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Queridas estudantes, 

Neste atual cenário em que estamos vivendo, onde nos encontramos numa crise global gerada pela               

pandemia do COVID-19, podemos perceber o quanto a classe trabalhadora está sendo prejudicada e              

sofrendo de forma aguda pelas consequências que a conjuntura traz, sobretudo nós, estudantes e militantes               

do curso de serviço social. Vivenciamos um período em que o neoliberalismo busca por brechas para                

acentuar o massacre à classe trabalhadora, e dentre essas armadilhas, encontra-se a modalidade do ensino à                

distância, que tem sido um dos maiores perigos que vem se instaurando nas universidades e que impactam                 

diretamente na qualidade de ensino. 

Desta forma, a coordenação regional 5, da Executiva Nacional das Estudantes de Serviço Social -               

ENESSO, vem por meio desta circular, reiterar nosso posicionamento frente ao EAD e dar apoio às                

 



estudantes militantes das escolas dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que                

aderiram de forma unilateral a esta modalidade. 

A ENESSO, que luta por uma universidade pública, laica, popular e de acesso universal, enxerga na                

modalidade EAD, assim como a categoria, uma grande precarização do ensino e na formação profissional               

das alunas de serviço social. Além de ser um avanço exacerbado para a mercantilização da educação e que                  

atendem exclusivamente aos interesses do capital. Como destaca a ABEPSS, “na lógica mercadológica, o              

ensino, quanto mais rápido, ligeiro, barato, mais atende aos objetivos de formar trabalhadores para se               

adaptarem às condições e relações de trabalho precarizadas, competitivas e individualistas” (ABEPSS,            

2011). 

Compreendemos que, ao aderir o ensino à distância nesse período de isolamento social, as possibilidades               

de continuidade dessa modalidade, mesmo quando da superação da pandemia, são consideravelmente altas,             

onde continuarão a prejudicar a qualidade da formação das estudantes que vai de encontro ao projeto                

ético-político apresentado pela categoria do serviço social. Por ser a assistente social, aquela que lida no                

seu exercício profissional diretamente com as múltiplas expressões da questão social, vê-se a necessidade              

de sua formação teórico-prática articulada com o ensino, a pesquisa e a extensão (os três pilares nos quais                  

as universidades são estruturadas), no período acadêmico, compreendendo assim que essas atividades            

devem e precisam ser realizadas presencialmente. 

Aproveitamos para destacar ainda, que a crítica no debate ao ensino à distância não se direciona para as                  

alunas que estão inseridas nessa modalidade, mas sim ao projeto e objetivos que esta traz consigo,                

conforme citado anteriormente. Assim como aponta o CFESS em seu documento Sobre a             

Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social (2014), dizendo que a crítica “objetiva              

alertar para o aprofundamento da precarização do ensino superior no país e a negação do direito a uma                  

educação presencial, de qualidade e universal” (CFESS, 2014). 

Contudo, estamos vivendo num momento em que não imaginávamos que passaríamos, logo, isso está              

afetando para além da atividade cotidiana regular, nossa capacidade de concentração enquanto estudantes,             

assim como também tem acontecido com alguns professores. Por isso, é preciso que dediquemos, ao               

máximo, nossos cuidados e atenção com nosso psicológico e nossa saúde mental, além da física. Novas                

formas de rotina, cuidado de familiares, a limpeza de si e do ambiente em que vivemos, mudaram a vida de                    

todos do país. 
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Outro fator a se considerar, é que além da reclusão ao espaço da casa, sem que possamos estar com outras                    

pessoas que fazem parte do nosso ciclo e que trocaríamos afeto, há também o estresse e a ansiedade                  

daqueles que não podem aderir ao isolamento social e são obrigados a se expor todos os dias ao sair para o                     

trabalho, correndo risco de ser contaminado pelo vírus. 

Não é possível garantir que todas tenham um ambiente propício para a concentração necessária para o                

estudo, acesso a computadores em suas casas e acesso a uma internet que suporte o EAD. Sabemos que                  

grande parte das estudantes depende da estrutura física da universidade para acesso à internet, livros,               

computadores e ambiente de estudo apropriado. 

Usar o EAD quando não há possibilidade de ensino presencial demonstra, de um lado, a negligência pelo                 

ensino de qualidade, pelo aprendizado dos discentes e trabalho dos professores, e de outro, a verdadeira                

finalidade que tem por trás disso, que é atender aos interesses mercadológicos e neoliberais, sendo algo que                 

já era esperado pelo desgoverno Bolsonaro. 

As decisões sobre o calendário de aulas da graduação precisam ser discutidas com toda a comunidade                

acadêmica, pois são as estudantes que compõem a maior parcela de pessoas dentro da universidade, e estas                 

precisam e devem ter suas demandas ouvidas. 

Nessa conjuntura, vemos diversos ataques às universidades nas declarações do presidente e seus ministros.              

O ensino à distância não é utilizado com o objetivo de universalização do acesso à universidade, mas sim                  

para atender os interesses de privatização dos serviços públicos através dos monopólios privados que              

oferecem esse serviço visando o lucro acima de tudo, ao invés de viabilizar e garantir o conhecimento à                  

sociedade. 

Desta forma, a região cinco vem prestar apoio e solidariedade às escolas da região que tiveram que aderir                  

ao ensino à distância e dizer que nosso compromisso na luta por uma universidade totalmente presencial                

não irá se esvair nesse período atípico que estamos vivenciando. Muito pelo contrário, é momento de                

fortalecimento e união de forças para que possamos defender com garras e coragem um modelo de ensino                 

que contemple e possibilite o acesso da classe trabalhadora!  
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