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RESUMO  
O texto busca elucidar as principais medidas tomadas pelo governo 
Temer durante o período de 2016-2018, mostrando quais legislações 
favoreceram o ensino privado, em detrimento do público, e como essas 
legislações foram propícias para a ampliação do ensino a distância, 
considerando seus desdobramentos para a formação em Serviço Social 
em solo brasileiro. Para construção deste estudo foi realizada ampla 
revisão bibliográfica e pesquisa documental, referente ao período 2016-
2018, sobre a educação superior e o ensino à distância no Distrito 
Federal/Brasil. Uma das conclusões importantes é que o padrão 
dependente de educação não é apenas uma tendência, mas é algo 
incentivado “por dentro”, por meio dos governos e de suas ações, como 
elementos estruturantes no capitalismo dependente. 
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ABSTRACT 
The text seeks to elucidate the main measures taken by the Temer 
government during the period 2016-2018, showing which laws favored 
private education, to the detriment of the public, and how these laws 
were conducive to the expansion of distance learning, considering its 
consequences for training in Social Work on Brazilian soil. For the 
construction of this study, an extensive literature review and 
documentary research was carried out, referring to the period 2016-
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2018, on higher education and distance learning in the Federal District / 
Brazil. One of the important conclusions is that the dependent pattern 
of education is not just a trend, but something encouraged “from 
within”, through governments and their actions, as a structuring 
element in dependent capitalism. 

 
Keywords: Brazilian Higher Education; Actions and Legislation; 

Distance Learning; Social Work.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado da 1ª fase do projeto de pesquisa “Política de Educação 

Superior Brasileira no Capitalismo Dependente: Ações governamentais após 2016 e seus 

desdobramentos para o Serviço Social”, realizada no período 2020/2021, com apoio do 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) de uma universidade pública brasileira. 

A construção do estudo está pautada nos fundamentos sobre o Capitalismo Dependente 

no Brasil, considerando a obra do sociólogo Florestan Fernandes, e nas mediações teórico 

metodológicas, pautadas na perspectiva crítica dialética, com o objetivo de problematizar o 

debate educacional brasileiro, considerando a política de educação superior, o processo de 

expansão do setor privado, com destaque para os cursos à distância (EAD), e os 

desdobramentos para a formação qualificada em Serviço Social. Nestes termos, o problema de 

pesquisa se constituía nas ações do Governo Federal direcionadas para a política de educação 

superior, após 2016, e seus desdobramentos para a formação em Serviço Social, principalmente 

quanto à expansão do EAD no Distrito Federal (DF), local onde se encontra a capital do país. 

Assim, foi realizada pesquisa qualitativa, considerando dois relevantes procedimentos 

metodológicos: a) levantamento bibliográfico sobre a questão educacional no capitalismo 

dependente no Brasil, suas questões atuais e o EAD na educação superior, a partir de livros, 

periódicos da área do Serviço Social no Brasil e da Revista Universidade e Sociedade (Revista do 

Sindicato Nacional de Docentes de Instituições de Ensino Superior no Brasil – ANDES/SN); e b) 

pesquisa documental realizada a partir de legislações federais brasileiras aprovadas entre 2016-

2018 (decretos lei, projetos de lei, medidas provisórias), documentos em sites oficiais do 

governo federal, tais como Censos da Educação Superior/ Notas Estatísticas, Câmara Federal, 

Planalto, Portal da Transparência, MEC/INEP, e informações dos sites das entidades do Serviço 

Social (CFESS e ABEPSS). 
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Sem a pretensão de esgotar o tema, este texto busca apresentar e dialogar sobre os 

principais resultados da pesquisa, a partir dos seguintes tópicos: 1) o debate sobre capitalismo 

dependente como fundamento sócio-histórico para o padrão dependente educacional no 

Brasil; 2) as medidas governamentais de estímulo ao sistema privado e o Censo da Educação 

Superior, como dados da pesquisa realizada; 3) o avanço da modalidade EAD e a formação em 

Serviço Social em questão – particularidades do Distrito Federal; e, por fim, algumas 

considerações finais. Esperamos que as reflexões aqui contidas possam estimular novos 

estudos e pesquisas, bem como contribuir para a articulação teórica e política na luta pela 

educação superior de qualidade. 

 

2 CAPITALISMO DEPENDENTE E PADRÃO EDUCACIONAL DEPENDENTE: UM DEBATE 

NECESSÁRIO NO BRASIL 

 

O capitalismo como modo de produção e reprodução social trouxe ao mundo uma 

dinâmica distinta entre as nações. Segundo a análise desenvolvida na vasta obra do sociólogo 

Florestan Fernandes, os países capitalistas foram organizados a partir de economias 

hegemônicas e economias dependentes, refletindo uma estrutura e dinâmica desigual, mas 

também combinada e necessária à totalidade do mundo capitalista.  

Neste sentido, os países latino-americanos, em particular o Brasil, apresentam, dentro 

da engrenagem capitalista, uma peculiaridade referente às outras economias: suas nações 

vivenciaram um “antigo sistema colonial”, no qual eram submetidos ao poder de Portugal e da 

Espanha. Como ressalta Fernandes (1975a, p. 13), “os fundamentos legais e políticos dessa 

dominação colonial exigiram uma ordem social em que os interesses das coroas e dos 

colonizadores pudessem ser institucionalmente preservados, incrementados e reforçados”. 

Com a inserção de vez no modo de produção capitalista, os países de caráter 

dependente, como o Brasil, passaram por um processo de modernização do colonialismo, ou 

seja, as características do antigo sistema colonial se mantiveram dentro do imperialismo, 

juntando estruturas arcaicas com estruturas modernas. Entretanto, essa “modernização” só foi 

possível através da exploração de recursos naturais e da exploração da força de trabalho 

humana nos países dependentes, alimentando o desenvolvimento das nações hegemônicas e 

permitindo a manutenção do subdesenvolvimento e da dependência sócio-política-cultural nas 
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outras nações. Isto porque as estruturas dos países capitalistas hegemônicos “absorvem as 

estruturas dos países de capitalismo dependente, submetendo-as a seus próprios ritmos” 

(FERNANDES, 1995, p. 139), a partir do consentimento das classes dominantes locais, uma vez 

que tal dinâmica é útil e necessária também para a manutenção dos seus próprios privilégios. 

Assim, torna-se impossível um desenvolvimento nacional autônomo, livre das amarras políticas, 

econômicas e sociais vindas “de fora”. 

A burguesia interna, aliada a burguesia “de fora”, permite que o progresso interno seja 

subdesenvolvido para que a 1ª e a 2ª possam manter, ainda que de forma desigual, seus 

privilégios e dominação. Duarte (2020a, p. 79), a partir da obra florestaniana, destaca que a 

“composição burguesa nos países dependentes se forja na dominação em sua dupla face, 

operando um padrão dual de expropriação do excedente econômico, no qual parte fica com a 

burguesia internacional e outra parte fica com a burguesia local”. Tal condição se preserva e, 

ao mesmo tempo, conforme análises de Fernandes (1972, p. 14 – nota 2), 

 
[...] se redefine no curso da história, de tal modo que a posição heteronômica4 (ou 
dependente) da economia do País, em sua estrutura e funcionamento, mantém-se 
constante. O que vai variar é a natureza do nexo de dependência, da polarização da 
hegemonia e do poder de determinação do núcleo dominante. (FERNANDES, 1972, p. 
14 – nota 2). 

 

No que se refere à América Latina, Fernandes (1975a, p. 35) destaca que 

 

o capitalismo e a sociedade de classes não são produtos de uma evolução interna [...] 
o capitalismo evoluiu na América Latina sem contar com condições de crescimento 
autossustentado e de desenvolvimento autônomo. Em consequência, classes e 
relações de classe carecem de dimensões estruturais e de dinamismos societários que 
são essenciais para a integração, a estabilidade e as transformações equilibradas da 
ordem social inerente à sociedade de classes. 

 

Desta forma, o padrão dependente acarreta consequências em vários segmentos da 

sociedade, e influencia diretamente nas políticas públicas, acarretando desdobramentos 

importantes no campo educacional. Isso significa dizer que as primeiras manifestações 

educacionais estavam inseridas em um molde vindo “de fora”, sob a condição de 

transplantação de conhecimentos e estruturas institucionais que causaram na educação 

 
4 Em Florestan (1972) a noção de heteronomia (em contraposição à autonomia) está definida pela capacidade ou 

não de decisão, direção e gestão do processo de produção e de reprodução do capital nos países, determinando 
sua condição heterônoma (dependente) em relação ao desenvolvimento capitalista. 
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nacional um “colonialismo educacional”, instaurando-se desde a educação básica até a superior 

(FERNANDES, 1975b). Situação que fez persistir traços que contribuíram para a constituição de 

um padrão educacional que aderiu “estrutural e funcionalmente, à concepção conservadora do 

mundo e as suas implicações educacionais, culturais e políticas” (FERNANDES, 1975b, p. 55).  

Portanto, quando inserimos a educação superior dentro dessa realidade educacional, 

podemos dizer que, de acordo com Fernandes (1975b, p. 58),  

 

O padrão brasileiro de escola superior pressupõe um ingrediente externo, 
especificamente político, mas que é essencial - a natureza de sua relação com o 
sistema de poder de uma sociedade de estrutura oligárquica. As “causas próximas" 
das inconsistências e deficiências crônicas da escola superior brasileira constituem 
meras funções dessa conexão, ao mesmo tempo estrutural e dinâmica. 

 

Ou seja, a educação superior brasileira surge e se desenvolve a partir dos interesses 

políticos e econômicos burgueses. Sendo assim, os avanços da educação superior se dão através 

de uma “modernização conservadora” e a sua expansão ocorre sob a tutela das elites, em que 

a 

ampliação do acesso à educação passou a ser uma exigência do capital, seja de 
qualificação da força de trabalho para o atendimento das alterações produtivas, seja 
para difusão da concepção de mundo burguesa sob a imagem de uma política 
inclusiva. (LIMA, 2007, p. 127). 

 

Partindo desse contexto histórico e considerando que tais relações sócio-política-

educacional não foram superadas historicamente, é possível afirmar que tal padrão 

dependente educacional se perpetua e materializa-se no campo jurídico político por meio da 

aprovação de legislações, medidas, programas e projetos, especialmente mantendo o traço 

estruturante do favorecimento ao ensino privado, com repasses de verbas públicas para 

instituições privadas.  

Cabe dizer ainda que há um desmonte da educação superior pública, por meio da 

precarização e intensificação do trabalho docente, desvalorização de servidores 

administrativos, redução geral de investimentos, inclusive no campo das pesquisas e da 

assistência estudantil (DUARTE, 2020b). Assim, traremos a seguir sobre algumas medidas 

tomadas no período 2016 e 2018 que elucidam essa realidade tão complexa, especialmente a 

partir do incentivo à privatização e do desmonte da educação superior no Brasil. 
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3 MEDIDAS GOVERNAMENTAIS DE INCENTIVO AO PRIVADO E CENSO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: DADOS DA REALIDADE PESQUISADA 

 

No ano de 2016 ocorreu o golpe de Estado em que a ex-presidenta Dilma foi retirada de 

seu cargo e seu vice, Michel Temer, passou a assumir a presidência do país. No decorrer do 

governo de Temer, tiveram diversas medidas que favoreceram a ampliação do setor privado na 

educação superior. A primeira legislação foi a Portaria Normativa nº 14, de 11/05/2016 (BRASIL, 

2016a), em que foram ampliadas as vagas em cursos de Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas, dissociada da autonomia dessas instituições, com oferta de vagas em processos 

seletivos do FIES5. 

A segunda foi, a Lei do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Lei 13.334, de 

13/09/2016 (BRASIL, 2016b), destinada à ampliação e a interação do Estado com a iniciativa 

privada, fazendo com que os recursos passassem a ser descentralizados, ou seja, direcionados 

também para o setor privado. Esta medida já estava prevista no plano de governo de Temer. 

 

Temos que viabilizar a participação mais efetiva e predominante do setor privado na 
construção e operação de infraestrutura, em modelos de negócio que respeitem a 
lógica das decisões econômicas privadas, sem intervenções que distorçam os 
incentivos de mercado, inclusive respeitando o realismo tarifário. (FUNDAÇÃO 
ULYSSES GUIMARÃES; PMDB, 2015, p. 17). 

 

A legislação com maior repercussão em 2016, e que tem repercussões até a atualidade, 

foi a PEC 95, aprovada em 16/12/2016, que estabeleceu o orçamento baseado nos anos 

anteriores, de acordo com o índice do IPCA. Conforme análise de Reinholz (2018, on line), 

“quando a emenda diz que a partir de agora o crescimento é só pelo índice do IPCA, ela está 

dizendo que os gastos sociais serão reduzidos, porque o crescimento do índice é insuficiente 

para contemplar o crescimento da população”. Portanto, a PEC 95 provocou o congelamento 

dos investimentos por um período de 20 anos, incluindo a política de educação6, o que implicou 

 
5  O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) foi criado por meio da Lei nº 10.260, de 

12/07/2001 e destinado ao financiamento de estudantes de graduação matriculados em instituições não gratuitas. 
Aprofundamentos ver: BRASIL. Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o FIES e dá outras providências. 
Presidência da República- Secretaria Geral. Subchefia Para Assuntos Jurídicos. Brasília, 2001. Disponível em: 
https://bit.ly/3yogTJC . Acesso em: 02/03/2022. 
6  Para educação, os investimentos mínimos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino deveriam ser de 

18% da receita de impostos, no caso da União, e de 25% da receita de impostos e transferências, para estados e 
municípios (REINHOLZ, 2018, online). 

https://bit.ly/3yogTJC
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em cortes, restrições e estagnação, em especial, no ensino superior, sendo as universidades 

federais atingidas diretamente.  

Na verdade, a PEC 95 teve repercussões consideráveis nos anos seguintes, em 2017 e 

2018, em que, conforme Portal da Transparência (BRASIL/ CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 

2017; 2018), houve uma quantidade notável de repasse financeiro para o FIES. Em 2017 o 

repasse foi de 19,14% e em 2018 foi de 12,01%. Cabe destacar que em 2018, o valor repassado 

para o funcionamento e financiamento das IES públicas foi de R$ 3,85 bilhões e para o FIES foi 

de R$ 11,48 bilhões. Em contrapartida não houve nenhum repasse para o REUNI7, programa 

que viabilizou a expansão das universidades públicas. Portanto, observa-se uma ampliação e 

um financiamento maior voltado para as IES privadas, em que o governo de Temer não só 

permitiu, mas garantiu suporte jurídico e político.  

Conforme análise sobre a continuidade deste processo, Duarte e Irineu (2020, p. 2664-

2665) ressaltam que há ainda 

 

o crescimento empresarial que detém o monopólio das universidades privadas no 
Brasil, intensificando-se a partir de 2010 com a Kroton, Estácio, Laureate e Anima, o 
que gerou um indicador de indústria acadêmica no Brasil. Essa abertura é crescente 
devido ao Estado se desresponsabilizar cada vez mais na garantia dos direitos sociais, 
sob alegação de falta de recursos financeiros e orçamentários. Tal cenário expressa a 
educação superior moldada de acordo com os ditames lucrativos de um país que se 
encontra na periferia do capitalismo. 

 
Os dados dos Censos da Educação Superior - Notas Estatísticas, entre os anos de 2016 – 

2018 confirmam o aumento das IES privadas, em detrimento do setor público educacional. No 

ano de 2016, 87,70% das IES eram privadas e 12,30% eram públicas, incluindo as federais, 

municipais e estaduais (INEP/MEC, 2016). Em relação às vagas nos cursos de graduação, neste 

ano, eram 93% na rede privada de ensino e 7% nas instituições públicas. 

Em 2017, 87,9% das instituições eram privadas e 12,1 % eram públicas. No que se refere 

às vagas nos cursos de graduação, mais uma vez a rede privada predominou com 92,4% do total 

e apenas 7,6% na rede pública (INEP/MEC, 2017). No último ano do mandato de Temer, em 

 
7  Criado pelo Decreto nº 6.096/2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) tinha como objetivo principal ampliar o acesso e a permanência dos estudantes 
nas universidades federais, a partir do aumento do número de vagas nos cursos de graduação, em especial 
noturnos. Para aprofundamentos ver: BRASIL. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o REUNI. 
Presidência da República- Secretaria Geral. Subchefia Para Assuntos Jurídicos. Brasília, 2007. Disponível em: 
https://bit.ly/2Uk50FM  Acesso em:02/03/2022. 

https://bit.ly/2Uk50FM
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2018, o percentual de instituições privadas era de 88,2% e, em relação às públicas era 11,8% 

(INEP/MEC, 2019).  

Esses dados elucidam como foi a política de governo de Temer em que a educação 

pública recebeu ainda menos investimentos para a sua manutenção e permanência, tornando-

se a minoria quando comparada a expansão do ensino superior privado. E dentro desta 

expansão privada a modalidade à distância vem se ampliando cada vez mais, favorecendo a 

lucratividade dos setores da burguesia local associada à hegemônica. 

 

4 O AVANÇO DA MODALIDADE EAD E A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: 

PARTICULARIZANDO O DISTRITO FEDERAL 

 

O Ensino à distância surge com o intuito de ampliar a educação superior a partir de 

recursos tecnológicos (Internet), conduzindo a um rápido crescimento que vem implicando em 

ameaça à educação de qualidade. Uma das primeiras formas de incentivo a essa modalidade 

encontra-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, a Lei n° 

9394/1996, que no seu Artigo 80 diz que “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada” (BRASIL, 1996). A partir disso, outros Decretos e Resoluções foram 

aprovados no intuito de garantir a consolidação do EAD no país8. 

A partir disso, o número de alunos que ingressaram nessa modalidade de ensino cresceu 

de forma significativa, como é possível identificar nos Censos da Educação Superior. Um dos 

dados que podemos explicitar foi o aumento de 20% de estudantes no EAD entre os anos de 

2015 e 2016 e em contraposição a isso, houve um decréscimo de 3,7% de ingressantes entre 

esses mesmos anos na modalidade presencial (INEP/MEC, 2020, online). No Censo da Educação 

Superior - Notas Estatísticas de 2017 (INEP/MEC, 2017) é possível ver que em um período de 

dez anos (2007 – 2017) o número de ingressos na modalidade EAD passou de 329.271 em 2007 

para 1.073.497 no ano de 2017.  

 
8 Alguns exemplos: a) Resolução n°1, publicada no Diário Oficial da União em 11/03/2016 que estabelece Diretrizes 

e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância (BRASIL, 
2016c); e b) o Decreto n° 9057, de 25/05/2017, que  regulamentou o Art. 80 da LDB de 1996, especialmente no 
que se refere ao ensino a distância (BRASIL, 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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Em relação à formação em Serviço Social, segundo o Relatório Síntese de Área - Serviço 

Social, elaborado a partir do ENADE 2018 (INEP/MEC, 2018, p. 24), torna-se explícita a 

predominância dos cursos privados: “Considerando-se a Categoria Administrativa das IES, 

destaca-se a predominância das Instituições Privadas de ensino, que concentraram 263 dos 330 

cursos de Serviço Social, número correspondente a 79,7% dos cursos avaliados.” 

Focando no curso de Serviço Social no Distrito Federal, analisamos, a partir do site E-

MEC9, que há trinta e cinco (35) IES em atividade que oferecem a graduação em Serviço Social 

na modalidade EAD e presencial. Dessas 35, identificamos, por meio de pesquisas na Internet e 

nos sites das instituições, que muitas não possuíam sede física no DF, dificultando uma análise 

mais aprofundada das condições de oferta dos cursos e do seu funcionamento. 

Particularizando as instituições que possuíam polos de apoio para EAD ou sede física 

para cursos presenciais, destacamos que, das 35 instituições, apenas 19 IES se enquadravam 

nessas condições, constituindo-se em: 14 IES que ofereciam o curso exclusivamente na 

modalidade EAD; 04 IES ofereciam em ambas as modalidades (presencial e EAD); e apenas 01 

oferecia exclusivamente na modalidade presencial, sendo esta uma universidade pública 

(Universidade de Brasília - UnB). 

Quanto às IES que ofereciam o curso na modalidade EAD, foi possível identificar alguns 

problemas acerca da oferta do curso de Serviço Social no DF, tais como: 1) grande quantidade 

de polos EAD presentes, destacando que esses polos serviam apenas para apoio aos estudantes 

que cursam essa modalidade e alguns também funcionavam como local para realização de 

provas semestrais; 2) algumas divergências de informações que foram encontradas no E-MEC 

em comparação com as disponibilizadas nos sites das IES, tais como: incompatibilidades sobre 

a quantidade de campus/polos existentes no DF e se as instituições estavam realmente 

ofertando o curso de Serviço Social10; e 3) ausência de informações gerais sobre o curso de 

Serviço Social em várias dessas IES. Cabe destacar que os sites muitas vezes não ofereciam 

recursos suficientes para saber como: as instituições prestavam o serviço educacional; se 

realizavam os processos seletivos; funcionavam os cursos; quais eram os projetos pedagógicos 

dos cursos etc. 

 
9  Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/>. Vários acessos, sendo o último em:  25/04/2021.  
10 No site E-MEC algumas IES constavam ter sedes no DF. Entretanto, fazendo buscas na Internet e nos sites dessas 
instituições, identificamos que as mesmas não tinham sede e também que outras mostravam estar ofertando o 
curso de Serviço Social no E-MEC, mas apresentavam o contrário em seus sites oficiais. 
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Muitos pontos são questionados na modalidade EAD quando se trata da qualidade da 

educação superior, especialmente quando se refere à troca de conhecimentos e vivências no 

ensino a distância, tais como a falta de interação entre professores e alunos, podendo ocasionar 

dificuldades na comunicação e dúvidas, bem como a ausência de debates que gera limitação na 

aprendizagem. Além disso, ao ser uma modalidade que depende totalmente das tecnologias, 

qualquer eventual problema técnico (acesso à internet, problemas nos computadores, etc.) 

pode comprometer a realização das aulas.  

O curso de Serviço Social apresenta também problemáticas diante da modalidade EAD, 

uma vez que o debate da formação profissional dos Assistentes Sociais tem provocado várias 

reflexões dentro do movimento estudantil, bem como pelas entidades organizativas da 

categoria profissional do Serviço Social (CFESS e ABEPSS). Neste sentido, alguns problemas 

podem ser aqui citados: falta de comprometimento do EAD com a realização de pesquisa e 

extensão; dificuldades enfrentadas no momento do estágio supervisionado obrigatório e na 

execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso, especialmente com redução de exigências 

necessárias a qualificação da formação (CFESS, 2014). 

Por ser caracterizada como uma formação aligeirada e precarizada, o Serviço Social 

diante do EAD aponta várias outras problemáticas específicas, tais como: a falta de um projeto 

pedagógico que esteja na direção das Diretrizes Curriculares para o Curso de 1996; as 

contradições diante do Projeto Ético Político da profissão; além da ausência de condições 

objetivas que promovam a articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão (CFESS, 2014). 

Portanto, nessa modalidade, “quem dá a direção da alocação dos discentes não é o projeto 

pedagógico do curso, conforme critérios indicados nas Diretrizes Curriculares de 1996, mas a 

lucratividade da empresa educacional [...]” (DUARTE, 2019, p.165). Assim, é possível afirmar:  

 

Um graduado em Serviço Social, formado com frágil embasamento teórico, técnico-
interventivo e ético-político, não tem possibilidades efetivas de se contrapor, por meio 
de estratégias profissionais cotidianas, ao perfil contemporâneo da política social 
brasileira. (CFESS, 2014, p.34). 

 

Desse modo, o EAD causa impactos significativos tanto na formação dos estudantes de 

Serviço Social, quanto na qualificação do exercício profissional dos Assistentes Sociais, uma vez 

que uma formação sem aprofundamento crítico pode impactar diretamente na prestação dos 

serviços sociais e, consequentemente, na vida dos usuários das políticas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que o padrão dependente de educação não é apenas uma tendência, mas é 

algo incentivado e facilitado por dentro (pela burguesia local, em associação com os interesses 

burgueses externos), por meio dos governos e de suas ações, como elemento estruturante no 

capitalismo dependente. Assim, analisar e compreender as legislações evidencia o processo de 

continuidade do incentivo à privatização e à mercantilização da educação superior brasileira. 

Através de uma falácia de ampliação do acesso educacional e “democratização” do ensino, o 

desmonte vem sendo conduzido e arquitetado por camadas sociais que se beneficiam desse 

processo: a minoria burguesa que lucra com tal situação, especialmente com a expansão do 

EAD. Isto porque “a expansão do capitalismo dependente em solo brasileiro realiza a renovação 

dos padrões dependentes de desenvolvimento e de educação, ratificando desigualdades, 

concentração de renda, de prestígio e de poder” (DUARTE; IRINEU, 2020, p. 2669). 

Por fim, é possível identificar que a precarização da educação superior, por meio 

particularmente da expansão do EAD, especialmente no curso de Serviço Social, prejudica uma 

formação superior qualificada, bem como a real democratização do acesso à educação de nível 

superior, comprometendo também a formação de profissionais de fato qualificados e críticos 

que possam contribuir para um outro patamar de desenvolvimento capitalista que não o 

dependente. 

Então, defender a universidade pública é mais do que necessário nos tempos atuais, 

tendo em vista que só assim será possível uma quantitativa e qualitativa ampliação da educação 

superior reconhecida como direito social.  
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