na relação 
entre expansão do ensino superior privado e os motivos que levam a isso, ponto de vista 
esse que é defendido pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a 
Educação, entre outros atores da cena política. 

Assim, para uma sociedade onde não há interesse na emancipação e na 
transformação das relações sociais as universidades privadas se tornam “shopping 
centers” funcionais a lógica do mercado.  

De acordo com Neves (2000) no Brasil do início do século XX a burguesia 
industrial emerge das contradições internas da burguesia cafeeira e das contradições 
dessa fração de classe com os demais setores agroexportadores, nasce, portanto frágil e 
dependente. O proletariado urbano, por sua vez, também não tinha uma organização 
expressiva. No meio rural temos a predominância de relações clientelistas, sem um 
movimento campesino relevante. Os setores médios tinham interesses difusos e não se 
constituíam em força social capaz de tornar hegemônico um projeto de sociedade. 
Assim, desde o início do processo de modernização do Brasil o Estado intervém 
decisivamente no processo de valorização do capital.  

Na área da Educação o Estado institui um sistema nacional de educação 
absorvendo a rede escolar confessional e incorporando os empresários na sua execução. 
As ações voltadas para a o trato das expressões da questão social tinham um cunho de 
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controle e desmobilização da classe trabalhadora, que nesse início de século estava num 
processo de mobilização e organização, mesmo que inicial. 

  
“As ações do Estado no campo social, por sua vez, destinaram-se não apenas à 
reprodução da força de trabalho exigida pela industrialização nascente, mas 
também – e principalmente – à desmobilização dos grupos sociais urbanos 
emergentes, especialmente daqueles com maior poder de barganha.” (Neves, 
2000:35) 

 
O Estado Varguista estruturou um novo padrão produtivo brasileiro, mesmo que 

tardia e lentamente. No primeiro período de Vargas (1930-1937) temos uma tensão 
entre as forças dominantes: de um lado os tenentes que defendiam uma ditadura e de 
outro os industriários insatisfeitos com as medidas protecionistas do Governo Vargas. 

Nesse cenário que irá se constituir no início do século XX, uma força expressiva 
na luta por poder será representada pela Igreja Católica, que dará início ao seu 
expressivo Movimento de Reação Católica2 com o objetivo de recuperar privilégios 
perdidos no século anterior. 

Quanto aos outros sujeitos envolvidos nessa disputa pela hegemonia podemos 
destacar a organização de partidos políticos; em 1932 a Ação Integralista Brasileira 
(1932) de cunho fascista e em 1935 a ANL (Aliança Nacional Libertadora). 
 Em novembro de 1937 Getúlio lidera um golpe de estado alegando conspirações 
comunistas. Esse novo período conhecido como Estado Novo propicia que ocorra um 
processo maciço de substituição de importações e industrialização do país com o 
intervencionismo estatal e apoio estadunidense. 

No primeiro período do governo Vargas tem-se a criação do Ministério da 
Educação e Saúde Pública, introdução do ensino facultativo religioso nas escolas 
públicas; criação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e as reformas do ensino 
secundário e universitário. Nesse período também foi criado o Estatuto das 
Universidades Brasileiras em 1931 que institui que o ensino deveria ser pago inclusive 
nas instituições oficiais, o mesmo vigorou por 30 anos. 

A Igreja também reivindicava o espaço do ensino universitário, que será 
conquistado na década de 40 quando o Conselho Nacional de Educação autoriza o 
funcionamento das Faculdades Católicas. 

No segundo governo de Vargas o foco do ensino superior foi à formação dos 
intelectuais orgânicos necessários ao processo de modernização do capitalismo. 

 
“... A lógica científica que se espraiou paulatinamente no cotidiano dos centros 
urbanos passou a exigir do sistema educacional a sua expansão, dentro dos 
limites impostos pela especificidade do nosso desenvolvimento econômico e 
político-social (...). De fato, o período 1946-64 foi marcado por um crescimento 
da matrícula escolar em todos os níveis de ensino e, também, pelo maior 
investimento do Estado na expansão de sua própria rede (...). Essa expansão 
quantitativa se fez mantendo o dualismo existente no sistema educacional 
implantado no decorrer dos anos 1930-45.” (Neves, 2000:40-41) 

                                                
2 VER IAMAMOTO, Marilda. CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. 13ª 

Ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
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O cenário pós-45 é marcado pelo retorno dos direitos políticos com significativa 

participação da população na política. A política populista é marcada por um viés de 
mais convencimento e menos coerção/repressão. 

A questão conflitante que perpassa todo o período é a disputa entre a direção 
entreguista (ênfase numa política dependente em relação ao cenário internacional) e a 
direção nacionalista (ênfase na busca da autonomia do país frente ao cenário 
internacional) no campo político, isto é a entrada ou não do capital estrangeiro, mais a 
alternativa socialista que nunca teve uma real possibilidade de ascensão ao poder. 

A novidade no campo da política educacional refere-se à promulgação da nova 
Constituição Federal de 1946 que coloca como função da União fixar as diretrizes e 
bases da educação nacional. Na constituição de 1946 a educação aparece como direitos 
de todos, onde o ensino primário se torna obrigatório. 

No que diz respeito ao Ensino Superior temos em 1945 uma remodelação no que 
se refere aos requisitos para a criação de uma universidade, a partir de então se diminui 
as exigências para a constituição de uma universidade, o que acarreta uma expansão do 
ensino superior. 

Cunha apud Pereira 
 
as universidades, no sentido estrito, passaram de 5, em 1945, para 37, em 1964. 
O número de estabelecimentos isolados subiu de 293 para 564, nesse período. 
Enquanto o número de universidades foi multiplicado por 7, o de escolas 
isoladas não chegou a dobrar” (2008:93) 
 
No governo Dutra percebe-se uma tendência para a política entreguista; já o 

retorno de Getúlio Vargas ao poder faz novamente pender para o lado do nacionalismo. 
Com Juscelino Kubitschek retoma-se o projeto de entreguismo, o papel 

desenvolvido pelo Estado será fundamental para o desenvolvimento e abertura para o 
capital estrangeiro. Esse governo coloca a educação em um lugar de destaque, a mesma 
passa a ser vista como um passaporte para o desenvolvimento, exigindo a expansão do 
sistema educacional. 

De acordo com Pereira (2008) essa expansão da educação consolidou o projeto 
desenvolvimentista, mas também possibilitou a formação de aliados da classe 
trabalhadora, que iniciaram um movimento por uma educação nacional baseada nos 
valores da classe trabalhadora.  

Segundo Neves (2000) o acirramento das contradições, provocado em parte pelo 
avanço da organização popular, pelo surgimento de um sindicalismo autônomo, 
orientada pelas forças da esquerda e pela fração progressista da Igreja Católica 
fortaleceu a proposta alternativa de educação como instrumento de transformação 
social. 

Todo esse processo de luta pela democratização da educação e de outras 
bandeiras de luta foi freado com a instituição da ditadura em 1964. Nesse período há 
uma ênfase para uma educação tecnicista, de reprodução das relações sociais de 
produção vigente. 
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“Valendo-se de seus sócios tradicionais – a Igreja Católica, a CNI e a CNC – e 
de seu sócio novo – o empresariado leigo da educação – o Estado promoveu na 
área educacional uma redistribuição de tarefas, de modo que ficasse assegurado 
o acesso diferenciado de diferentes segmentos sociais aos diferentes níveis, 
ramos e modalidades de ensino, reproduzindo, em outro patamar, a seletividade 
preexistente. Ao Estado e à Igreja Católica (só na região Sudeste) coube a 
formação dos quadros altamente especializados para os setores monopolistas da 
economia e para a burocracia estatal racionalizada, através da diversificação e 
ampliação de vagas no ensino superior de ensino, particularmente nas 
universidades. Ao empresariado leigo de ensino e à Igreja Católica (no restante 
do país), através da expressiva ampliação de cursos de nível superior da rede 
privada de ensino couberam, em grande parte, as tarefas de viabilizar o consenso 
passivo de segmentos das camadas médias, de repassar a ideologia da eficiência 
e da neutralidade científica, além de formar quadros para o terciário moderno e 
setores tradicionais da economia.” (Neves, 2000:47) 
 
Durante o período da ditadura militar o domínio era assegurado por meio da 

coerção, ou seja, a partir do uso dos aparelhos repressivos do Estado, mas como para 
manter a hegemonia a coerção não basta, identificam-se nesse período algumas 
concessões, estas tinham por objetivo manter a classe subalterna sem nenhuma 
interferência ou poder de participação, ou seja, eram os mecanismos usados na tentativa 
de criação e manutenção do consenso. 

Segundo Pereira (2008) a política educacional no período da ditadura pode ser 
analisada em dois momentos: 

- no primeiro momento temos o crescimento da demanda pela educação e, em 
contrapartida, a contenção de gastos, o que gera uma crise no sistema educacional. 
Nesse momento temos a crise dos excedentes (pessoas que passavam nos vestibulares, 
mas não podiam fazer matrícula, pois não havia vagas). Essa crise justifica os convênios 
feitos com os EUA e o acordo MEC-Usaid. 

- no segundo momento temos a efetivação de medidas que visavam adequar o 
sistema educacional ao modelo de desenvolvimento econômico. Aqui temos o 
nascimento de uma proposta para a Reforma Universitária onde a universidade toma 
vieses empresariais. 

No ensino superior temos uma expansão desenfreada do setor privado, que 
ocorre devido à defesa do projeto de acumulação de capital, este tem por objetivo a 
contenção dos gastos com investimentos nas áreas sociais, entre elas a educação, assim 
não houve outro caminho se não a expansão do setor privado do ensino superior. Essa 
direção dada à política educacional atende à crescente demanda e ao mesmo tempo abre 
um mercado lucrativo para expansão do capital. 

A expansão se dá principalmente pelo crescimento das Instituições de Ensino 
Superior (IES) isoladas que não tem por obrigação cumprir o tripé: ensino-pesquisa-
extensão. Além disso, há uma forte repressão a professores e estudantes de 
universidades públicas onde havia forte participação estudantil e reflexão crítica 
docente. Isso é normatizado através do decreto-lei nº477 de 1969 e pelas portarias 
ministeriais nº 149-A e 3.524 que suprimiram a contestação, por meio da coibição de 
qualquer manifestação e/ou protesto no interior da universidade. 
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“Assim, é possível afirmar que, até a eclosão do golpe de 64, o ensino superior 
vinculava-se às bandeiras do nacional-desenvolvimentismo e do populismo, de 
aspiração de um capitalismo autônomo (...) a partir do golpe militar de 64, 
abandonaram-se aquelas bandeiras, substituindo-as por um projeto de 
desenvolvimento “associado” e dependente dos países capitalistas centrais. Isto 
deu um novo sentido ao ensino superior – e às políticas sociais de forma ampla -, 
que deveria sofrer um processo de despolitização e, ao mesmo tempo, preparar 
pessoal qualificado para as demandas do modelo de desenvolvimento associado 
e dependente. Abriram-se, então, as portas para a exploração mercadológica do 
ensino superior, como uma clara divisão de tarefas: ao Estado coube a criação de 
pós-graduações nas universidades públicas federais a partir da década de 1970, 
como parte daquele projeto de desenvolvimento, ainda com colorações 
nacionalistas, ao mesmo tempo em que ele se desobrigava paulatinamente do 
nível da graduação, desgastando-o com parcos recursos.” (Pereira, 2008:119-
120) 
 
Segundo Neves (2000) no processo da Constituinte pode-se perceber conflitos 

de interesses no que se refere à elaboração da política educacional. O bloco Católico 
insurgiu-se contra a mercantilização do ensino e fez uma proposta onde resgatava seus 
privilégios e pedia subvenções financeiras para manutenção de sua rede de ensino. Os 
empresários leigos defendiam a privatização do ensino e a livre concorrência. 

Nesse processo de disputa de projetos, a Constituição de 1988 representa uma 
mistura de interesses e não consegue apresentar uma proposta homogênea para a 
política educacional. 

 
“As universidades públicas e algumas confessionais, obedecendo ao princípio da 
indissociabilidade existente entre ensino, pesquisa e extensão, formariam “os 
recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia”, enquanto as 
demais instituições de ensino superior, na grande maioria particulares, sem que 
lhes fosse exigido o cumprimento do princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, preparariam a força de trabalho necessária às 
atividades produtivas não prioritárias, no que se referisse à modernização 
capitalista em processo no país.” Neves, 2000:63 

 
Assim, a mudança se dá em alguns aspectos, mas não representa a mudança do 

projeto hegemônico, ainda teremos ao final da década de 80 a direção sendo dada pelo 
projeto da classe dominante. 

 
“(...) a Constituição de 1988, de um modo geral, manteve a mesma divisão de 
trabalho educacional preexistente. Embora a ampliação das oportunidades 
educacionais de camadas mais amplas da população, em especial, do segmento 
responsável pela execução do trabalho simples na produção e nas instâncias 
superestruturais da sociedade tenha-se configurado em uma vitória da proposta 
educacional democrática de massas, no que se refere à democratização do acesso 
das massas populares à escola, já tomava forma, mesmo que não explicitamente, 
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a necessidade de elevação do patamar mínimo de escolaridade dessa parcela da 
força de trabalho, com vistas ao aumento da produtividade e da competitividade 
produtivas, tendência que se aprofundaria e se consolidaria no decorrer da 
primeira metade dos anos 90.” (Neves, 2000: 67) 

 
 

No final da década de 80 dois projetos vão se conformando: o liberal corporativo 
e o de democracia de massas. O primeiro está voltado para o ideário neoliberal, onde se 
maximiza o mercado, tem-se a necessidade de transformar tudo em mercadoria, além de 
se privatizar patrimônio público e reduzir ações estatais na área social. Soma-se a isso a 
necessidade de despolitizar-se a sociedade. Já o projeto de democracia de massas 
caracteriza-se pela ampliação da participação popular e democratização do estado. A 
tensão entre esses dois projetos foi representada pelas eleições de 1989, onde o projeto 
neoliberal saiu vitorioso com a vitória de Fernando Collor. 

Os anos 90 caracterizaram-se como profundamente regressivos no que se refere 
aos direitos conquistados na Constituição de 88. Iniciou-se uma contra-reforma em 
relação às conquistas apontadas pela Constituição. Essa contra-reforma será responsável 
pela mercantilização de serviços tais como a educação, a saúde e a previdência. 

Segundo Pereira (2008) Fernando Collor propôs readequações no ensino 
superior, novos critérios para distribuição de recursos nas instituições federais, critérios 
esses que estavam voltados para a lógica do mercado. Itamar Franco assume o poder e 
dá continuidade ao projeto neoliberal. Na educação superior ele assina um Protocolo de 
Intenções entre MEC e Ministério da Comunicação, visando à criação de um sistema de 
educação à distância; além disso, criou o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (Paiub). 

De acordo com Neves (2000) as iniciativas para uma política educacional numa 
perspectiva neoliberal podem ser percebidas já no governo Collor e Itamar, apesar de 
terem sido consolidadas no governo FHC. Esse será um período caracterizado pela 
convivência de projetos educacionais ambivalentes. 

Os empresários industriais implementam através da proposta da educação à 
distância programas de formação a curto prazo, com o objetivo de qualificar a mão de 
obra de acordo com as necessidades da nova reestruturação produtiva – a acumulação 
flexível. 

Os empresários leigos do ensino lutam pelo aprofundamento da privatização e 
não medem esforços para se integrarem na proposta neoliberal de educação para a 
“qualidade total.” 

Os trabalhadores através de suas entidades representativas reiteram a defesa de 
uma escola pública, gratuita, laica e universal. Devido às mudanças estruturais da 
sociedade e as novas exigências, os trabalhadores organizados na Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) afetados pelo problema do desemprego estrutural, passam 
também a dar ênfase numa perspectiva educacional que requalifique a mão de obra, isso 
provocado pela difusão do paradigma da acumulação flexível. Mas apesar da defesa 
desse tipo compensatório de educação, a CUT, reivindica que tal proposta seja efetivada 
pelo Estado. 
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“(...) o sistema educacional, no governo FHC, superando a ambigüidade que 
persistia nos períodos Collor e Itamar Franco, assume com exclusividade, a 
tarefa de preparar mão de obra com vistas a atender às demandas empresariais de 
modernidade.” Neves, 2000:78 
 
Nessa perspectiva o desemprego e as mazelas sociais não estão relacionados a 

questões estruturais, mas sim a inadaptação dos indivíduos “se há indivíduos na 
pobreza, é porque não desenvolveram as habilidades necessárias para o alcance do 
sucesso. O que deve ser oferecido não é um igualitarismo sem medidas, mas somente 
igualdade de oportunidades.” (Pereira, 2008:148) 

Neves (2000) aponta que nesse governo, o MEC amplia as estratégias de 
privatização do ensino superior, simplificando as exigências burocráticas para 
reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições, reorganizando o crédito 
educativo e valorizando as instituições que apresentem melhor relação custo-benefício. 

 
“... Na realidade, a política governamental para as próximas gerações da nossa 
massa trabalhadora direciona seus componentes curriculares à aquisição de 
conteúdos mínimos de natureza científico-tecnológica, que capacitem essa 
parcela da força de trabalho a operar com produtividade as inovações 
tecnológicas e organizacionais inerentes ao novo paradigma da acumulação 
flexível e acatar, como alternativa universalmente válida, a lógica neoliberal de 
organização societal.” (NEVES, 2000:90) 
 
Esse cenário desenhado no ensino superior está refletido no mais diversos cursos 

de graduação, assim podemos dizer que a prática da docência sofre influência desse 
projeto, como apontado a seguir. 

  
 

III – Aproximações com a prática da docência no Serviço Social 
 

O exercício da docência em Serviço Social, atualmente, está direcionado para a 
formação de um profissional crítico, contestador, reflexivo, propositivo e que atue na 
direção de uma sociedade democrática e mais justa.  

Tal docência, no que se refere ao conteúdo dessa formação, tem sua prática 
referenciada nas Diretrizes Curriculares do Curso de 1996 que vão ao encontro dos 
preceitos do Código de Ética e do Projeto Ético Político da Profissão. 

Temos como contexto uma sociedade capitalista, que promove o individualismo, 
possibilita a manifestação de diversas expressões da questão social e o acirramento da 
luta de classes. Assim, a prática da docência está inserida nesta realidade contraditória, 
que se movimenta dialeticamente, promovendo a manutenção do sistema, mas também 
a superação dessas relações de opressão. 

 Partindo deste cenário, onde a docência não está direcionada apenas pelos 
conteúdos da formação, mas também pela intencionalidade dessa prática educativa, que 
também irá dizer sobre uma concepção de homem e mundo, entendemos que para 
analisar e compreender a prática da docência, que será objeto de nosso estudo, se faz 
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necessário refletir a relação formação X prática profissional, assim como relacionar esta 
com o objetivo da educação, seu papel e função no decorrer da história. 

Historicamente o Serviço Social no Brasil, se constituiu como uma profissão de 
amenização dos conflitos sociais e manutenção do status quo. Essa constituição foi 
permeada por determinantes sócio-históricos, políticos, culturais e econômicos. 

Segundo, Iamamoto e Carvalho (2000) o surgimento do Serviço Social está 
relacionado ao processo de industrialização no Brasil, este acarretou o acirramento da 
questão social e foi marcado por um momento político onde vários setores da classe 
dominante estavam disputando a preservação dos seus interesses. 

No início, o Serviço Social sofreu influência da doutrina social da igreja 
católica, que passou a direcionar essas ações, tendo por objetivo responder aos 
interesses da igreja e da classe dominante. 

No decorrer do período histórico temos a institucionalização da profissão, 
através do surgimento das primeiras escolas, onde a partir de então, coloca-se como 
pressuposto para a efetivação da ação, que exista anteriormente uma formação. Esta será 
construída a partir de interesses da igreja e das classes dominantes, que percebem na 
profissão de Serviço Social um instrumento de controle social. 

 
A necessidade de formação técnica especializada estará no centro dos debates 
(...). Será reconhecido que as “atividades precederam a formação”, e que as 
obras até aquele momento mantidas se ressentem de “certa falta de informação 
doutrinária e técnica”, que a intuição e o senso das necessidades não foi capaz 
de acudir. (...) Por outro lado se vê que “crescem diariamente as necessidades do 
meio social católico”, cujo desenvolvimento estará intimamente relacionado à 
existência de colaboradores eficazes, propagandistas, dirigentes especializados 
(...). A necessidade de formação técnica especializada para a prática da 
assistência é vista não apenas como uma necessidade particular ao movimento 
católico. Tem-se presente essa necessidade, enquanto necessidade social que não 
apenas envolve o aparato religioso, mas também o Estado e o empresariado. 
(IAMAMOTO, 2000:184, grifo nosso) 

 
Essa proposta de formação atende aos interesses econômicos, sociais e políticos 

da época, legitimando uma prática social: assistencialista, paternalista e autoritária. O 
Serviço Social buscará ajustar o indivíduo na sociedade, de forma que este não 
represente perigo para os interesses hegemônicos.  

A formação será organizada com base em conceitos e conhecimentos que 
justifiquem tal perspectiva de ação.  

 
(...) a formação do Assistente Social se dividiria, geralmente, em quatro aspectos 
principais: científica, técnica, moral e doutrinária. A primeira, a partir de noções 
muito variadas, se compunha de conhecimentos sobre o Homem na sua vida 
física, psicológica, econômica, moral, social e jurídica, estado normal e 
perturbações a que está sujeito (...). A preparação técnica ensinaria como 
combater os males sociais e a imprimir ao trabalho do Assistente Social um 
caráter inteiramente diverso do desenvolvido pelas demais formas de assistência 
(...). A formação moral seria o coroamento do trabalho de preparação do 
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Assistente Social, pois, na falta de uma formação moral solidamente edificada 
sobre uma base de princípios cristãos, a ação seria falha, devido à ausência dos 
elementos que garantem uma ação educativa, que é visada pelo Serviço Social. 
(...) Por fim, e tendo em vista que o Serviço Social supõe uma filosofia de vida e, 
consequentemente, a impossibilidade de ser neutro ou eclético, a formação 
doutrinária. Esta seria a base, o elemento vivificador de todos os outros aspectos 
da formação do Assistente Social. Uma posição em face da vida que ofereceria a 
garantia da unidade e execução do programa de formação. Deveria impregnar a 
personalidade do Assistente Social, o qual deve estar convicto dos princípios que 
deve defender. (IAMAMOTO, 2000:223-224) 

 
Assim, a institucionalização do Serviço Social, representa a formalização da 

prática da docência no curso, que se constituirá a partir dos aspectos da formação, mas 
também sofrerá influência do próprio processo de educação formal, que ao longo dos 
tempos se apresenta como um movimento dialético, onde a contradição 
manutenção/transformação se faz presente. 

Percebe-se no Serviço Social um processo continuo de pensar/repensar a 
formação profissional de acordo com o que se é esperado e colocado para esses 
profissionais, assim como pelo próprio pensamento dos profissionais, que passam a 
questionar e refletir os objetivos e intencionalidade de sua atuação. 

Netto (2009) aponta que na década de 50, a política desenvolvimentista também 
trouxe reflexos para a formação profissional, foi neste período que tivemos a garantia 
legal da profissão: a lei 1.889 de 13/06/53 que normatiza o ensino de Serviço Social e a 
lei 3.252 de 27/08/57 que fala sobre o exercício profissional. 

 Outro momento marcante na construção da prática da docência é o período da 
ditadura, que também proporciona alterações no que se refere à formação e à prática 
profissional.  

Devido às exigências do período: crescimento dos campos de atuação 
profissional, necessidade de colaborar para a política econômica, faz-se necessário para 
o Serviço Social o desenvolvimento técnico/teórico da profissão, com o objetivo de 
garantir uma prática qualificada e que responda a essas necessidades. 

O Serviço Social vivencia uma expansão do próprio curso, com a abertura de 
novas faculdades e instituições de ensino. Esta expansão proporciona também a 
aproximação do curso com o universo acadêmico e com as idéias que ali estavam sendo 
discutidas, por um lado esse movimento representa um avanço no processo de 
construção teórica da profissão, mas também se relaciona com os interesses da classe 
que estava no poder.  

 
Tais refuncionalização e expansão (na verdade, os dois processos são 
indissociáveis, no caso do Serviço Social) foram alcançadas praticamente no 
mesmo lapso em que se consolidou o mercado nacional de trabalho. Em pouco 
mais de uma dezena de anos, o sistema de ensino superior (público e privado) 
passou a oferecer, em todo o país, cursos de Serviço Social numa escala 
impensável uma década antes – se, em 1960, havia 1.289 estudantes de Serviço 
Social, em 1971 o seu número chegava a 6.352. (NETTO, 2009:124) 
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Este momento significa a solidificação do curso de Serviço Social no campo 
universitário, que tem relação direta com a construção do referencial teórico da 
profissão. Assim, não é casualmente que nesse mesmo período ocorre o que Netto 
(2009) chama de movimento de reconceituação, que proporciona a aproximação com 
diferentes correntes filosóficas e teorias sociais. 

A década de 80 possibilita novas articulações nesse processo de construção da 
prática da docência que reflete essa relação entre formação e prática profissional. Tem-
se a aproximação e identificação com uma teoria crítica e transformadora, o que acarreta 
o debate e a reflexão acerca de questões que até então não tinham sido debatidas. 

Esse momento traz diversos questionamentos no interior da profissão, que terão 
reflexos nas questões teórico-metodológicas, técnicas-operativas e ético-política. Se a 
proposta era construir uma nova possibilidade de prática profissional, comprometida 
com os interesses da classe dominada, que tivesse como valores a democracia e a justiça 
social, mais uma vez se fazia necessário o repensar da formação profissional.  

 
A preocupação que move tais reflexões é de construir, no âmbito do Serviço 
Social, uma proposta de formação profissional conciliada com os novos tempos, 
radicalmente comprometida com os valores democráticos e com a prática de 
construção de uma nova cidadania na vida social, isto é, de um novo 
ordenamento das relações sociais. (IAMAMOTO, 2000: 168) 

 
Esse processo levará a reformulação das diretrizes curriculares do curso, que 

hoje tem essas idéias defendidas e articuladas através do currículo aprovado em 1996, 
das Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social3, do Código de Ética Profissional 
do Assistente Social de 13/03/93 e do Projeto Ético Político da Profissão.   

Destarte, percebemos que historicamente a prática da docência será permeada 
pela relação entre formação e a prática profissional, assim como será guiada pelos 
interesses e objetivos colocados na educação.  Hoje a perspectiva de uma formação 
embasada em valores críticos e transformadores garante uma docência nessa 
perspectiva? O quanto à prática da docência no curso de Serviço Social está atrelada ao 
projeto ético político, ao código de ética e às próprias diretrizes curriculares, não 
enquanto conteúdo da formação, mas como ação educativa que também se direcione 
numa perspectiva transformadora, que objetive a mudança nas relações sociais? Quanto 
o papel esperado hoje da educação diz dessa prática docente?   

Pensando nessas questões é que tal pesquisa tem por objetivo refletir sobre a 
atual constituição da prática pedagógica na docência no curso de Serviço Social e a sua 
relação com os ideais do projeto ético político da profissão, exigindo também uma, 
reflexão sobre a relação prática e formação profissional na constituição da prática da 
docência; assim como fazer apontamentos dos aspectos que favorecem e desfavorecem 
uma prática educativa relacionada com os preceitos do projeto ético político, 
relacionando a prática da docência com a perspectiva de educação da atualidade. 

                                                
3 Documento elaborado pela ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), 
que indica base comum para o curso de serviço social e é fruto de um projeto de formação profissional 
elaborado ao longo das décadas de 80 e 90. (VER Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social – 
ABEPSS IN Legislação Brasileira para o Serviço Social. 2ª edição. São Paulo: CRESS/SP, 2006). 
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A pesquisa está em sua fase inicial, portanto as conclusões se apresentam muito 
mais com um aspecto questionador do que conclusivo. Pretendo de fato compartilhar 
indagações e apreciações sobre a temática objetivando contribuir para a construção de 
saberes científicos na área.  
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