
o estudar os rumos do ensino supe
rior no país, a socióloga capixaba 
radicada no Rio de Janeiro Liana 

Cardoso percebeu que, a partir dos anos 90, 
três padrões se estabeleceram nas políticas 
de Estado para a educação brasileira: a sub
missão aos organismos internacionais, o fi
nanciamento governamental e a convergên
cia entre gestores públicos e privados. 

Autora de Breve História do Ensino Superior 
Brasileiro: Características e Tendências (Edições 
Barroso, 2002), Liana estuda, em especial, 
como se organizam as universidades brasilei
ras. A pesquisadora diz que as instituições de 
ensino superior privadas são as que melhor 
têm conseguido criar meios de ampliar o nú
mero de vagas sem perder a qualidade. 

Mestre em sociologia pela Universida
de Federal do Rio de Janeiro (1985), mestre 
(1990) e doutora em sociologia pela New 
York University (1991), Liana é atualmente 
professora do Departamento de Sociologia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Sobre o novo governo da presidente Dil
ma Rousseff, a socióloga acredita que a in
fluência de organismos internacionais na 
educação brasileira tende a crescer, mas du
vida que a presidente vá apenas seguir as po
líticas criadas pelo ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para o ensino superior. Leia, a 
seguir, a entrevista concedida de sua casa, no 
Rio de Janeiro, à revista Ensino Superior. 

Ensino Superior - Em sua pesquisa, 
a senhora identificou três padrões 
estruturantes das políticas de Estado 
para a educação brasileira. Um deles é a 
apropriação de agendas internacionais. 
De que forma isso ocorreu? 
A partir da Conferência de Jomtien rea
lizada na Tailândia, em 1990 [ também 
chamada de Declaração Mundial de Edu
cação para Todos], o governo Fernando 
Henrique Cardoso passou a adotar essa 
agenda para estruturar suas ações na 
área de educação e estabeleceu uma liga
ção com essas conferências. No governo 
Lula, a Declaração do Milênio da Organi
zação das Nações Unidas (ONU) foi assi
nada no ano 2000 e associou educação à 
melhoria da qualidade de vida da popula
ção. Isso ampliou o escopo, incorporan
do as camadas mais pobres. 

ES.: No que se diferencia o governo Lula 
de FHC nesse quesito? 
Com a Conferência do Milênio, que tem a 
educação como uma de suas metas, a educa
ção passou a ser um elemento a mais, não o 
único princípio, como no caso da Conferên
cia de Jomtien. Mas, nos dois casos, a par
tir da assinatura desses acordos foi preciso 
criar meios de financiamento para colocar 
essas agendas em prática. Primeiro veio o 
Fundef, depois o Fundeb. 





ES.: Ou seja, criou-se um segundo padrão 
nos dois governos: o financiamento 
governamental. 
Exatamente. Com esses fundos liga-se a 
União aos Estados e aos municípios. E se 
estabelece uma outra rede. Tem-se uma 
rede nacional e vai se formando uma rede 
interna. A sociedade também se estabelece 
em função dessa nova agenda. 

objetiva e direta é o ensino particular. Ele está 
tentando estabelecer padrões para os professo
res. Há enorme controle, mas as instituições de 
ensino superior privadas estão tentando man
ter livros de apoio para os professores, elaborar 
provas que são universais para todo o sistema. 
Penso que daí pode surgir alguma boa ideia 
para ampliar as vagas e manter um certo nível 
de qualidade de ensino. 

ES.: Esse é o terceiro padrão, o das 
iniciativas particulares [convergência 
entre gestores públicos e privados]. 
Como ele apareceu no Brasil? 
As iniciativas particulares 
sempre existiram com en
tidades, fundações etc. É a 
densidade dessas relações 
que cria um novo padrão. 
Agora essas iniciativas pre
cisam de uma instituição 
socialmente forte para as 
amparar. Por exemplo: fun
dações associadas a emis
soras de TV, bancos, igrejas etc. São essas 
entidades que sustentam a ação. 

ES.: A senhora acredita que a presidente 
Dilma Rousseff vai manter a concepção 
de educação do governo Lula? 
Com a meta prioritária de eliminar a pobreza, 
não sei se a presidente vai apenas manter o 
que já existe ou se vai ampliar algum progra
ma. O que eu acho é que não é mais possível 
mascarar a qualidade do ensino. A intensida
de da troca de ideias está aumentando. Os Es
tados Unidos, por exemplo, querem entrar no 
Brasil para investir no setor privado e há uma 
tendência das instituições de copiarem pro
jetos que deram certo. Eu não sei se a Dilma 
vai recorrer a uma novidade. Com esse fluxo 
crescente de trocas, tudo é possível. 

ES.: A senhora menciona a mobilização da 
sociedade civil para inverter o padrão de 
crescimento de matrículas para o padrão 
de qualidade da educação pública na 

ES.: No seu estudo, a senhora menciona 
uma certa preocupação com a 
ampliação do número de vagas sem 
qualidade. Qual seria a medida para 
incluir mais pessoas no ensino superior 
mantendo a qualidade? 
Olha, eu não sei. Acredito que quem está 
tentando fazer isso de forma muito mais 

educação básica. Faltam movimentos desse 
tipo no ensino superior? 
As avaliações estão tornando isso um pouco 
mais possível. Quando uma escola aparece 
lá embaixo na avaliação, os alunos ficam 
sabendo. No ensino superior existem muito 
menos projetos deste tipo. Tenho a impressão 
de que talvez seja por serem mais caros, 
apesar de eu não ter estudos sobre isso. 

ES.: Os gestores das instituições privadas 
poderiam se aproximar dos gestores de 
universidades públicas? 
Entre os professores, de um modo geral, a cul
tura da universidade pública é de preconceito 
com a particular. Eu, pessoalmente, considero 
que as instituições privadas cumprem bem um 
papel. Mais de mil instituições são interioranas 
e têm cursos noturnos. Pode ser que elas cum
pram aí uma função, entre outras. 

ES.: Fazendo um balanço desses três 
padrões que identificou, qual deles mais 
interfere no ensino superior? 
Eles t êm uma espécie de compensação. Não 
vejo, em um futuro imediato, um rompimen
to com esse fluxo de trocas internacionais. 



Não sei como esses organismos interna
cionais vão lidar com essa situação de 
multipolaridade, de multilateralidade. A 
Europa, por exemplo, está fazendo um 
enorme esforço para se adequar ao mo
delo norte-americano. A Ásia está a ple
no vapor e possui algumas instituições de 
muita qualidade. Ou seja, não temos mais 
só um polo criador de novidades. Juntan
do tudo isso nos encontros internacionais, 
não sei o que será produzido entre essas 
instituições internacionais e o governo 
brasileiro. Provavelmente, a presidente 
Dilma será signatária de alguma dessas 
novidades educacionais. 

ES.: O aumento da quantidade de vagas 
acompanhado de qualidade deve se dar 
mais no ensino público ou no privado? 
O ensino público tem um crescimento mais 
controlado porque depende de verbas e con
cursos. O sistema privado não tem a pressão 

de um controle tão forte. No longo termo, as 
instituições privadas terão destaque, não te
nho dúvida. Em minha tese de doutorado eu 
percebi que as instituições de ensino supe
rior no Brasil se organizam em um sistema 
de rede, organizado em uma malha institu
cional que se estabelece e se irradia a partir 
de universidades públicas e instituições de 
alto prestígio, como a Fiocruz, e se estende 
para as instituições privadas, que entram 
nos nichos onde podem atuar. Nessa malha 
institucional, a instituição privada vai ter de 
ganhar projeção. Agora, a configuração da 
massa de instituições vai depender muito 
da exigência da sociedade. E para a escola 
pública se massificar vai demorar um pouco 
mais. É um caminho que a instituição priva
da já trilhou, mas cujo rumo precisa corrigir 
um pouco - se continuar a ter notas baixas 
nas avaliações, não se sustenta. 

Leia a integra da entrevista no site 
www.revistaensinosuperior.com.br 

http://www.revistaensinosuperior.com.br
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