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Resumo: O artigo tem por propósito apresentar um levantamento sobre a caracterização 
dos cursos presenciais de Serviço Social no Brasil, tratando da particularidade da realidade 
do estado do Paraná. Partimos de um mapeamento das escolas de Serviço Social no 
Paraná, caracterizando-as segundo a categoria administrativa e a organização acadêmica. 
Apresentaremos uma análise aproximativa sobre os dados levantados a partir de pesquisas 
realizadas através dos dados dos Censos de Educação Superior e no portal E-mec 
explicitando a direção mercantil que se faz notória no processo de expansão do ensino 
superior no Brasil e, consequentemente, dos cursos de Serviço Social na realidade 
paranaense.  
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Abstract: The article has the purpose to present a survey on the characterization of 
classroom courses of Social Work in Brazil , dealing with the particularity of the state of 
Paraná reality. We start from a mapping of schools of social work in Parana , characterizing 
them according to category administrative and academic organization . We present an 
approximate analysis of the data collected from surveys conducted by the Census data of 
Higher Education and the portal E- mec explaining the commercial direction that is noticeable 
in the process of expansion of higher education in Brazil and , consequently , the courses 
Social Service in Parana reality. 
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1.1.1. Introdução 

O artigo apresentado tem como propósito apresentar um levantamento sobre a 

caracterização dos cursos presenciais de Serviço Social no Brasil, tratando da 

particularidade da realidade do estado do Paraná. O interesse por tal temática está 

imbricado na pesquisa que realizamos no doutorado em Política Social e Serviço Social, na 

Universidade Estadual de Londrina- UEL-Pr que teve como objeto de investigação “A 

direção social que orienta a formação profissional em Serviço Social e sua apropriação 

pelos/as docentes assistentes sociais que atuam na formação graduada presencial em 

Serviço Social”. Um dos objetivos da pesquisa foi investigar a interferência das condições de 

trabalho dos/as docentes assistentes sociais na formação profissional e, para tanto, 

partimos de um mapeamento das escolas de Serviço Social no Paraná, caracterizando-as 

segundo a categoria administrativa e a organização acadêmica.  

 Sendo assim, apresentaremos uma análise ainda parcial e aproximativa sobre os 

dados levantados a partir de pesquisas realizadas através dos dados dos Censos de 

Educação Superior  no Brasil e do acesso às informações disponíveis no portal e-mec  no 

mês de março de 2016.Para dar conta do objetivo deste artigo, apresentaremos  os dados 

levantados, bem como uma análise dos mesmos, explicitando a direção mercantil que se faz 

notória no processo de expansão do ensino superior no Brasil e, consequentemente, dos 

cursos de Serviço Social  na realidade paranaense.  

1.1.2.  Mapeamento dos Cursos de Serviço Social no Brasil e no Paraná: dados sobre a 

expansão do ensino superior 

A expansão do ensino superior no Brasil está condicionada ao seu processo de 

privatização, donde a educação representa efetivamente uma possibilidade de 

investimentos e de sucesso financeiro para o capital. Essa expansão e crescimento do 

ensino superior, travestido pelo discurso de “democratização do acesso à educação”, tem 

desconstruído a educação pública brasileira como um direito social. As reformas no ensino 

superior e as medidas tomadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso e potencializadas 

no governo Lula e Dilma demonstram essa desconstrução.  A entrega do ensino superior 

para a esfera privada demonstra a integração da política educacional ao gerenciamento das 

agências internacionais, tornando-se um campo promissor para o mercado2. Dando 

                                                 
2 Explica Martins (2009, p. 24) que entre 1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 mil para 
885 mil alunos, passando de 44% do total das matrículas para 64% nesse período. Em sua fase inicial, ou seja, 
desde o final dos anos de 1960 até a década de 1970, a expansão do setor privado laico ocorreu basicamente 
através da proliferação de estabelecimentos isolados de pequeno porte. A partir da segunda metade da década 
de 1970, o processo de organização institucional do setor privado sofreu uma transformação gradual. Num 
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prosseguimento às medidas adotadas pelos seus antecessores, o governo de Dilma 

continuou a expansão do ensino superior, através da ampliação do Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES,  do Programa Universidade para Todos - PROUNI , do Programa de 

Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) e do Ensino à Distância -  EAD, 

decretando também, a construção de novos institutos tecnológicos.  

Outro fator desencadeador deste processo foi a regulamentação jurídica da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-  LDBEN de 1996 que  propiciou essa adequação 

do ensino superior aos interesses do mercado, decretando a diversificação das IES, bem 

como do seu financiamento, a fragmentação e enxugamentos dos currículos (substituição de 

currículo mínimo por diretrizes curriculares), privatização indireta (venda temporária da força 

de trabalho e dos serviços executados em universidades públicas), perda de autonomia 

financeira, expansão massiva do ensino privado, incentivo à abertura de cursos sequencias 

e à distância, reduções orçamentárias e as precarizações da unidades de ensino público 

(OLIVEIRA, 2015). 

Essas medidas evidenciam o “empresariamento  da educação” que se expressa de 

três formas, como aponta Lima (2012): a) aumento do número de IES, com a expansão das 

privadas, permanecendo a tendência à privatização da educação superior; b) a privatização 

nas universidades públicas, expressa pela venda de “serviços educacionais”, como cursos 

pagos e parcerias entre empresas e universidades públicas; c) o produtivismo que atravessa 

e condiciona a política de pesquisa e de pós-graduação: esse processo evidencia a 

subordinação da ciência à lógica mercantil, incentivando a competitividade e o 

empreendedorismo pragmático, onde o processo de produção de novos conhecimentos fica 

atrelada à garantia de concorrência das empresas.   

Nesses termos, a educação deixa de ser uma política pública e as instituições de 

ensino superior, particularmente as universidades, passam a ter outro papel que não o de se 

constituir como espaço de produção de conhecimento, do debate, da formação de 

profissionais críticos com fundamento teórico e competência técnica (PINTO, 2012). Todo 

esse movimento de privatizar os direitos sociais, transformando-os em mercadorias é 

                                                                                                                                                         
primeiro momento, alguns estabelecimentos isolados transformaram-se em federações de escolas, através de 
um processo de fusão. Num momento posterior, a partir do final da década de 1980, o movimento de 
transformação de estabelecimentos isolados em universidades se acelerou: entre 1985 e 1996, o número de 
universidades particulares mais do que triplicou, passando de 20 a 64 estabelecimentos. Tudo leva a crer que a 
expansão das universidades privadas foi orientada pela percepção de seus proprietários de que a existência de 
estabelecimentos maiores, oferecendo cursos mais diversificados, teria vantagens competitivas no interior do 
mercado do ensino superior. No início da década de 1990, o ensino privado respondia por 62% do total das 
matrículas, ocorrendo uma pequena diminuição em 1995, quando passou a absorver 60% dos alunos de 
graduação. A partir dessa data, coincidindo com os dois mandatos de FHC, intensificou-se a presença das 
instituições particulares no interior do campo do ensino superior. A extinção do CFE, no final do governo Itamar 
Franco, e a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE) conferiram ao MEC uma maior autonomia na 
condução do processo de expansão do ensino superior. O CNE adotou uma política de flexibilização diante dos 
processos de autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos e de instituições particulares. 
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travestido no discurso de democratizar o acesso à educação superior, elevar o nível 

educacional da população brasileira e fortalecer a democracia.  Mas em que condições esse 

acesso está sendo oportunizado? Para quem? Com qual qualidade? Com quais recursos? 

Abre-se ao mercado um campo extremamente lucrativo que é o ensino à distância e 

o presencial privado. E o papel do Estado nesta expansão, qual seria? O setor privado para 

se manter e conseguir essa expansão, necessita da intervenção estatal, através de recursos 

públicos para financiar direta ou indiretamente as instituições privadas.  Como aponta 

Davies (2002), a “ tendência é a de se criar uma burguesia “cativa” na recepção dos mais 

significativos volumes de recursos”. Prova disso, por exemplo, é o disfarce das instituições 

privadas sob o véu da filantropia, uma vez que a maioria das grandes IES privadas no país 

não declara ter fins lucrativos.  

Os dados dos Censos da Educação Superior contribuem na explicitação do viés 

privatista e mercantil do ensino superior brasileiro como podemos identificar na tabela 

abaixo.  

TABELA 1: Número de IES e matrículas nas IES no Brasil. 

 

NÚMERO DE IES E MATRÍCULAS NAS IES NO BRASIL 

ANO Nº total de 
IES 

Nº total de IES 
privadas 

Nº total de 
matrículas 

Nº total de 
matrículas em 
IES privadas 

2002 1637 1442 (88,08%) 3.479.913 2.428.258 

(69,77%) 

2003 1859 1652 (88,86%) 3.887.022 2.750.652 

(70,76%) 

2007 2281 2032 (89,8%) 4.880.381 3.639.413 

(74,57%) 

2010 2378 2100 (88,30%) 5.449.120 3.987.424 

(73,17%) 

2013 2391 2090 (87,42%) 7.305.977 5.373.450. 

(73,54%) 

2014 2368 2070 (87,41%) 7.828.013 5.867.011 

(74,94%) 

Fonte: Dados sistematizados pela autora a partir das informações disponibilizadas nos Relatórios do 
Censo da Educação Superior- MEC/INEP (2016). 

 

Através desses dados podemos identificar o crescimento avassalador do setor 

privado no âmbito do ensino superior nos últimos anos, chegando em 2014 a alcançar um 

percentual de quase 90% em relação ao número de IES existentes e de 75% ao número de 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

matrículas.  Os dados evidenciam também o crescimento do número de IES ao longo dos 

últimos 12 anos (entre o último ano de governo de FHC o segundo mandato do governo 

Dilma), bem como o aumento do número de matrículas realizadas. Sob o discurso da 

democratização do ensino superior, está o controle da educação (ensino superior) pelo 

mercado.  

Outro dado alarmante é em relação à organização acadêmica da IES em que há a 

prevalência de faculdades no Brasil.  Os dados do Censo da Educação Superior de 2014 

mostram que das 2.368 IES existentes no Brasil, somente 195 são universidades (8,25%); 

147 (6,2%) são centros universitários; 40 (1,69%) são caracterizadas como Institutos 

Federais – IF e CEFETs e 1.986 (83,86%) são faculdades. Em relação às IES privadas o 

predomínio de faculdade se faz presente. Das 2.070 IES privadas, somente 84 (4,05%) são 

universidades; 136 (6,57%) são centros universitários e 1.850 (89,38%) são faculdades.  

Esse processo de privatização do ensino superior caminha ao lado de outro processo 

que é o de oligopolização. Como forma de ilustrar essa “mercantilização e oligopolização”  

da educação superior no Brasil, valemo-nos de alguns dados significativos trazidos por 

Oliveira (2015). A primeira compra de IES pelo capital financeiro foi feita no ano de 2005, 

quando Laureate comprou Anhembi Morumbi; segundo a CM Consultoria (citado por 

Oliveira, 2015), no ano de 2007 foram feitas 17 fusões e as instituições compradoras foram: 

Anhanguera, Estácio, Kroton e SEB; no ano de 2008 foram feitas 41 fusões e, entre as 

instituições compradas, estão as já citadas e UNI, Laureate (grupo internacional), Cruzeiro 

do Sul e GP Investimentos (Fundo Private Equity); em 2009 foram realizadas 16 fusões e, 

entre as instituições acima citadas, a única que aparece é a SEB, as outras são UNOESC, 

Cartesian Capital Group (Fundo Private Equity), ANIMA, UNIESP, Grupo Campos de 

Andrade, Advent (Fundo Private Equity), Faculdade Montes Belos  DeVry University (grupo 

internacional); em 2010, Kroton, Laureate, Estácio e Anhanguera voltam a aparecer, 

juntamente com Capital Internacional (Fundo Private Equity), Multi Brasil S. A., Civita e 

Grupo Britânico Pearson. No governo Dilma (2011-2014) foram realizadas 69 fusões, sendo 

21 delas no ano de 2011 e 16 em cada um dos anos consecutivos. Entre as instituições 

compradas aparecem Grupo Saggin Educacional, Abril Educação, UNIBR, ACTIS (Fundo 

Private Equity), Manning & Napier Advisors, BR Investimentos, Pollux Capital 

Administradora, Grupo CETEC Educacional, Grupo Rhema Educação e Escola Satélite, 

além da Kroton, Anhaguera, Estágio e Ser Educacional (OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Chaves (2015), a partir de dados obtidos pelo jornal Valor Econômico, os 

lucros obtidos pelas IES comparam-se aos das empresas de grande porte como a Vale do 

Rio Doce, a Gerdau e a Petrobrás. Segundo o estudo feito pela Hoper (consultoria 

especializada na área) e apresentado no G1 (2013), a linha de lucratividade das IES 
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privadas cresceu 30% em dois anos; o valor de R$ 24,7 bilhões em 2011 saltou para R$ 32 

bilhões em 2013.  

Importante ressaltar os impactos dessa mercantilização para a formação profissional: 

uma formação aligeirada, voltada para atender exclusivamente os interesses do mercado, 

instrumentalizando o ensino superior, afastando-se de uma formação sólida e crítica que 

acaba por inibir a própria análise da sociedade macroestrutural e os caminhos e tendências 

que delineiam a funcionalidade do ensino superior no Brasil. 

Desta forma, assistimos ao desmonte do ensino superior na medida em que tende a 

seguir a doutrina da flexibilização das atividades, da carreira docente, da desnecessidade da 

pesquisa científica, da fragmentação das áreas do conhecimento.  Essa universidade, diz 

Chauí (1999, p. 07), “não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de sentido, 

densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo, 

anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos 

em condições materialmente determinadas”. 

E os rebatimentos no trabalho docente, como se expressam? A proposta de 

flexibilização da gestão das IES tem favorecido contratos de trabalho mais ágeis e 

econômicos, como os “temporários”, “precários”, “substitutos”; o ensino é flexibilizado 

através de cursos com curta duração, um aligeiramento na formação e também nos 

currículos, expansão do ensino à distância;  novas atribuições são agregadas ao trabalho 

docente, com a responsabilidade pela captação de recursos, criando um sobretrabalho; as 

práticas avaliativas são  cada vez mais desenvolvidas pelo viés produtivista, acrescentando 

ao trabalho docente um número indeterminado de procedimentos, como relatórios, 

preenchimento de formulários, fornecimento de dados para sistema de informação, emissão 

de pareceres; cria-se uma competição entre os professores, pela instituição da qualidade 

gerencial no trabalho, fundamentando-se na competência e no mérito, desmantelando-se, 

desta forma, a dimensão coletiva do trabalho (MANCEBO e FRANCO, 2003).  

Os dados do último Censo da Ensino Superior (2014) revelam que enquanto nas IES 

privadas o “típico docente” possui título de mestre e regime de trabalho horista, nas IES 

públicas, o “típico docente” possui título de doutor e regime de trabalho em tempo integral. 

No Brasil existem 396.595 docentes no ensino superior, sendo que destes, 225.413 

(56,84%) atuam em IES privadas. Dos que atuam no setor privado, 5 não possuem 

graduação, 994 possuem somente a graduação; 74.323 (32,97%) são especialistas; 

105.803 (46,94%) são mestres e 44.288 (19,64%) são doutores. Dos 171.182 docentes que 

atuam em IES públicas, 9 não possuem graduação; 7.660 possuem somente a graduação; 

19.148 (11,18%) são especialistas; 51.099 (29,85%) são mestres e 93.266 (54,48%) são 

doutores.  
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Fica explícito que as condições do trabalho docente são diferenciadas entre o setor 

público e o privado, apontando que os docentes da rede privada não possuem condições de 

se dedicar em pesquisa e extensão, pois são horistas, ficando restritos ao ensino. Essas 

discrepâncias acabam por ser legitimadas pela legislação que rege a educação no Brasil. A 

LDBEN explicita que somente as instituições universitárias são legalmente obrigadas à 

realização de pesquisa e somente nelas é obrigatória a existência de “(...) um terço do corpo 

docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado” e (...) um terço 

do corpo docente em regime de tempo integral” (BRASIL, 1996, art. 52, I e II).  

Respaldados na legislação, as instituições, principalmente as privadas, acabam por 

negligenciar a própria qualificação do seu corpo docente, contratando-os, pela sua titulação, 

para atender aos critérios mínimos exigidos. Assegurado o mínimo exigido, não se busca 

ampliar o quadro docente com titulação de mestres e, principalmente, doutores. E, também, 

não se cria condições para que o docente se qualifique e busque ampliar sua titulação, 

cabendo esta ao esforço individual de cada docente. As políticas de formação docente são 

cada vez mais escassas, sendo mais negligencias no âmbito privado, onde o professor tem 

pouco incentivo e condições concretas para se qualificar.  

As características do ensino superior no Brasil explicitam que as instituições de 

ensino transitam entre os modelos neonapoleônico e neo-humboldtiano3. De acordo com 

Sguissardi, (2004), no primeiro predominam critérios e indicadores como a ausência de 

estruturas de pesquisa e pós-graduação stricto sensu consolidada e reconhecida; presença 

majoritária de docentes em regime de tempo parcial ou horista e sem qualificação pós-

graduada que habilite para a pesquisa; isolamento das unidades; dedicação quase exclusiva 

às atividades de ensino; estrutura administrativo-acadêmica voltada para a formação de 

profissionais. No segundo modelo, ao contrário, predominam critérios e indicadores como: a 

presença de estruturas de produção científica e de pós-graduação stricto sensu consolidada 

e reconhecida; presença majoritária de docentes em regimes de tempo integral e com 

qualificação pós-graduada que habilite para a pesquisa; integração das unidades em torno 

de projetos comuns de ensino e pesquisa; associação de ensino, pesquisa e extensão em 

diferentes níveis; estrutura administrativo-acadêmica voltada para a formação de 

profissionais e para a formação de pesquisadores na maioria das áreas de conhecimento. 

(SGUISSARDI, 2004). 

                                                 
3 O modelo napoleônico ou francês é caracterizado por uma “concepção de instituição de educação superior 
herdada do Iluminismo, marcada pelo elitismo, pela formação profissional em escolas isoladas e pela 
transmissão do saber. ” (MOROSINI, 2006, p. 93). Ainda, “nesse modelo, o pressuposto é de que a Universidade 
deve ser responsável pela formação de profissionais para o atendimento das necessidades da sociedade. Logo, 
a referência maior é o mundo do trabalho. ” (MOROSINI, 2006, p. 93). O modelo humboldtiano ou alemão, 
segundo Morosini (2006, p. 94), ao contrário do modelo napoleônico, “refere-se à construção do conhecimento 
em que a pesquisa merece lugar de destaque e a liberdade acadêmica é o seu cerne. É um dos modelos que se 
fazem presentes nas IES brasileiras, ” embora, segundo a autora, o modelo napoleônico seja predominante. 
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Com essa classificação poderíamos afirmar que não é possível pensar em um único 

modelo de educação superior na realidade brasileira. O que se pode afirmar e facilmente 

demonstrar é que se está em “presença de uma dualidade ou superposições de modelos” 

(p. 42). O modelo neonapoleônico predomina nas faculdades privadas, sem nenhuma 

obrigação de fazer pesquisa ou de associar ensino, pesquisa e extensão. Mas estariam as 

instituições públicas, as universidades, atendendo aos critérios do modelo neo-

humboldtiano? Questiona o autor: quantas dessas instituições possuem estruturas de 

pesquisa e pós-graduação consolidadas? Quantas dispõem de um corpo docente 

predominantemente em regime de tempo integral e com qualificação para a pesquisa?  

Quantas implementam a associação ensino, pesquisa e extensão para além dos programas 

e cursos de pós-graduação stricto sensu? 

Desta forma, Sguissardi (2004) afirma que, a partir de meados de 1990 o ensino 

superior adquiriu cada vez mais forma e conteúdo de um modelo público e privado – 

neoprofissional, heterônomo e competitivo. Indicadores deste modelo são evidenciados pela 

expansão do número de IES privadas, muito mais do que o das públicas; a evolução do 

montante de matrículas no setor privado em relação ao público; a redução do financiamento 

público; a inserção de critérios competitivos entre os docentes/pesquisadores  em relação à 

gratificação de estímulo à docência;  o fortalecimento da competitividade econômica que 

implicaria na inovação de produtos e processos ligados às necessidades do mercado; o 

incentivo à criação de fundações privadas nos campi do setor público; a falta de autonomia 

nas universidades, onde o mercado e o Estado têm aumentado sua capacidade para impor 

sua própria lógica e interesses; o definhamento do modelo neo-humboldtiano, isto é, das 

universidades de pesquisa ou que associaram pesquisa, ensino e extensão. 

 

 

1.1.3 O ensino superior no Paraná e a realidade dos cursos de Serviço Social 

 

A realidade do ensino superior no Paraná obedece a mesma lógica explicitada nos 

dados apresentados acima, ou seja, o ensino está concentrado nas mãos da iniciativa 

privada. Os dados do Censo da Educação Superior (2014) revelam este domínio. No 

Paraná, das 187 IES existentes, somente 14 são públicas, caracterizando-se pela 

dominação da iniciativa privada (92,51% do total da IES no estado). 

 Do total de IES (públicas e privadas), somente 15 são universidades; 9 são centros 

universitários, 1 instituto federal e 162 são faculdades. Em relação às   173 IES privadas, 5 

são universidades; 8 são centros universitários e 160 (93,02%) são faculdades. O aumento 

de matrículas em IES privadas é identificado no Paraná, sendo que, das 467.444 matrículas, 
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337.065 são em IES privadas e destas, 94.575 são em faculdades. Isso mostra que o ensino 

superior no Paraná tem um padrão: é de faculdade privada.  

 Podemos identificar esse perfil (que é nacional) nos cursos de Serviço Social. 

Primeiramente é importante destacar que tem crescido a oferta do curso na modalidade à 

distância. Pesquisa realizada por Pereira, Ferreira e Souza (2014) mostra que em 2012 

havia 376 cursos de Serviço Social cadastrados no Brasil na modalidade presencial e 18 na 

modalidade à distância4. O crescimento na modalidade à distância, se comparado com o 

ano de 2006 (que só tinha 1) foi de 1700%, enquanto na modalidade presencial esse 

crescimento foi de 67,85%. Sobre o número de vagas ofertadas na modalidade à distância, 

o crescimento foi de aproximadamente 48%, saltando de 51.836 vagas em 2007 para 

76.652 em 2012. Na modalidade presencial, o crescimento foi de aproximadamente 93 %, 

subindo de 22.884 vagas para 44.137 em 2012 (PEREIRA, FERREIRA E SOUZA, 2014). 

Em relação às matrículas nos cursos de Serviço Social na modalidade à distância, 

em 2007 o número era de 31.115; em 2008 chegou em 101.890; em 2009 diminuiu para 

68.055; em 2010 voltou a crescer com a quantidade de 74.474 matrículas; em 2011 foi para 

80.650 e em 2012 chegou a 97.428. Tivemos um crescimento imenso no ano de 2008 com a 

oferta do curso por mais duas instituições, mas que, a partir de 2009 passou a ter um 

crescimento mais uniforme, sem grandes discrepâncias (PEREIRA, FERREIRA E SOUZA, 

2014). 

Já na modalidade presencial, percebe-se uma estabilidade no crescimento de 

matrículas ao longo dos anos. Em 2007 eram 52.768 matrículas; em 2008 foi de 57.674; em 

2009 subiu para 62.124/ em 2010 era de 68.724; em 2011 foi para 72.019 e em 2012 subiu 

para 75.551 matrículas (PEREIRA, FERREIRA E SOUZA, 2014).  

Caracterizando as IES que ofertam cursos de Serviço Social na modalidade 

presencial, no Brasil, temos a seguinte descrição:  eram 376 cursos cadastrados (base de 

dados do Censo de Educação Superior de 20125); destes 304 eram em IES privadas e 72 

em públicas; Das IES privadas que ofertavam os cursos de Serviço Social, 126 

caracterizavam-se como sendo com fins lucrativos e 178 sem fins lucrativos. Do total dos 

376 cursos, 154 eram ofertados em universidades; 51 em centros universitários; 170 em 

faculdades e 1 em Instituto Federal – IF.  

                                                 
4 Em pesquisa realizada no mês de março de 2016, no site do E-MEC, constava 33 cursos cadastrados 
na modalidade à distância, oferecidos por 27 IES, tendo um aumento de 83%, se comparado com o ano de 2012.  
5 Partimos dos dados de 2012 pois eram esses que tinham sido disponibilizados pelo MEC-INEP. Tivemos 
acesso à base de dados dos cursos de Serviço Social no Brasil através de um pedido por email. A partir de 2013 
estes não foram mais disponibilizados.  Realizando uma pesquisa em 2015 no portal E-MEC, constatamos que o 
número de cursos presenciais de Serviço Social cadastrados subiu para 576 em todo o Brasil, tendo um aumento 
de 53%.  
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Em relação à organização acadêmica das IES públicas, das 72, 63 eram 

universidades; 1 IF e 8 faculdades. Essa realidade muda significativamente nas IES 

privadas sendo que das 304 IES privadas, 91 eram universidades; 162 faculdades e 51 

centros universitários.  

Novamente, através dos dados do Censo, podemos reafirmar que a situação dos 

cursos de Serviço Social obedece à realidade dos cursos de graduação no Brasil: são 

oferecidos, majoritariamente, em faculdades privadas.  

E como fica a situação no estado do Paraná? 

Em pesquisa realizada no site do E-MEC, em março de 2016, identificamos que 

havia 36 cursos presenciais cadastrados. Porém, em efetivo funcionamento (com turmas) 

eram 27 cursos, oferecidos em 25 IES. Na modalidade à distância estavam cadastrados 15 

cursos, oferecidos por 14 IES em 156 municípios.  

Passaremos à caraterização dos cursos presenciais/IES no Paraná. Em relação ao 

número de cursos presenciais de Serviço Social ofertados nas IES paranaenses, dos 27 

cursos, 10 são ofertados em IES públicas e 17 em IES privadas.  

Em relação à categoria administrativa das IES que ofertam os cursos presenciais de 

Serviço Social no Paraná, 68% (17 IES) são privadas e 32% (8 IES) são públicas. Sobre a 

organização acadêmica, 48% (12) são faculdades, 44% (11) são universidades e 8% (2) são 

centros universitários. 

Encontraremos uma diferenciação significativa da organização acadêmica das IES 

públicas e privadas. Enquanto os cursos de Serviço Social oferecidos no setor público estão 

em universidades (6 universidades estaduais e 6 universidades federais), na iniciativa 

privada eles são ofertados em 12 faculdades, 2 centros universitários e somente em 3 

universidades. 71% das IES privadas que ofertam os cursos de Serviço Social no Paraná 

caracterizam-se por serem com fins lucrativos e 29% sem fins lucrativos. 

Outro dado relevante é o ano de início de funcionamento dos cursos presenciais no 

estado. Dos 27 cursos ativos, identificamos que 05 foram criados antes de 2001; 8 entre 

2001 e 2004; 9 entre 2005 e 2009 e 5 entre 2010 e 2015.  A expansão do ensino superior no 

início dos anos 2000 no Brasil também se explicita na realidade paranaense. Percebe-se 

também que a maioria (22 de 27) dos cursos de Serviço Social no estado foram criados 

após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais em 2001, já nascendo numa 

conjuntura onde a formação profissional em Serviço Social encontrava-se num grande 

desafio: formar assistentes sociais com base nas Diretrizes aprovadas pela ABEPSS em 

1996, mas atacada e esvaziada pelas Diretrizes aprovadas pelo CNE/MEC em 2001. Dos 

cursos criados a partir de 2001, 73% (16 cursos) deles eram ofertados pela iniciativa privada 

e 27 % (06 cursos) em instituições públicas.  



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Através da exposição temos elementos para afirmar que o perfil das IES que ofertam 

os cursos de Serviço Social no Paraná é de ser, predominante mercantil e com possíveis 

traços do modelo neonapoleônico. 

 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Procuramos evidenciar, a partir dos dados do Censo da Educação Superior no Brasil 

e das informações disponibilizadas no portal e-mec que o ensino superior brasileiro carrega 

e expande uma marca expressiva: o de ser gerenciado e conduzido pela iniciativa privada. 

Além do fato do mercado dominar a oferta dos cursos de graduação no Brasil, a 

organização acadêmica das IES privadas que oferecem esses cursos é de ser faculdade. 

Essa condição põe em questionamento a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão, donde a pesquisa torna-se um adereço a ser (não obrigatoriamente) desenvolvida 

nas instituições, uma vez que, de acordo com a LDBEN, nem todo o ensino superior é 

responsável por pesquisa, somente as instituições universitárias.   

 Esta preocupação se estende às instituições que ofertam os cursos de Serviço Social 

no Brasil e, especificamente no Paraná, que obedecem a esse imperativo mercantil. Diante 

dos dados apresentados urge que pensemos como a formação profissional em Serviço 

Social está sendo direcionada, uma vez que há uma concentração de faculdades privadas 

no oferecimento do curso e, também, de que maneira o viés privatista está interferindo na 

formação profissional nas instituições públicas e, por consequência, nas condições de 

trabalho dos docentes e no desenvolvimento do tripé: pesquisa, ensino e extensão. São 

questões que não podem ser postergadas no sentido de uma problematização e análise 

acuradas que se tornam, cada de vez, necessárias e urgentes.  
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