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PONTOS SOBRE A RESOLUÇÃO DA UFMA 

 

A teoria materialista de que os homens são produto das circunstancias 
e da educação e de que, portanto, homens modificados são produtos 
de circunstâncias diferentes e de educação modificada, esquece que 
as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que 
o próprio educador precisa ser educado. Leva, pois forçosamente, à 
divisão da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à 
sociedade [...]. a coincidência da modificação das circunstâncias e da 
atividade humana só pode ser apreendida e racionalmente 
compreendida como prática transformadora (MARX, 1845; p. 5). 

 

Sobre a minuta de resolução que “Dispõe sobre as normas e 

procedimentos para a inserção e oferta de componentes curriculares, 

integral ou parcialmente, de forma não presencial ou a distância nos 

currículos dos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal 

do Maranhão” destacamos alguns pontos para o debate: 

 

1. Compreendemos que essa lógica de oferta se realiza por meio do ensino 

à distância, já que a orientação é que os cursos agora incorporem até 40% dos 

componentes curriculares a serem ofertados e mediados pelas tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) de forma não presencial ou à 

distância em substituição às atividades letivas presenciais. 

2. Reafirmamos nossa posição contrária ao EaD, luta que vimos 

travando desde 2007 por considerarmos que essa modalidade é expressão da 

precarização e financeirização da educação em todos os níveis, principalmente 

na educação superior, que coloca em risco a qualidade dos serviços prestados 

a toda a população. Os documentos produzidos pelas entidades organizativas 

da categoria, do qual destacamos os dois volumes intitulados “Sobre a 

incompatibilidade entre a graduação à distância e Serviço Social” (CFESS, 2014, 

2015) evidenciam que a adoção dessa modalidade nas instituições privadas tem 

apresentado as características a saber:  

- uma concepção de educação bancária em que os discentes são meros 

receptores de conhecimento; 

- a formação de profissionais de forma massificada e “com conteúdos 

banalizados” (CFESS, 2015, p.14) e qualidade de ensino que diverge dos 

conteúdos expressos nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS; 
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-  a predominância de trabalho docente precarizado com diferentes formas de 

contratação e pagamento e muitas vezes responsabilizando o professor pela 

produção de materiais para as plataformas e acompanhamento de atividades 

sem que exista o computo dessas horas de trabalho; 

- desqualificação docente, assumindo funções de tutores, contratados de forma 

precarizada por seleções por editais e não concursos públicos, expondo a 

proposta do REUNI digital; 

- ausência de pesquisa e extensão, o que demarca a contrariedade da unidade 

entre ensino/pesquisa/extensão como base do ensino superior. 

 

3. Os termos dessa minuta de resolução muito nos preocupa porque 

expressam claramente a adoção do ensino precarizado no âmbito da 

universidade pública e a instalação de um modelo de educação voltada 

para atender às exigências de um profissional condizente com o que o 

mercado de trabalho requer, principalmente no que tange ao que à execução 

acrítica das políticas sociais ou ainda como nos alerta  Guerra (2020) 

profissionais com respostas profissionais padronizadas pelas orientações e 

protocolos das políticas sociais, “[...]chamado a desenvolver competências cada 

vez mais simplificadas, estimulado por valores individualistas, imediatistas  

e egocêntricos e ao mesmo tempo resiliente[...]” (GUERRA, 2020, p. 51). 

4. Dessa forma, urge que retomemos o nosso horizonte de formação 

defendido nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, que deve propiciar as 

habilidades e competências profissionais, a saber: “capacitação teórico-

metodológica e ético-política, como requisito fundamental para o exercício de 

atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos processos 

sociais numa perspectiva de totalidade; Análise do movimento histórico da 

sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desenvolvimento do 

capitalismo no país; Compreensão do significado social da profissão e de seu 

desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários internacional e nacional, 

desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; Identificação das 

demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais 

para o enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações 

entre o público e o privado” (ABEPSS, 1999, p. 01). 
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5. Identificamos na minuta uma clara articulação com as investidas 

governistas de desqualificação da universidade, o negacionismo da ciência, 

progressivos desmontes e ataques aos direitos sociais assim como aos cortes 

nos investimentos nas políticas sociais públicas, das quais a educação é parte.  

6. A proposta é de uma formação aligeirada em que o tripé 

ensino/pesquisa e extensão não precisa ser garantido e com os projetos 

de formação voltados para atender às exigências do mercado, ou seja, 

formação que garanta a inserção no mercado de trabalho. Profissionais ditos 

“competentes” por dominarem as técnicas, os cadastros, realizarem o trabalho 

sem levar em conta a análise crítica da realidade. Cabe destacar que, de acordo 

com Guerra (2020, p. 46), “estes cadastros, protocolos, orientações e 

procedimentos metodológicos se estruturam a partir de uma lógica e como 

incorporam parte de um saber já acumulado pela profissão, ainda que seja por 

uma tendência tradicional/conservadora, cuja perspectiva é a de controle do 

usuário, de exercer poder sobre seus dados, corpos, desejos, expectativas, 

através de medidas corretivas, que objetivam o seu ajustamento”. 

7. No contexto pandêmico, o Ensino Remoto foi adotado, mas precisa ser 

compreendido como uma estratégia Emergencial e deve ser criticado, haja 

vista os prejuízos para a formação em Serviço Social. Sobre esse aspecto,  

Profa. Marina Barbosa (2021) já nos alerta que “o ERE pode criar as bases 

objetivas para favorecer este projeto mais amplo do capital, quando nos coloca 

como docentes precarizados, por causa da insegurança das relações de 

trabalho, e uberizados, uma vez que o trabalhador sustenta as condições para 

exercer o seu trabalho. Enquanto isso, os estudantes vivenciam um processo de 

mudança estrutural no ensino-aprendizagem. Sem dizer das dificuldades 

geradas para a luta sindical e estudantil, que são constitutivas das possibilidades 

de avanço do nosso projeto educacional e de formação profissional. Isto ocorre 

em um contexto no qual a burguesia precisa alterar mais ainda o uso da força de 

trabalho em todos os campos; e precisa alterar também o lugar e o papel da 

educação para seguir expandindo sua lucratividade e, assim, poder assegurar o 

fortalecimento das disputas intercapitalistas mundiais e locais” (ABEPSS, 2021, 

p. 7).  
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8. A pesquisa realizada pela ABEPSS em 2021 e socializada no documento 

Formação em Serviço Social e o Ensino Remoto Emergencial (ABEPSS, 2021a) 

aponta entre os resultados que:  

- O ERE gera prejuízos para o projeto de formação defendido pela ABEPSS: 

50,5% das UFA´s que responderam ao questionário afirmaram que o ERE gera 

prejuízos; 46,4% indicaram que parcialmente, e 3,1 % que não gera prejuízos 

(p.42); 

- Prejuízos do ERE para o projeto de formação do Serviço Social defendido 

pela ABEPSS: “perda do diálogo/ debate coletivo (75,3%); perda de espaços de 

mobilização coletiva (75,3%); perda de estratégias pedagógicas que ampliem 

interação docente/discente (70,1%); perda da interlocução teoria/prática 

(62,9%); falta de aprofundamento dos conteúdos das disciplinas (48,5%); 

redução do conteúdo programático (43,3%); aligeiramento da formação (36,1%)” 

(p.43). 

No mesmo documento, a entidade afirma preocupação com a alteração dos 

projetos pedagógicos, tendo em vista “que qualquer brecha que descaracterize 

o ensino presencial, laico, popular, de qualidade e socialmente referenciado, 

pode incidir em continuidade desse formato nos momentos em que as indicações 

sanitárias permitirem os encontros presenciais” (ABEPSS, 2021, p.45). 

9. Também sinalizamos aqui algumas das preocupações que têm sido expressas 

pelas UFA´s a fragilidade expressa na compreensão por parte dos discentes 

de categorias e conceitos básicos para o Serviço social como Questão 

social, Estado, política social, entre outras e a desistência de alunos na 

etapa de construção do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Dessa forma, compreende-se que tanto o conteúdo das disciplinas ficou 

prejudicado pelo formato do ERE, comprometendo o processo de ensino e 

aprendizagem como também a pesquisa e sistematização do conhecimento. E 

assim, o art. 9º da minuta que afirma que “as atividades de orientação individual 

e coletiva, assim como a defesa dos TCC´s, poderão se dar mediadas por 

tecnologias da informação e comunicação (TDIC)”, poderá incidir ainda mais nos 

prejuízos à formação. 

- Outra preocupação é com a curricularização da extensão que está em curso 

nas UFA´s. Enquanto entidade política e acadêmica temos defendido “uma 

concepção de extensão popular, comunicativa e orientada para os processos de 
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uma educação emancipatória. Reforça no âmbito da formação e do exercício 

profissional a construção de espaços articulados à realidade social e que 

favorecem os princípios formativos referidos nas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS de 1996 e, que podem contribuir no desenvolvimento das 

potencialidades e habilidades dos discentes em diferentes dimensões: 

planejamento, investigação, avaliação, sistematização, articulação 

interinstitucional, atendimento e organização de serviços à população 

favorecendo também a capacidade de formulação de respostas sociais da 

própria profissão” (ABEPSS, 2021b, p.24). Assim, questionamos: como fazer 

uma extensão concatenada com a aproximação com a comunidade e com 

os movimentos sociais no contexto do EAD? Isso nos parece totalmente 

incompatível com o que defendemos. A minuta em seu art. 10º dispõe afirma que 

“as atividades de extensão poderão reconhecer parte de sua carga horária, até 

o limite de 20%, mediadas por tecnologias da informação e comunicação 

(TDIC)”, mas desconsidera a realidade de extensão dos diferentes cursos. 

Precisamos estar próximos da comunidade, estabelecer relações de troca e não 

de “repasse” de conhecimento. Isso demanda tempo, recursos, ação planejada 

e, sobretudo presença nos espaços de vida e de organização da classe 

trabalhadora. 

 - Para finalizar, destacamos que essa articulação das entidades 

(ABEPSS/CFESS/CRESS/ENESSO) com as UFA´s é fundamental assim como 

a articulação com outras entidades que partilham do nosso projeto de sociedade, 

defendendo que “a educação não é mercadoria” (MEZSÁROS, 2008), assim é 

necessário colocar na pauta a educação como um direito social e 

constitucional à todos, sem distinção de raça, etnia, gênero, e religião, 

superando a lógica mercantil e individualizada e ainda, desumanizadora e 

opressora. 
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