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Resumo: apresentamos nesse artigo, uma análise da configuração do ensino superior no 
estado do Paraná, entre o período de 2010 a 2016. Para realização do estudo, utilizamos a 
pesquisa bibliográfica e análise documental orientadas pelo método do Materialismo Histórico-
dialético a partir de algumas categorias como totalidade, contradição, privatização, entre 
outras, pelas quais compreendemos o fenômeno do ensino superior em sua essência, múltiplos 
determinantes e nas múltiplas relações que estabelece. Identificamos que o período abarcado 
apresenta um ápice da expansão do ensino superior no Brasil e no Paraná e está, em grande 
medida, orientado ao setor privado e ao empresariamento da educação superior pública, por 
meio de parcerias e interlocuções entre esses dois setores. Pode-se perceber, ainda, que a 
política econômica que orienta os governos influencia as políticas implementadas e a própria 
configuração do ensino superior paranaense. 
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Introdução 

Muitos profissionais do Serviço Social têm se ocupado de estudar 

problemáticas referentes ao ensino superior (ES), por exemplo, Lima (2007; 

2015); Iamamoto (2011); Santos (2016), Rodrigues (2011), entre outros. O que 

nos permite ressaltar a pertinência de pesquisas sobre aspectos da política de 

educação realizadas por profissionais da área, em especial, por uma das 

atribuições desses profissionais ser a de apreender criticamente a realidade 

social em que estão inseridos, seus fenômenos e manifestações. 

Diante disso, analisamos nesse artigo o caso da configuração do ensino 

no estado do Paraná em consonância com algumas interferências nacionais e 

internacionais das políticas mais amplas que acometem a educação como um 

todo, principalmente o ensino superior. Destacamos, deste modo, algumas 

especificidades do ensino superior (ES) paranaense no período de 2010 a 

2016. 

Especialmente nas décadas de 1980 e 1990 as políticas neoliberais 

foram amplamente implementadas em âmbito educacional e conquistaram 

espaços que permeiam a organização da educação até a atualidade, 

principalmente, em atendimento às orientações do documento: La ensenânza 
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superior: las licciones derivadas de la experiencia3 entre outros4. Alguns 

absorvidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando 

legitima a iniciativa privada em todos os níveis e âmbitos (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011; LIMA, 2007, 2015). 

A pergunta que intentamos responder no decorrer da pesquisa é a 

seguinte: como se manifestaram as lutas de projetos societários na 

configuração do ensino superior no Estado do Paraná? Para tanto, fizemos um 

recorte temporal do período de 2010 a 2016. Para o desenvolvimento do 

estudo e partimos da abordagem teórica do Materialismo Histórico-Dialético, o 

qual nos remete a uma abordagem ontológica e histórico-social do objeto em 

questão (TONET, 2013). 

O estudo a partir das categorias propostas pelo Materialismo Histórico-

Dialético é fundamental para a apreensão da essência dos fenômenos, seu 

movimentos e relações. “As categorias ajudam a entender o todo, cujos 

elementos são os constituintes da realidade e, nele, os elementos da 

educação” (CURY, 1986, p. 27). Nesse sentido, entende-se que a educação é 

vinculada e inserida numa totalidade mais ampla. 

Para melhor organização do texto, discutimos, inicialmente, alguns 

antecedentes históricos sobre os governos de Jaime Lerner (1995-1999/1999-

2002); Roberto Requião (2003-2006/2007-2010) e Beto Richa (2011-

2014/2014-2016) no Estado do Paraná. Em seguida, analisamos alguns 

elementos dos Mapas do Ensino Superior e estabelecemos relações com 

documentos históricos. 

 

O Ensino Superior no Paraná: breve histórico e contextualização (1995-

2010) 
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Em paralelo ao governo federal de Fernando Henrique Cardoso (1995- 

1998/1999-2002), o Estado do Paraná passou por dois mandatos de Jaime 

Lerner (1995- 1998/1999-2002). Nesse período houve, por parte do referido 

governo, a tentativa de implementar a política de autonomia universitária da 

IES do Estado. É a partir da Emenda Constitucional n. 019/98, que os governos 

de FHC e Lerner tentam desenvolver algumas reformas no ensino superior que 

tinham como caraterísticas a flexibilização dos contratos de trabalho, 

demissões por pouco desempenho, estabelecimento de gastos, fixação de 

metas, defesa de criação de cursos aligeirados e mais flexíveis, entre outros 

aspectos. É relevante ressaltar que os interessados nas parcerias entre as 

universidades e o setor privado tinham argumentos de que isso permitiria 

ampliar os recursos das universidades, dialogar com empresas, indústrias e 

demais setores e assim melhorar o processo formativo oferecido nas 

universidades públicas (CAMOTTI, 2006). 

Em relação à condução do mandato de Lerner, Camotti (2006) 

argumenta que sua eleição, em 1994, deu-se em um contexto e uma 

conjuntura nacional e internacional de retirada de direitos sociais, o que 

contribuiu para a proposição de projetos de cunho privatista que tinham por 

intenção retirar a responsabilidade do estado em relação às IES. Tais 

intenções foram claras quando Lerner apresentou, de forma velada, a iniciativa 

de transformar as universidades em “Agências Sociais Autônomas, que 

perpassariam por processos como a cobrança de mensalidades inicialmente 

aos estudantes que tivessem condições, permissão das universidades 

cobrarem por serviços prestados à comunidade etc. Com um discurso de luta 

por maior liberdade e autonomia das universidades, o governo de Lerner 

pretendia mesmo era desvincular os investimentos públicos e possibilitar que 

as universidades buscassem recursos próprios. 

Embora houveram movimentos de resistência por parte dos sindicatos, 

estudantes, professores e outras entidades organizadas que se opuseram ao 

processo de reforma/privatização do ensino superior paranaense. Na segunda 

gestão, Lerner (1999-2002) prossegue com as intenções de conferir 



 

“autonomia”5 às universidades e em 1999 propõe assinatura do “Termo de 

Autonomia” que seria uma mudança provisória nas Universidades e definia 

inicialmente os recursos repassados pelo Estado, devendo as próprias 

universidades complementarem os recursos que faltassem. 

Lerner seguiu as recomendações do Banco Mundial de reduzir gastos do 

Estado com ES, que pode ser identificado na criação do Conselho de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado (CRAFE) que tinha suas finalidades 

sempre direcionadas para o controle e supervisão de gastos das instituições de 

ensino, com criação de novos cursos e quaisquer processos que acarretassem 

em custos/gastos. As pressões exercidas pelo governo do Estado do Paraná 

para que se reduzissem os gastos são essenciais para se questionar a 

proposta de “autonomia universitária”, que poderia existir, mas com o controle 

absoluto do governo. Contraditoriamente, Lerner reduziu os gastos do governo 

com a educação, questionou o Estatuto das universidades, realizou eventos 

que contaram com a realização de Workshops sobre a experiência de outras 

instituições. Tais processos tinham por objetivo convencer a população a 

aceitar a “autonomia universitária” (CAMOTTI, 2006; REIS; MELO JÚNIOR, 

2014). 

Já em relação ao governo de Roberto Requião (2003-2006/2007-2010), 

no primeiro mandato houveram medidas incoerentes à sua campanha na qual 

dissera que melhoraria a educação. O governador atribuiu as dificuldades de 

aumentar os investimentos à educação ao governo anterior e logo no início do 

mandato, junto a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (SETI)6 foram contrários à abertura de novos cursos, não realizou 

concursos e não aumentou os investimentos para a ES, embora, como 

argumentam Reis e Melo Júnior (2014), a receita do Estado não teve quedas 

na arrecadação e inclusive houve aumento nos anos de 2003 e 2004. O 
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argumento de que faltava racionalidade de gestão dos recursos nas IES foi 

utilizado tanto no governo de Lerner quanto no de Requião. 

Embora, ao fim do primeiro mandato de Requião algumas coisas 

mudaram, institui-se Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de 

Educação Básica do Paraná, em 2004, que contempla a elevação de nível de 

carreira e o aumento de remuneração aos professores que participassem do 

processo de formação continuada oferecida pelo governo, o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), que foi especificamente elaborado entre 

os anos de 2006 e 2010 e existe até hoje. 

Diferentemente de Lerner, que arrochou os salários dos servidores do 

Paraná, Requião foi significativamente diferente nesse aspecto de modo que, 

aumentou os salários, em média, em 82,22% (REIS; MELO JÚNIOR, 2014). O 

desenvolvimento do PDE dá-se por meio da parceria entre Secretaria de 

Estado da Educação (SEED) e SETI, que conta ainda com as parcerias das 

Universidades Estaduais7 e Federais do Paraná na promoção dos cursos 

oferecidos aos professores (REIS; MELO JÚNIOR, 2014). 

Em relação ao orçamento destinado à educação básica e superior, no 

governo de Requião houve, a partir de 2007, uma ampliação de 25 a 30% das 

receitas, embora Reis e Melo Junior (2014) argumentam que em dados reais 

os recursos repassados por Lerner (1996-1998/1999-2002) foram maiores do 

que os repassados por Requião (2003-2006/2007-2010). 

Em 2015 o então governador do Paraná, Carlos Alberto Richa, coloca 

para a votação na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) proposta de 

criação de um plano complementar de previdência, de “autonomia das 

universidades” e de mudanças no plano de carreira dos servidores estaduais, 

em que se poderia, por exemplo, serem criados planos de carreira 

institucionais. As medidas propostas por Richa foram consideradas por Violim 

(2016) e Alves (2016) medidas autoritárias e neoliberais que resultaram em um 

massacre devido a forma como o governador permitiu a polícia militar do 

Paraná reprimir servidores, professores, estudantes e outros que fizeram 
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oposição às propostas e à forma como Richa conduz os repasses e as políticas 

públicas no estado Paraná (VIOLIM, 2016; ALVES, 2016). 

 

A configuração do Ensino Superior no paraná: concepções e 

projetos Societários (2010-2016) 

Como buscamos indicar, entender a configuração do ensino superior no 

Paraná nos remete a colocá-lo em consonância com aspectos do contexto 

internacional e nacional. Apresentamos as especificidades de alguns governos 

como meio de facilitar nosso objetivo que é analisar os dados dos Boletins da 

Semesp (2016/2017), que apresentam dados referentes ao número de 

instituições existentes, número de matrículas em cada segmento (público, 

privado, instituições com e sem fins lucrativos, entre outros dados). 

No Paraná, “Em 2013, na rede privada houve um aumento de 1,9% nas 

matrículas, atingindo a marca de 239 mil matrículas [...]. Na rede pública, 

ocorreu um aumento de 0,7%, totalizando 122 mil matrículas, contra 121 mil 

em 2012” (SEMESP, 2016, p. 123). Nesse sentido, vemos que o ensino 

superior no estado é privatista, há aumento inferioríssimo de vagas nas IES 

públicas. “No Estado do Paraná, o número de contratos firmados no Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) no período de janeiro de 2010 a junho de 

2015, ficou em torno de 110,4 mil” (SEMESP, 2016, p. 123). 

Ademais, o crescimento dos cursos e instituições no Estado Paraná, 

além de ser maior no segmento privado tem ênfase na educação a distância. A 

educação à distância foi difundida como meio para aqueles que moram em 

regiões interioranas estudarem. Embora, identificamos no Paraná, que a região 

em que os cursos EaD mais cresceram foram na região metropolitana e na 

região do norte, onde se concentra grande número de instituições que 

oferecem cursos presenciais. 

Em relação aos cursos presenciais que mais cresceram na rede 

privada foram: Direito, Administração, Ciências contábeis, Engenharia Civil, 

Psicologia, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Enfermagem, 

Educação Física. Já em relação aos cursos EaD foram: Pedagogia, 

Empreendedorismo, Administração, Gestão de pessoal / Recursos Humanos, 

Ciências Contábeis. No que diz respeito a evasão dos cursos EaD elas 



 

representavam 25,9% em 2010 e passaram a 28,7% em 2014 no segmento 

privado. No segmento público ela representava 5,2% em 2010 e passou para 

17,1% em 2014 (SEMESP, 2016; 2017). 

O crescimento do ensino superior privado no Paraná obteve nos 

últimos 13 anos um crescimento de 134% enquanto o público cresceu apenas 

45% (SEMESP, 2015). “Em 2013, havia 239 mil alunos matriculados nas IES 

da rede privada (66,2%) e 122 mil alunos na pública (33,8%), totalizando 

361mil matrículas” (SEMESP, 2016, p. 123). Para a compreensão dessa 

dinâmica precisa-se analisar qual política econômica tem orientado a expansão 

do ES, pensamos ser o neoliberalismo, que como expõe Lima (2007) é a 

perspectiva traz ao ES políticas de dinâmica competitiva e que destoam a 

finalidade da educação. 

Em relação aos recursos investidos na educação superior no Estado do 

Paraná, identifica-se que houve redução no período do governo de Beto Richa 

(2010-2014) em relação aos governos de Lerner (7,10%) e de Requião 

(5,21%). Houve no mandato de Richa a redução de 13,11% dos servidores 

técnicos-administrativos, que pode ser visto como um processo de 

terceirização dos serviços das IES. 

O Estado do Paraná conta com sete Universidades Estaduais8, algumas 

faculdades municipais e algumas federais que compõem a esfera pública de 

ensino superior. Sobre a formação em massa que é promovida no decorrer da 

década de 1990 e anos 2000, podemos citar a própria formação dos 

assistentes sociais que foi permeada pela oferta em instituições privadas. De 

acordo com Iamamoto (2011, p. 439) “Das 32.823 vagas informadas, 84% 

destas, isto é, 27.465, são oferecidas por instituições privadas e apenas 16%, 

ou seja, 5.358 vagas por instituições públicas”. Sendo que proporções 

semelhantes podem ser observadas em outras categorias profissionais. 

Ressaltamos que a formação oferecida nas instituições públicas e 

privadas são diferentes, conforme coloca Monfredini (2016) as instituições 

privadas, em sua maioria, não contam com o tripé de ensino, pesquisa e 
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extensão, estão mais focadas na formação profissional. Já as universidades 

públicas contam com os espaços de pesquisa, ensino e extensão. Ponderamos 

que algumas universidades privadas são excelência em formação universitária 

e ocupam lugar de destaque na realização de pesquisas e na formação de 

mestres e doutores, como é o caso da Pontifícia Universidade Católica - PUC 

(MARIN; BUENO; SAMPAIO, 2005). 

No mesmo movimento de expropriação de capital da educação, o 

Processo de Bolonha, que foi um acordo firmado por países da Europa com 

vistas e atribuir um novo modelo de ES guiado pelo princípio da 

competitividade, eficiência de financiamento, atratibilidade e que tem por 

objetivo atrair estudantes de outros continentes e países, é devidamente 

marcado pela busca de formar com vistas ao crescimento econômico e a 

apropriação dos conhecimentos gerados, assim como promoção de uma 

formação mais rápida no primeiro ciclo e massificada em relação a necessidade 

de formação continuada e ao longo da vida por meio de pacotes. Para Lima; 

Azevedo e Catani (2008, p. 18) “Trata-se da defesa de um modelo institucional 

de feição gerencialista para as universidades, inspirado na atividade 

empresarial, procurando transferir o governo das instituições para uma tecno-

estrutura gestionária e para o mercado”. Ao se propor novas formas de 

organizar o ES acabam por influenciar e orientar outros países e suas 

respectivas políticas educacionais, que não contribuem para a discussão de 

projetos nacionais de educação desses países. 

 

Considerações finais 

Consideramos, por fim que a atual configuração do ensino superior no 

estado do Paraná é permeada por uma tendência privatista e baseada no 

empresariamento do setor público. Os índices de evasão são altos e 

representam um desafio tanto para instituições privadas quanto para as 

públicas. Os cursos na modalidade EaD são os que mais crescem no estado, 

especialmente na região metropolitana da capital. Nos governos de Lerner, 

Requião e Beto Richa é possível identificar como o governo do estado se 

articula com o governo federal e com políticas internacionais e suas 

concepções ideo-políticas. Enfatizamos que a atual configuração e tendência 



 

da educação superior no Paraná contraria as metas do PNE, quando o plano 

deposita no segmento público a possibilidade de ampliar as vagas nesse nível 

de ensino. É necessário que as políticas públicas sejam direcionadas a 

democratização do ensino superior e não restritas às demandas do mercado. 
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