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A crise pandêmica da COVID 19 impõe desafios à comunidade ruralina. Hoje, mais do 

que nunca, temos nos dedicado a processos de trabalho em diversas frentes que são respostas 

à sociedade. São pesquisas, atividades de extensão, orientações, estágios, além do tão 

importante trabalho não remunerado que guarda em si o desafio de suplantar a ameaça real 

que o novo coronavírus manifesta em nossos lares. Em Reunião de Colegiado, ocorrido no dia 

21 de Maio de 2020, a comunidade ruralina do curso de Serviço Social ponderou importantes 

aspectos referentes aos rebatimentos que tal pandemia, a qual potencializa aspectos de uma 

crise econômica que vem se aprofundando desde 2008, emplaca de forma desigual não somente 

os segmentos que formam nossa universidade, como também às mulheres, às(aos) negras(os), 

às periferias e todo tecido social da Baixada Fluminense.  

Ademais, apontamos a necessidade de debate sobre a conjuntura econômica marcada 

pelo ultraneoliberalismo, cujos atores sociais que lideram essa ideologia sempre preconizaram 

a necessidade de governos de países periféricos adotarem o Ensino a Distância (EaD) como 

método protagonista em diversos níveis educacionais. Tal fenômeno envolve desde corporações 

empresariais de tecnologia, edutechs, meios de comunicação televisiva, radiofônica e telefônica, 

até entidades que atacam as carreiras da educação pública, sendo as mesmas que se adiantam 

ao processo de estabelecimento da super e infraestrutura que hoje o conjunto das 

administrações superiores nomeiam como Ensino Remoto Emergencial (ERE). Ou seja, embora 

a crise pandêmica atravesse de modo estrutural o processo educacional oferecido à sociedade, 

avaliamos que os mesmos players que fazem lobby pelo EaD, são os mesmos que defendem e 

pressionam instituições públicas de ensino à adesão do ERE.  

Cabe aqui explicitar que, no caso específico do Serviço Social, uma profissão que prevê 

uma formação crítica sobre a realidade social com conhecimentos vinculados a princípios éticos, 

políticos e democráticos na defesa da classe trabalhadora, o EAD ou o Ensino Remoto 

Emergencial divergem das bandeiras históricas de luta da profissão como a defesa da Educação 

Superior enquanto direito de todos e dever do Estado como um bem comum e Universal (CFESS, 

2015). As entidades representativas do Serviço Social (ABEPSS, CFESS e CRESS), desde 2002, vem 

construindo conhecimento sobre os impactos que o modelo de EaD impõe à formação em 

Serviço Social, haja vista, por exemplo o esgarçamento do tripé educacional como ensino, 

pesquisa e extensão neste modelo.  

Outrossim, não podemos esquecer as problemáticas que atravessam a desqualificação 

do Estágio Supervisionado em Serviço Social e a forma de condução da modalidade que 

discentes aderem, tendo pouca ou nenhuma interação com colegas e docentes que, por vezes, 

salientam uma atuação profissional imediatista, sem riqueza de debates para a estruturação de 

uma prática profissional crítica. Isto é, da mesma forma como este preceito educacional, que é 

de pleno domínio de agentes líderes que defendem a pauta ultraneoliberal, atinge 

negativamente a formação de profissionais em Serviço Social, o mesmo abre margem para que 

as carreiras da Educação em nível superior sejam minadas rumo a um processo de 

desregulamentação já em curso. Melhor dizendo, a resposta à sociedade nesses termos é de 

desestruturação da qualidade dos serviços prestados não somente por assistentes sociais, como 

também por servidores públicos como um todo.  



Assim, a comunidade ruralina do curso de Serviço Social rejeita a proposta de Ensino 

Remoto Emergencial, convocando nossos pares a discutir uma pauta centrada em 

potencializar o que já estamos a efetuar sob os pilares da Extensão e da Pesquisa. Acreditamos 

que a crise pandêmica ao modificar o cotidiano da classe trabalhadora, bem como os seus 

(in)acessos à direitos sociais, demanda que os instrumentos, teorias, práticas relacionadas ao 

universo da formação desta área devam ser revisitados com vistas a promover educação de 

qualidade, posto que de nada adianta pensar estruturas que possibilitem a interação não 

presencial entre docentes e discentes se os elementos formativos estiverem superados pela 

COVID 19.  

Aqui cabe destacar que inclusive discentes, em sua auto-organização, iniciaram 

processos de pesquisa sobre suas condições cotidianas em meio à pandemia, descortinando 

processos de adoecimento coletivo, bem como problemáticas ligadas ao universo do estudo no 

lar. Por fim, queremos nos reconhecer em outras instâncias desta universidade e de nossas 

co-irmãs sob um pacto pautado na solidariedade social, continuando a colocar nossas 

atividades de pesquisa e extensão à serviço da sociedade, posto que, mais que nunca, o 

objetivo é salvar vidas. 
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