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O engenheiro civil Paulo Alcantara Gomes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras (Crub) e reitor da Universidade Castelo Branco (UCB), no Rio de Janeiro, entende que 
a universidade deve se aproximar da sociedade, oferecendo soluções inovadoras para os diversos 
problemas enfrentados pelo país. Mas, para isto, ele alerta, é preciso reorganizar o sistema de 
ensino e promover uma ampla revisão na legislação vigente.  
 
Inúmeros são os desafios enfrentados pela sociedade brasileira hoje e também na educação. Para 
enfrentá-los, diz o reitor, “é preciso buscar soluções que contemplem o equilíbrio e permitam 
compatibilizar ofertas e demandas visando a um crescimento adequado. Paulo Alcantara já 
integrou o Conselho Deliberativo da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino 
Superior (Capes). Nesta entrevista, ele fala das atividades do Crub, com objetivo de promover a 
integração, e de outros temas, como o ensino a distância e de como a universidade pode explorar 
a inteligência coletiva para construir um conhecimento mais adequado às necessidades do país.  
 
Ensino Superior - Para começar, qual o papel do Crub, o plano de trabalho e suas realizações?  
 
Paulo Alcantara - Gomes O Crub foi criado em abril de 1966, sob a forma de uma sociedade civil 
sem fins lucrativos, que congrega universidades federais, estaduais e municipais, comunitárias e 
particulares. Devido à abrangência e diversidade de seus membros, sua atuação está centrada na 
integração das universidades, sempre buscando contribuir efetivamente para o desenvolvimento 
da educação superior em nosso país. Desta maneira, o Crub procura promover a aproximação 
entre as universidades participantes e entre estas e os vários segmentos representativos da 
sociedade e os governos. Numa visão sistêmica, podemos considerar o Crub como uma ‘rede 
acadêmica’, que visa articular relações entre ofertas e demandas de conhecimentos, tecnologias, 
práticas gerenciais e infra-estrutura no ambiente acadêmico. E destacam-se entre suas principais 
metas a realização de reuniões temáticas, que têm como resultado a apresentação de propostas 
de novas políticas públicas de desenvolvimento e de integração da ciência, da tecnologia e do 
ensino superior ou de mecanismos que aperfeiçoem a gestão acadêmica e administrativa das 
universidades ou, ainda, a formulação de programas inovadores de cooperação com sociedade, 
governos e empresas. Os resultados dessas reuniões são divulgados por vários canais de 
comunicação do próprio Conselho, entre os quais a revista Educação Brasileira, publicada há mais 
de duas décadas e considerada uma referência em educação superior no país. Ao mesmo tempo, 
o Crub realiza projetos de grande impacto nas universidades, merecendo citação o Programa Crub 
de Avaliação Institucional para as Universidades Brasileiras, com o objetivo de oferecer meios de 
avaliação de atividades. Isso é determinante para um planejamento adequado, compatível com as 
peculiaridades, com as vocações e com as dimensões de cada escola. Atualmente, cerca de duas 
dezenas de universidades estão realizando, com o apoio do Crub, suas avaliações institucionais.  
 
Ensino Superior - Como o senhor vê o desenvolvimento do sistema educacional superior 
brasileiro?  
 
Alcantara Gomes - A construção de um sistema de educação superior deve começar sempre com 
o claro entendimento da contribuição que se espera da educação superior para o desenvolvimento 
econômico, industrial e social. Esse entendimento deve ainda estabelecer metas claras e uma 
diversificação bem planejada. Infelizmente, o que tem ocorrido em muitos países é uma expansão 
caótica e inteiramente deslocada das necessidades para o desenvolvimento local, regional e 
nacional. Torna-se imperioso definir as qualidades básicas do sistema de educação superior, que 
são a autonomia, pressupondo-se que a presença dos agentes governamentais ocorra apenas na 
supervisão; estratificação bem definida, permitindo que as instituições desenvolvam seus projetos 
em estreita consonância com as suas respectivas missões e peculiaridades; a interatividade entre 
os vários componentes do sistema, assegurando-se o compartilhamento de infra-estrutura e de 
recursos humanos; e a interatividade elevada entre o conjunto de instituições do sistema e as 



organizações externas a ele. No caso brasileiro, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, esta sancionada em 1996, fixaram alguns dos parâmetros que podem ser 
considerados como determinantes para a regulação do processo de expansão, considerando as 
peculiaridades locais ou regionais e as possíveis diferenças nas vocações e dimensões 
institucionais. Assim, a LDB, em seu artigo no 45, que diz que a “educação superior será 
ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 
abrangência ou de especialização”, oferece novos horizontes para um crescimento equilibrado, 
compatível com as reais demandas regionais e capaz de assegurar a manutenção do que 
poderíamos denominar de “sistema nacional de educação superior”, um dos mais pujantes do 
continente e caracterizado pela multiplicidade de formas de organização das instituições 
educacionais e pela convivência dos setores público e privado. Entretanto, a LDB acabou por 
propiciar a geração de estruturas diferenciadas, na medida em que não estabeleceu os 
componentes dos sistemas federal e estadual, referindo-se somente às Instituições de Educação 
Superior e às Universidades no capítulo da Educação Superior. Percebe-se que os Estados poderão 
criar modelos institucionais inteiramente diferenciados entre si e que a própria União, por decreto, 
poderá fixar as formas de organização do sistema sob a sua supervisão. O único componente do 
sistema devidamente explicitado na legislação e comum a todos os sistemas é a universidade, que 
tem suas atribuições claramente definidas no artigo no 53 da LDB.  
 
Ensino Superior - O que faz do sistema...  
 
Alcantara Gomes - O sistema deve ser plural e compreender outros mecanismos, não tão 
comprometidos com a inovação e com o aprofundamento de conhecimentos, mas igualmente 
capazes de garantir o que poderia ser entendido como “compromisso com a formação”. 
Recentemente, afirmei no Fórum Nacional do Ensino Superior Particular, organizado pelo Semesp 
(em outubro do ano passado), que apesar de terem sido definidas outras modalidades de 
instituições, universitárias ou não, no Decreto 2306/97, o Sistema de Educação Superior Brasileiro 
ainda carece de uma melhor organização, na medida em que não são atendidos os requisitos a 
que me referi anteriormente. Além disso, as normas e os procedimentos legais muitas vezes 
geram superposições e contradições desnecessárias, com reflexos bastante negativos sobre a 
própria estabilidade das instituições de ensino. Ao lado de uma reorganização, com o 
estabelecimento claro das várias formas de organização das instituições, de suas missões e seus 
limites de atuação, torna-se necessária a revisão da legislação, eliminando-se as duplicidades e as 
contradições. Ao mesmo tempo, parece-me extremamente importante rever os critérios de 
expansão, tornando-os compatíveis com as novas necessidades e demandas da sociedade. 
Costumo sempre enfatizar que, em muitas regiões do país, a expansão deve ocorrer em estreita 
concordância com os objetivos dos arranjos produtivos locais. Esta será uma forma eficaz de 
compatibilizar ofertas e demandas, promovendo-se um crescimento equilibrado.  
 
Ensino Superior - Quais são os desafios da universidade estatal e da particular na realidade atual?  
 
Alcantara Gomes - Penso que os desafios das universidades públicas e privadas são, em muitos 
casos, similares, pois as missões das universidades não são diferentes em função da sua forma de 
organização. Embora sejam muitos os desafios, uma das grandes tarefas é a de contribuir para a 
eliminação das disparidades regionais e sociais existentes no país, seja pela formação de cidadãos 
críticos e de profissionais capazes de atender às crescentes exigências da sociedade e habilitados 
a responder adequadamente às mudanças provocadas pelos avanços da ciência e da técnica ou 
pela contribuição ao aprofundamento de conhecimentos e à sua disseminação. Um exemplo 
interessante vem das micro e pequenas empresas, responsáveis por boa parte dos postos de 
trabalho no país: para sua sobrevivência, precisamos inseri-las no fluxo de comércio internacional, 
sendo necessário assegurar padrões mínimos de qualidade da produção. O papel da universidade, 
nesse caso, é fundamental, pois cabe a ela formar profissionais e, por meio das atividades de 
extensão, aproximar-se das empresas, auxiliá-las na modernização das práticas gerenciais, 
qualificar seus técnicos e administradores e oferecer acesso às novas informações, além de 
desenvolver as parcerias que possibilitem a inovação tecnológica e a apropriação das tecnologias 



por intermédio de suas atividades de investigação. O desafio, portanto, é o de inserir a 
universidade nos programas de desenvolvimento regional, sem deixar que sua missão 
institucional seja distorcida, pois não cabe à universidade substituir o Estado ou algum outro 
segmento da sociedade. Também considero importante, em meio à globalização, que as 
instituições de ensino atuem decisivamente para a preservação das identidades culturais e das 
tradições locais. Em síntese, tanto num caso como no outro, a universidade deve se aproximar da 
sociedade, sempre oferecendo soluções inovadoras para os diversos problemas enfrentados.  
 
Ensino Superior - De que forma o senhor vê as relações dos órgãos do atual governo com as 
instituições educacionais?  
 
Alcantara Gomes - Embora o governo tenha se iniciado há pouco mais de dois meses, posso 
assegurar que as relações têm sido as melhores possíveis. Já na época de transição, todas as 
associações educacionais tiveram a oportunidade de discutir com o ex-reitor Newton Lima Neto as 
prioridades e as metas para a educação superior ao longo dos próximos anos. Depois de 
empossado, o ministro da Educação, o professor Cristovam Buarque, também um ex-reitor, vem 
atuando firmemente no sentido de construir um novo modelo de universidade brasileira. Isso vem 
ocorrendo com o Secretário de Educação Superior, o ex-reitor Carlos Roberto Antunes. Creio que 
a facilidade de diálogo ocorre porque estamos lidando com ex-reitores, que conhecem 
profundamente as universidades, seus problemas e seus desafios.  
 
Ensino Superior - Qual a sua opinião sobre mercado livre ou regulador, em termos de ofertas de 
cursos?  
 
Alcantara Gomes - Penso que a visão de um mercado “livre” de cursos superiores impõe padrões 
de verificação de qualidade que ainda não dispomos no Brasil. Entretanto, considero que a atual 
legislação restringe muito a capacidade das instituições, a partir da sua criatividade, de 
desenvolver modelos inovadores de formação. Por isso, considero indispensável e urgente a 
revisão de normas legais, pareceres, resoluções e procedimentos para que os cursos superiores 
ganhem em flexibilidade e em qualidade.  
 
Ensino Superior - E como o senhor avalia o desenvolvimento do ensino a distância com novas 
tecnologias advindas da internet?  
 
Alcantara Gomes - Sem o ensino a distância não seremos capazes de formar os professores 
necessários ao atendimento das diretrizes fixadas no Plano Nacional de Educação. Só esse 
argumento já justificaria o amplo emprego das novas tecnologias de informação e de comunicação 
no processo pedagógico. Além disso, a educação a distância é hoje um meio indispensável de 
qualificação de profissionais para a indústria e para o setor de serviços. Assim, a demanda pelos 
programas de EAD vem crescendo. Entretanto, continuamos a verificar uma excessiva 
regulamentação que inibe a instalação de novos programas ou de novas metodologias. Este é um 
exemplo de tema que merece uma ação “desreguladora” urgente, pelos extraordinários benefícios 
que poderá trazer.  
 
Ensino Superior De que maneira a universidade pode colaborar para que sejamos, na economia 
baseada no conhecimento, mais competitivos e dinâmicos, visando ao crescimento sustentável 
com mais e melhores empregos?  
 
Alcantara Gomes - A universidade tem cada vez mais a obrigação de se envolver em programas 
de desenvolvimento local, responsáveis pelo crescimento sustentável. A aproximação com os 
chamados arranjos produtivos locais poderá ser determinante para o surgimento de um novo 
modelo de universidade brasileira, contribuindo para a geração de postos de trabalho “duráveis” 
por causa da compatibilidade com as peculiaridades regionais. De que adianta formar muitos 
advogados numa região em que a prioridade é a consolidação de um arranjo produtivo em 
fruticultura? Não seria melhor formar técnicos em logística e armazenagem de perecíveis ou 



especialistas em gestão de cooperativas agrícolas? Um outro aspecto que merece menção é o da 
investigação, uma vez que a universidade, principalmente nos países em desenvolvimento, tem a 
obrigação de contribuir para a inovação, ponto decisivo para a sobrevivência das pequenas e 
microempresas.  
 
Ensino Superior - Mas como a universidade pode explorar sua inteligência coletiva e construir um 
conhecimento mais adequado às necessidades da atual sociedade?  
 
Alcantara Gomes - A universidade deve sempre trabalhar com seus alunos. A presença dos alunos 
nos projetos de iniciação científica, de monitoria e de extensão ou de prática profissional é 
determinante para a identificação de vocações e de novas oportunidades. A organização de 
projetos articulados entre universidades e sociedade, com a presença de estudantes, tem sido 
fator de realização de inúmeros projetos de investigação, de oferta de cursos inovadores e de 
desenvolvimento local.  
 
Ensino Superior - Há viabilidade para a existência do trinômio ensino, pesquisa e extensão no 
atual quadro da universidade brasileira?  
 
Alcantara Gomes - Desde que seja entendido claramente o conceito de pesquisa. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a maioria das universidades não chega a realizar projetos de investigação 
que resultem em publicações em revistas indexadas. No Brasil, muitas pessoas pensam que só é 
pesquisa aquele trabalho que resulta nesse tipo de publicação. Entretanto, a geração de uma 
“cultura científica” na universidade não se faz por “decreto”. É preciso estimular a realização de 
projetos que visem à identificação do meio físico e à elaboração de diagnósticos sociais, 
relevantes tanto para a construção de novas políticas públicas como para o desenvolvimento 
sustentável local. O trinômio é viável se for acompanhado de políticas internas que estimulem, por 
exemplo, a iniciação científica, a geração de incubadoras, ou mesmo de empresas-júnior, e a 
adoção de programas editoriais compatíveis com as dimensões e as peculiaridades das 
universidades.  
 
Ensino Superior - O papel da pesquisa universitária foi muito importante até o meio do século 
passado. O que o senhor pensa sobre o papel da inovação e formulação de patentes? Por que 
todos os últimos eventos não saíram da universidade?  
 
Alcantara Gomes - No caso brasileiro, esta é uma missão importantíssima para as universidades, 
porque, sem elas, a indústria terá pouco a fazer. Exemplos como o da participação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Petrobras, no projeto das plataformas de 
petróleo na Bacia de Campos, demonstram o quanto a empresa e a universidade poderão realizar 
em conjunto. Infelizmente, embora diversas iniciativas possam ser citadas, ainda carecemos de 
ações que efetivamente estimulem a geração de patentes e de projetos de inovação tecnológica. 
A instalação de incubadoras de empresas e de parques tecnológicos tem sido um excelente 
mecanismo de desenvolvimento de uma “cultura da inovação”. Embora ainda em fase de 
consolidação, os resultados logo irão surgir.  
 
Ensino Superior Como o senhor vê a internacionalização e globalização do ensino superior?  
 
Alcantara Gomes Esta é uma questão que exige um profundo debate, na medida em que as novas 
tecnologias de informação e de comunicação têm contribuído fortemente para a 
internacionalização dos cursos em todos os níveis. Ao mesmo tempo, em decorrência da 
conjuntura atual, em muitos países, as universidades vêm estabelecendo parcerias com outras 
instituições, nem sempre nacionais. Mecanismos de avaliação passam a ser imprescindíveis para 
sobrevivência dos próprios sistemas de educação. Creio que o assunto mereça uma ampla 
discussão, que, aliás, será iniciada pelo Crub em sua Reunião Plenária, em abril.  
 
Ensino Superior - É possível equalizar o binômio qualidade versus quantidade?  



 
Alcantara Gomes - Não existe um binômio qualidade versus quantidade. Se uma instituição tem 
condições de oferecer aos seus alunos os padrões de qualidade convencionalmente definidos, 
incluindo-se aí os de infra-estrutura, ela estará cumprindo a sua missão. Em muitas boas 
universidades européias, as aulas são freqüentadas por mais de uma centena de estudantes. A 
questão está na forma de avaliação, na garantia de acompanhamento docente, na existência de 
bibliotecas e laboratórios adequados em dimensão, acervo e equipamentos e na efetiva 
verificação da aprendizagem.  
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