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Resumo 
Apresentamos neste texto o processo de desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, sua 
institucionalização no período da ditadura militar e seu vínculo com o contexto socioeconômico 
da época, que requisitou profissionais qualificados, principalmente para docência, em razão da 
ampliação das instituições de Ensino Superior. Em seguida tratamos da pós-graduação em 
Serviço Social implantada após a referida institucionalização da pós-graduação na década de 
1960, sendo que essa enfrentou e enfrenta os desafios impostos pelas políticas educacionais e 
a busca pelo reconhecimento no mundo científico. Um avanço importante para a profissão, 
visto que foi através dos cursos de pós-graduação que se consolidou a massa teórico-crítica da 
profissão. 

 
Palavras-Chaves: Pós-graduação no Brasil; Pós-graduação em Serviço Social; Políticas 
Educacionais na Pós-graduação; Avanços e Desafios. 
 

 
Abstract: 
We present in this text the development process of graduate studies in Brazil, your  
institutionalization in military dictatorship period and your relation social-economical context at 
that time, that requested  qualified professionals, mainly for teaching, in reason extension the 
higher education institutions. After, we will deal of Social Work graduate studies introduced after 
the referred institutionalization of graduate studies in decade of 1960, and have faced up the 
challenges imposed by education policies and the search to recognize in scientific world. An 
important progress to the job, because through graduate studies that have consolidated the   
critical-theoretical category of profession. 
 
Keywords: Graduate studies in Brazil; Social Work graduate studies; Educational policies in 
graduate studies; Progress and Challenges.  
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Neste texto aproximamo-nos do desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, que se 

institucionalizou pelo Parecer nº 977/65, embora tenha registros de cursos de pós-graduações 

no Brasil implantados anteriormente, mas estes eram caracterizados pela falta de legislações 

efetivas e condições precárias de financiamentos e formação de pesquisadores. Traços que 
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expressam a trajetória das políticas educacionais brasileiras, que somente se ampliaram 

mediante a requisição do mercado de trabalho e consumo, e com interferências internacionais. 

É o caso da institucionalização da pós-graduação na década de 1960, no contexto da ditadura 

militar. Os impactos na política educacional vigente naquele período histórico fizeram com que 

a normatização e ampliação imprimissem à pós-graduação um caráter voltado à formação de 

profissionais técnicos. 

Trataremos em seguida da implantação da pós-graduação em Serviço Social no final da 

década de 1960, portanto, após a institucionalização da pós-graduação pelo referido Parecer,, 

que se constituiu num passo importante para a profissão alcançar maturidade intelectual, 

mesmo com os desafios impostos pelas políticas educacionais brasileiras caracterizadas por 

processos excludentes e elitistas, pois era uma minoria representante da burguesia que 

adentrava tais espaços de formação. 

Os desafios do Serviço Social na implantação da sua pós-graduação foram além das 

determinações históricas das políticas educacionais (excludentes e precárias), pois era 

considerada uma profissão interventiva, sem características científicas, e a pós-graduação 

possibilitou romper com esse paradigma, consolidando a massa teórico-crítica para a profissão, 

que já possuía em seu interior uma busca por aprimoramentos e discussões em torno de 

questões metodológicas e científicas.  

Muitos desafios estão presentes ainda hoje, e juntamente com outras áreas das 

Ciências Humanas e Sociais, o Serviço Social se empenha na valorização do conhecimento 

construído e no enfrentamento da condição de área com pouca relevância no mundo científico. 

 
2. A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 
 

Na década de 1930 os cursos de pós-graduação no País eram parcos e oferecidos em 

algumas instituições universitárias. Havia ações voltadas para instituição da pós-graduação, 

porém poucos cursos foram criados (CURY, 2005). Nessa mesma década foram criadas pós-

graduações em Direito na Universidade de Minas Gerais (atual UFMG), na Universidade do Rio 

de Janeiro (atual UFRJ), na Faculdade Nacional de Filosofia (incorporada posteriormente pela 

UFRJ) e na Universidade de São Paulo, e tiveram influência do modelo francês. Na Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo, em 1941 foi criado um curso de mestrado, apoiado por 

pesquisadores norte-americanos. Em 1946, aprovou-se o Estatuto das Universidades do Brasil 

que reconheceu cursos de pós-graduação destinados à especialização profissional. 

 
Eram poucas as universidades brasileiras onde era possível a realização de estudos de 
pós-graduação, além do que, nessa época, a pós-graduação brasileira, por seguir o 
modelo francês antigo, visava apenas ao título de Doutor. Não havia o Mestrado entre 
nós, e o título de Doutor, alcançado de modo exageradamente artesanal, era ostentado 
por um número muito reduzido de pessoas (BEIGUELMAN 1997, p. 34 apud CURY, 
2005, p. 9). 
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O financiamento e apoio para pesquisas foram normatizados a nível nacional com a 

criação em 1951 do Conselho Nacional de Pesquisas (atual CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e com a Campanha de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (atual CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), visando a concessão de bolsas, intercâmbio e cooperação entre instituições e 

apoio a eventos de natureza científica. 

Guterres (2002) afirma que a pós-graduação no Brasil já possuía vários cursos, e que o 

Parecer 977/65, considerado marco de regulamentação da pós-graduação no País, só é visto 

como um divisor de águas devido sua fundamentação. 

 
O Parecer 977/65 aparece como um divisor de águas em que o período anterior a 65 é 
visto como assistemático, confuso e marcado por múltiplas tendências, enquanto que o 
período pós 65 é visto como sistemático, uniforme e crescentemente rígido e rigoroso. A 
descrição do período anterior a 65 tem levado os pesquisadores a menosprezá-lo de tal 
maneira que os comentários são rápidos e repetitivos sem uma avaliação mais 
aprofundada. Em consequência disso a maior parte da literatura se atém ao período 
posterior. (GUTERRES, 2002, s.p.). 
 

De acordo com Guterres (2002), já existiam no Brasil mais de cem cursos de pós-

graduação em 1965, ano em que foi aprovado o “Parecer Sucupira” (que tem esse nome em 

razão do seu relator Newton Sucupira). Havia no Brasil institutos, fundações, centros de 

pesquisa e universidades que já realizavam pesquisas, tais como: a Fundação Getúlio Vargas 

(1944); a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE (1952); o ITA - Instituto Técnico da 

Aeronáutica (1947); o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (1954). 

 
Uma pesquisa realizada pela CAPES faz um levantamento da situação da pós-
graduação em 1965. Segundo Maciel (1967) o trabalho reúne informações de 157 
entidades cujos resultados revelaram a presença de 286 cursos de aperfeiçoamento e 
especialização e 96 cursos de pós-graduação dos quais 22 eram de doutorado, 67 de 
mestrado e 7 de características que não se enquadravam nos critérios estabelecidos 
para verificação (GUTERRES, 2002, s.p.). 
 

Para Guterres (2002), essa ideia de que a Pós-graduação brasileira só ganhou formas 

após o referido Parecer, ocorre devido a escassa legislação, sendo que a expressão “pós-

graduação” não era utilizada nas normativas existentes. 

Devido a escolarização ser elitizada e domínio de uma minoria privilegiada, o Brasil 

possuía poucos pesquisadores e professores qualificados para a nova realidade que se 

apresentava na década de 1960, em razão da ampliação das universidades públicas e de 

instituições privadas de Ensino Superior, o que gerou a necessidade de docentes e 

profissionais de pesquisa. O nível qualitativo e quantitativo dos profissionais era insuficiente 

para o atendimento da demanda. (BAPTISTA, RODRIGUES, 1992). 

A institucionalização, conceituação e formatação da Pós-graduação no Brasil ocorreram 

pelo Parecer da Câmara de Ensino Superior nº 977/65, o “Parecer Sucupira”, e integra o 

conjunto de ações do ideário desenvolvimentista e da forte influência norte-americana, que 
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tiveram sua expressão nas políticas educacionais pelos acordos MEC-USAID1 no contexto da 

ditadura militar. 

Segundo Guerra (2011), a pós-graduação implantada no Brasil pelo Parecer Sucupira 

seguiu o modelo norte-americano, porém com a lógica determinada pela relação excludente e 

subordinada em relação aos países da América Latina, evidenciando ainda mais o processo de 

dependência entre países centrais e periféricos. 

 
Naquela conjuntura, fazia-se necessário assegurar determinado tipo de pesquisa e de 
produção tecnológica e científica que viessem a dar suporte ao projeto de 
transformação capitalista instaurado pela ditadura, caracterizado pela aceleração 
econômica, dependência do capital externo e por uma dinâmica que garantia, mas 
também restringia, o acesso aos bens e serviços apenas aos segmentos da classe 
burguesa, dando prosseguimento a histórica herança de exclusão da massa da 
população brasileira. (...) Essa integração implicava a expansão dos mercados 
consumidores nos países periféricos e o fomento aos países centrais enquanto 
produtores de Ciência e Tecnologia (GUERRA, 2011, p. 128). 
 

A expansão da pós-graduação nesse período se caracterizou por processos que 

velavam, acobertavam, dissimulavam a realidade coercitiva instaurada pelo governo militar, 

utilizando-se de uma ideologia tecnicista e elitista. Características estas que compõem o 

formato das políticas educacionais excludentes implantadas ao longo da história no Brasil, 

atendendo a elite burguesa brasileira e seguindo o viés de subordinação e exclusão social dos 

países periféricos em relação a países centrais. 

A pós-graduação teve como objetivos: a formação de professores devido a expansão 

das universidades; o estímulo de pesquisas que viessem a atender os interesses do mercado; 

formação e treinamento de técnicos e gerentes para os setores privilegiados pela ditadura. 

Esse modelo mantinha a condição de dependência do País, constituindo-se numa pós-

graduação sem autonomia e subordinada aos interesses do Estado e do mercado, “tendência 

que nos dias de hoje apenas se acirra e se complexifica” (GUERRA, 2011, p. 130). 

Seguindo o modelo norte-americano, a característica básica era a diferenciação entre a 

formação stricto-sensu e a lato-sensu. A primeira com responsabilidade de formar professores 

para o nível universitário, pesquisadores e profissionais de alto nível, os graus de formação de 

mestre (máster) e doutor (doctor), com a exigência da elaboração de dissertação para 

mestrandos e tese para doutorandos. A formação lato-sensu, sendo responsável por 

aperfeiçoamentos e especializações com caráter mais restritivo e direcionado a determinada 

área, não atribuía grau acadêmico. (BAPTISTA, RODRIGUES, 1992). 

Em 1974 foi criado o Conselho Nacional de Pós-graduação com vistas a organização e 

ao direcionamento de uma política nacional que estabelecesse metas, prioridades e orçamento 

para as pós-graduações. A partir de então, foram elaborados planos que viabilizassem o 

                                                 
1
 Denominados de acordos MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura/United States Agency for 

International Development), por esses acordos, vieram técnicos norte-americanos com o objetivo de 
reformar o ensino brasileiro, postulando uma formação técnica profissionalizante para inserção no 
mercado de trabalho e consumo. 
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desenvolvimento dos programas de pós-graduação, contemplando legislações e a realidade 

vigentes, direcionando políticas de financiamento e agenda de pesquisas. 

Os três primeiros planos elaborados foram efetivados na seguinte ordem cronológica: I 

Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG (1975-1979) que enfatizou a questão da expansão 

do quadro docente e a formação de pesquisadores. O II PNPG (1982-1985) enfatizou a 

elevação da qualidade dos docentes e pesquisadores, entre outros aspectos como a avaliação 

e participação da comunidade científica nesse processo, além do desenvolvimento de 

pesquisas. 

O III PNPG (1986-1989) refletiu o momento histórico em que o País vivenciava com a 

redemocratização e o processo de elaboração de uma nova constituição que buscava ampliar 

espaços democráticos, conquistas sociais e o desenvolvimento econômico do país, 

entendendo que para isso seria necessária autonomia científica e tecnológica. Os objetivos 

desse plano contemplavam além da formação de pesquisadores de alto nível para o País, 

realizar a integração entre ciência, tecnologia e o setor produtivo. A partir desse plano houve 

também a preocupação com desigualdades regionais das instituições de pesquisas e pós-

graduação em relação a localização geográfica e financiamento das pesquisas. 

Na década de 1980 o Brasil vivenciou um marco histórico - o processo de 

redemocratização e das lutas populares em prol da ampliação de direitos sociais. Houve 

conquistas no setor educacional e avanços legais, tais como a Constituição Federal de 1988. 

Mas o percurso das políticas sociais traz as tensões próprias do momento histórico e que são 

expressas pelos sujeitos envolvidos desde sua formulação até sua efetivação. Dessa forma, a 

conquista educacional desse momento sofreu os impactos advindos do contexto 

macroeconômico capitalista e dos projetos societários em disputa. 

A economia mundial sofria o processo de transformação gerado por uma das crises do 

capital, priorizando o capital financeiro, visando o aumento das taxas de lucro, a produtividade 

e a competitividade. A globalização dos mercados impôs aos países a abertura para grandes 

empresas estrangeiras. Os países centrais e periféricos buscaram adequarem-se ao “novo” 

ciclo de acumulação do capital. 

 
As mudanças recentes na dinâmica da acumulação do capital – com a 
internacionalização dos mercados financeiros, os processos de reestruturação 
produtiva, a abertura das economias e a desregulamentação dos mercados – 
repercutiram de modo marcante na realidade brasileira, à medida que incidiram sobre 
um solo histórico e societário mediado por elementos próprios da formação social 
brasileira. (ALMEIDA, 2011, p. 8). 
 

O que eram conquistas sociais teve que se sucumbir à nova dinâmica. No Brasil as 

ações governamentais para o enfrentamento da crise se expressaram em redução de gastos 

sociais, privatizações de setores de serviços, abertura para investimentos e comércio externo, 

entre outras ações. 
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As políticas educacionais se integraram ao contexto com vistas a formação de um novo 

perfil de trabalhador, especializado e multifuncional. A garantia desses procedimentos sucedia 

de acordos e interferências internacionais sobre as políticas educacionais de países periféricos 

para ampliação dos níveis de escolarização e que estes correspondessem às necessidades do 

setor produtivo. A educação foi priorizada pelos setores econômicos, pois se constituiu em 

espaço para formação e capacitação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. 

A Política de Educação brasileira, a partir da década de 1990, sofreu os impactos de 

decisões de órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco 

Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC), que promoveram e financiaram as 

propostas e acordos para essa política, de tal modo que as estatísticas educacionais fossem 

ampliadas, atingindo as metas determinadas pelos referidos organismos. Esses acordos 

implicaram no favorecimento do contexto neoliberal e globalizado2 vigente. 

É neste contexto que os cursos de pós-graduação tiveram avanços quantitativos nesse 

período, expressando a preocupação com as desigualdades e a lógica da formação de 

profissionais especializados para o mercado de trabalho. 

No que concerne aos planos, o que seria o IV PNPG teve início com estudos e 

discussões em 1996, porém teve problemas e não chegou a ser implantado por restrições 

orçamentárias e falta de articulação entre as agências de fomento. Mas, “diversas 

recomendações que subsidiaram as discussões foram implantadas pela Diretoria da CAPES, 

ao longo do período, tais como: expansão do sistema, diversificação do modelo de pós-

graduação, mudanças no processo de avaliação e inserção internacional da pós-graduação.” 

(BRASIL, 2010, p. 29). Ainda que o PNPG não tenha sido implantado, suas diretrizes foram 

utilizadas entre os anos de 1996 a 2004. 

Em 2005 foi implantado um plano com vigência até 2010. Nesse plano buscou-se 

parceria e cooperação entre as agências de fomento, inclusive as estaduais, as secretarias de 

ciência e tecnologia e instituições universitárias e de pesquisas visando a equacionar as 

assimetrias dos programas de pós-graduação. Buscaram-se estratégias para implantação de 

                                                 
2
 O neoliberalismo ganhou força no pós-2ª Guerra Mundial, período em que os países envolvidos na 

guerra buscavam estratégias para se reestruturar economicamente. Eles se utilizaram de ideias da 
doutrina liberal clássica que defende o livre-comércio, o direito à propriedade privada, a igualdade de 
oportunidades e não de acesso a bens e serviços, que fica restrito a capacidade de cada um. Na política, 
essa doutrina defende a democracia para a escolha de governantes, que também ganha viés 
mercadológico: políticos fazem ‘negócios’ e eleitores são vistos como ‘consumidores’. As ideias 
neoliberais foram difundidas em todo o mundo, especialmente com a queda do regime governamental do 
Leste Europeu, dito comunista, e com a globalização do mundo. A globalização “é a expansão 
internacional das trocas e das relações de produção capitalista; a expansão internacional da visão de 
mundo e do modo de vida burgueses e, finalmente, a expansão internacional das comunicações.” 
(ROMÃO, 2006, p. 49). A difusão dessas ideias foi destrutiva para políticas governamentais de cunho 
social, pois provocou o encolhimento ou desmonte de conquistas sociais adquiridas no Brasil, na década 
de 1980. As legislações sociais, criadas para regulamentação de artigos da Constituição Federal de 
1988, sofreram os impactos das medidas neoliberais. 
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programas específicos, sendo que foram ouvidas as universidades, o setor empresarial e os 

sujeitos envolvidos no processo do desenvolvimento do País. 

Nesse mote estão as parcerias público-privadas para subsidiar pesquisas através de 

empresas privadas. Destaca-se o envolvimento da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), devido a utilização dos fundos setoriais de Ciência e Tecnologia criados a partir de 

1999 com vistas ao financiamento de pesquisas e inovações tecnológicas por meio de setores 

empresariais e de recursos naturais da União (BRASIL, 2012, s.p). É nítida a vinculação de 

pesquisas e programas de pós-graduação ao setor privado.  

O atual plano (2011 a 2020) é o primeiro que tem suas metas contempladas no Plano 

Nacional de Educação (PNE). Ele alinha os programas de pós-graduação ao vínculo com o 

setor privado, ao envolvimento de docentes e pesquisadores na captação de recursos para a 

pesquisa em empresas. Os processos avaliativos dos programas estão atrelados à 

produtividade acadêmica de docentes e pesquisadores (“produtivismo”)3, desconsiderando 

aprofundamentos nos processos formativos, pois se assenta nos aligeiramentos, flexibilização 

de currículos, sobrecarga de trabalho docente, entre outros aspectos. 

Historicamente, a pós-graduação permanece vinculada às exigências do processo de 

produção e reprodução da sociedade capitalista, tal como os outros níveis de formação 

escolarizada. Docentes e discentes pesquisadores necessitam de autonomia no processo 

criativo de investigação, aproximação e desvelamento da realidade, e mediante tais políticas, a 

realização de pesquisas tem se tornado um verdadeiro desafio, principalmente na área das 

Ciências Sociais Aplicadas não vinculadas ao contexto produtivo e consideradas de pouca 

relevância no mundo científico. 

 
3. A PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
A pós-graduação stricto sensu em Serviço Social iniciou-se na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP) em 1971, e logo em seguida, em 1972 na PUC/RJ. Na 

mesma década também foram implantadas as pós-graduações na UFRJ (1976), na PUC/RS 

(1977), na UFPB (1978), na UFPE (1979). Inserindo-se assim, no quadro maior da necessidade 

de ampliação do pessoal docente e pesquisador. 

                                                 
3
 O “produtivismo” é uma prática que infelizmente tem se tornado frequente nos cursos de pós-

graduação, pois se expressa na produção de textos, artigos e trabalhos com temas repetitivos, sem 
muita qualidade científica em razão de fatores como: aligeiramentos nos processos formativos, 
precarização do trabalho docente, condição dos discentes, que em sua maioria são pesquisadores 
trabalhadores, entre outros. O que se considera é que há uma exigência de produtividade científica a 
pesquisadores discentes e docentes, sendo que esta produtividade é um dos itens com maior relevância 
na avaliação realizada pela CAPES, tornando a ampliação quantitativa de produções científicas um 
requisito imprescindível à manutenção de qualquer programa de pós-graduação, desconsiderando a 
pertinência e qualidade dessas produções. Esta é uma das críticas abordadas pelo Serviço Social no 
âmbito das políticas educacionais. Para aprofundamento dos estudos referentes a influência neoliberal 
na Política de Educação Superior (que resvala na pós-graduação) sugerimos - Lima, K. Contra-reforma 
na Educação Superior: de FHC à Lula. São Paulo: Xamã, 2007. 
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Para o Serviço Social, a tarefa de implantação dos primeiros cursos não foi fácil, 

considerando os embates relacionados a questões ideológicas do regime opressor em 

vigência, o financiamento de pesquisas, ainda havia a concepção de que a área não era tão 

relevante. 

 
O Serviço Social, que enfrentava no seu dia a dia o embate entre os interesses das 
classes antagonicamente constituídas, não ficou atrás e também lutou pela criação do 
seu programa de pós-graduação. Aqui sim, as dificuldades foram sensíveis. O seu 
trabalho de convencimento teve início na universidade, cuja hierarquia superior, por não 
entender o que é Serviço Social, não concebia como necessária a criação de um curso 
de tal monta. (SETUBAL, 2013, p. 88-89). 
 

Em 1981 a PUC/SP implantou o nível de doutorado, e foi a única no Brasil e na América 

Latina até 1993 a oferecer o nível de doutorado em Serviço Social. Portanto, neste período 

eram seis instituições que ofereciam o nível de mestrado e uma, o nível de doutorado. 

A regulamentação de cursos de pós-graduação expressava num sentido a influência 

norte-americana nas políticas educacionais no Brasil, mas, no âmbito do Serviço Social havia 

outros fatores que o impulsionava ao aprofundamento teórico: a aproximação das Ciências 

Humanas e Sociais e as iniciativas relacionadas à pesquisa e produções advindas do Centro 

Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais (CBCISS) e do Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), que colocavam em debate os questionamentos 

sociais e a articulação com a prática profissional. 

 
O processo que permitiu a articulação entre a institucionalização da profissão e o 
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação foi originalmente fomentado pelas 
necessidades prático-operativas e pelos requerimentos da sistematização da 
intervenção, seja ela técnica, política e/ou institucional. Todavia, foi a ampliação dos 
objetos de conhecimento, determinada tanto pelo agravamento da questão social, como 
por novos processos sociais surgidos no pós 64, aliados à complexificação das relações 
entre Estado, sociedade e mercado, que obrigaram o Serviço Social a procurar aporte 
nas ciências humanas e sociais, qualificando-se como parceiro intelectual e também 
protagonista da produção e pesquisa social no Brasil. (MOTA, 2005, p.12). 
 

Portanto, a criação da pós-graduação em Serviço Social se inscreve no conjunto de 

lutas da categoria pelo aprimoramento e inserção da profissão na maioridade intelectual. A 

criação da pós-graduação permitiu ao Serviço Social, buscar junto às Ciências Sociais espaço 

no contexto científico do País através de pesquisas e aprofundamentos teóricos. A 

“maioridade” das Ciências Sociais, aqui se coloca o Serviço Social, “se configura ao longo das 

décadas de 80 e 90 e sua inserção entre as disciplinas apoiadas pelo CNPq institui o 

reconhecimento, pelos atores científicos, de um campo específico do conhecimento que passa 

a ser incentivado no sentido de afirmar sua identidade científica” (KAMEYAMA, 1998, p. 36). 

A busca por uma postura científica se reflete nas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Serviço Social, estabelecidas pela então Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social 

- ABESS4 em 1982, que institui a pesquisa como parte integrante da formação em Serviço 

                                                 
4
 Criada em 1946, a ABESS - Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social teve a nomenclatura 

alterada em convenção realizada em 1979, após o III CBAS, denominado: “Congresso da Virada”, e 
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Social e na luta pela ampliação de bolsas e financiamentos de pesquisas na área. Representa 

também o compromisso da categoria com os processos formativos. 

No balanço do desenvolvimento dos cursos de pós-graduação stricto-sensu em Serviço 

Social percebe-se que na década de 1990, houve aumento em relação ao número das 

instituições a oferecerem cursos de mestrado e doutorado. Iniciaram os cursos de mestrado e 

doutorado da Universidade Estadual Paulista (UNESP), o de doutorado da UFRJ e da UFPE. O 

Serviço Social brasileiro ganha corpo em publicações, se constituindo em referência na 

América Latina e Portugal. Amplia-se o número de núcleos de pesquisas e projetos com apoio 

das agências de fomento vinculadas a esses núcleos. 

Destacam-se os avanços e conquistas profissionais no que se refere a ampliação do 

corpus teórico da profissão. Os reflexos podem ser sentidos no âmbito da categoria com o 

Código de Ética de 1993 e a Lei de Regulamentação da profissão de 1993. Na arena política, 

as conquistas se expressam nas diversas contribuições de assistentes sociais na elaboração 

de legislações sociais aprovadas nesse período. Ações que denotam uma profissão voltada 

aos interesses das classes subalternas, na defesa dos direitos sociais e na luta contra todo o 

tipo de opressão. 

A partir de 1990 as conquistas sociais dos trabalhadores da educação foram distorcidas 

ou suprimidas pelos avanços neoliberais, o ensino foi “massificado” e caracterizado pela 

instrumentalização das “massas populares” atendendo às exigências de profissionalização pelo 

mercado de trabalho. Aspectos que podem ser observados em todos os níveis de ensino, até 

mesmo nos programas de pós-graduações. 

Em consonância com o contexto capitalista mundial, os planos nacionais de pós-

graduação têm sua vinculação às requisições do mercado, e a análise desses planos nos 

últimos 20 anos “demonstra o aprofundamento de uma histórica política de fomento voltada a 

atender aos interesses da indústria brasileira, operando na direção de formar recursos 

humanos para o mercado, através de parcerias com empresas” (GUERRA, 2011, p. 138). 

O modelo atual se fundamenta na gestão empresarial e está voltado para o processo 

produtivo, sofre processos avaliativos que são próprios de áreas de concentração ligadas aos 

setores econômicos e de ciência e tecnologia (em sua grande maioria das Ciências Exatas), e 

desconsidera as características e particularidades de cada área, principalmente programas e 

pesquisas sociais, pois estas geralmente não estão vinculadas ao setor produtivo, como é o 

caso do Serviço Social. 

Atualmente, de acordo com os dados da CAPES o Serviço Social possui 32 programas 

stricto sensu reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação, 

                                                                                                                                                             
assumiu o compromisso de coordenar e articular o projeto de formação profissional, passando a 
denominar-se Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social. No ano de 1998, visando integrar a 
pesquisa em sua constituição, valorizar a indissociabilidade do tripé universitário: ensino-pesquisa-
extensão, e articular graduação e pós-graduação em Serviço Social, foi denominada ABEPSS - 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
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que são aqueles que podem expedir diplomas de mestre e doutor. Os 32 programas oferecem 

o nível de mestrado e desses 16 oferecem também o nível de doutorado5. 

A preocupação com as desigualdades regionais persistem, pois há uma concentração 

dos programas na região Sudeste com 37,5%, sendo que dos 16 programas que oferecem 

doutorado no país, metade estão também na Região Sudeste. Outro ponto para análise são as 

notas da última avaliação disponibilizadas no site da CAPES, onde consta que dos 32 

programas que oferecem mestrado, 37,5% deles estão com nota 3, considerada muito baixa e 

com risco do programa deixar de ser reconhecido pela CAPES. Sob o mesmo risco estão 

43,75% dos 16 programas que oferecem o nível de doutorado e apresentam nota 4, que é 

considerada muito baixa. São reflexos da política de pós-graduação que prioriza a 

produtividade e os avanços em Ciência e Tecnologia. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Serviço Social em suas reflexões acerca da política de educação brasileira, traz o 

questionamento sobre a adequação dessa política ao contexto neoliberal que a insere na lógica 

do mercado, seja por intermédio do repasse de responsabilidades e recursos do Estado para 

instituições privadas de ensino, na ótica da educação como mercadoria, ou pelos processos 

formativos que só têm vistas para o mercado de trabalho, sem considerar a educação como 

dimensão da formação humana. A pós-graduação não foge a essa lógica e tem se submetido a 

normatização e padrões de mercado que estão sendo impostas aos programas, docentes e 

discentes. 

Nesse sentido, entende-se que os programas de pós-graduação como lócus privilegiado 

para formação de pesquisadores, deveria ser espaços para desenvolvimento da autonomia, da 

criatividade e da leitura crítica da realidade social. Porém, mediante tais condições que os 

colocam atrelados à lógica do mercado de trabalho e consumo, com processos avaliativos 

embasados no produtivismo, na parceria público-privada, (condições estas que estabelecem 

regras do que é válido ou não), minimiza as potencialidades de formação e pesquisa. No 

âmbito das Ciências Humanas e Sociais esses processos se acirram visto que a sua produção 

de conhecimentos não está diretamente vinculada ao processo produtivo. No Serviço Social 

que se propõe, através de uma postura crítica em relação à realidade, a produzir um 

conhecimento contra-hegemônico, a situação torna-se mais complexa.  

O enfrentamento de tais condicionalidades implica no conhecimento das dinâmicas que 

envolvem esse processo de “precarização” da pós-graduação por estudantes, docentes e 

                                                 
5
 Dados disponibilizados pelo site da CAPES e segundo atualização datada de 20/03/2015. Segundo os 

dados apresentados, o Brasil tem 5.812 cursos de pós-graduação recomendados e reconhecidos pela 
CAPES, sendo 3.226 em nível de mestrado, 1.997 em nível de doutorado e 589 cursos em mestrado 
profissional. O Serviço Social não possui nenhum curso de mestrado profissional reconhecido pela 
CAPES.  
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pesquisadores de Serviço Social, que conscientes da sua condição de trabalhadores e 

buscando estratégias que possam gerar mudanças, estabeleçam parcerias que viabilizem a 

construção de um conhecimento em consonância com o projeto ético-político da profissão. 

A perspectiva de mudança parece utópica, pois as investidas neoliberais se aliam a 

ações governamentais de ajustes econômicos, de modo que os cidadãos se veem inertes 

diante de uma realidade que caminha rumo a “barbárie” dos processos produtivos, inclusive no 

âmbito da produção de conhecimento. O que nos leva a acreditar que a luta é constante, sem 

trégua. Então, resta-nos pensar a utopia segundo Galeano: 

 
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 
que eu não deixe de caminhar (Eduardo Galeano). 

 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, N. L. T. As novas condições da acumulação capitalista no marco da “mundialização 
do capital”. In: Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: Saravaiva, 2011. 
 
BAPTISTA, M. V., RODRIGUES, M. L. A formação pós-graduada – Stricto Sensu – Em Serviço 
Social: papel da pós-graduação na formação profissional e desenvolvimento do Serviço Social. 
In: Caderno ABESS-CEDEPSS, nº5. São Paulo: Cortez, 1992. 
  
BRASIL. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. O que são os fundos? 2012. 
Disponível em <http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=fundos_o_que_sao> acesso em 27 
mar. 2015. 
 
______. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020, v. 1. Brasília, DF: CAPES, 
2010. Disponível em <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-
I-Mont.pdf> acesso em 27 mar. 2015. 
 
______. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos. Disponível em 
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisar
AreaAvaliacao> acesso em 06 abr. 2015. 
 
CURY, C. R. J. Quadragésimo ano do parecer CFE nº 977/65. In: Revista Brasileira de 
Educação. Set./Dez. nº30, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a02n30.pdf> acesso em 25 mar. 2015. 
 
GUERRA, Y. A Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil: um patrimônio a ser preservado. 
Temporalis, [S.l.], ano 11, v. 2, n. 22, p. 125-158, jan./dez. 2011. ISSN 2238-1856. Disponível 
em: <http://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/2141/1607>. Acesso em: 26 Mar. 2015. 
 
GUTERRES, C. R. J. A Faculdade Interamericana de Educação. In: Cadernos de Educação 
Especial. V. 1, nº 19, UFMS: Centro de Educação, 2002. Disponível em 
<http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2002/01/a11.htm> acesso em 27 mar. 2015. 
 



 

12 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

KAMEYAMA, Nobuco. A trajetória da produção de conhecimentos em Serviço Social: avanços 
e tendências (1975-1997). In: Cadernos ABESS, nº 8, São Paulo: Cortez, 1998. 
 
MOTA, Ana Elizabete. Prefácio. In: Serviço Social, pós-graduação e produção de 
conhecimento no Brasil. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
ROMÃO, J. E. Globalização e Educação. In: Revista Educação & Linguagem. Ano 9, nº 13, p. 
47-61, Jan-Jun, 2006. Universidade Metodista: São Paulo, 2006. 
 
SETUBAL, A. A. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
2013. 


