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UMA VISÃO DE FUTURO PARA A USP, A UNIVERSIDADE QUE 

QUEREMOS VER DAQUI A 20 ANOS 

 

Pensar o futuro da Universidade, mais especificamente o seu modelo 

institucional frente às tendências do futuro, vem sendo a pauta de diversas discussões 

atuais perante as demandas dos tempos modernos, não só com relação a USP, mas as 

Universidades como um todo. A dinâmica acelerada e efêmera destes tempos, tal como 

vimos com Augé, Bauman e Lipovetsky, resulta em constantes mudanças nos modos de 

pensar e agir, exigindo por isso, não só pensar o futuro, mas planejar-se para ele.  

Tendo isso em consideração e ao mesmo tempo tentando pensar a USP daqui a 

uns 20 anos, vem a minha cabeça uma fala do Prof. Mario Sergio Cortella em que ele 

menciona: é preciso ser humilde para crescer e continuar a aprender, para manter a 

mente aberta em relação ao mundo que muda, levar em consideração essa mudança, e 

não se tornar refém dela, sendo humilde, não subserviente, isto é, tendo em mente a sua 

história e importância. Ou seja, a USP com todo o seu legado, história e renome, 

também está sujeita as mudanças do mundo, também precisa incorporá-las para assim 

continuar a desenvolver-se e crescer em consonância ao contexto atual. Contudo, 

apropriando-me de outra fala do Prof. Cortella, é preciso nesse processo considerar o 

que é tradição e o que é arcaico. O que é tradição, seja do conhecimento, do ensino ou 

da pesquisa, deve ser mantido e preservado, pois envolvem práticas que mantém um 

nexo entre as gerações. Já o arcaico, deve dar lugar a inovação ou mesmo renovação, a 

novas práticas mais atuais e incisivas, especialmente na área do ensino.  

Imaginar a USP daqui uns 20 anos, ou qualquer situação no futuro é uma tarefa 

complexa, por isso, antes de tudo é necessário refletir o presente identificando suas 

deficiências e incutindo nele o que desejamos mudar. Dessa forma, baseio-me nas falas 

do Prof. Dr. António Sampaio da Nóvoa, reitor da Universidade de Lisboa e Dr. Em 



Ciências da Educação e em História, que recentemente abordou o assunto universidade 

no futuro em uma palestra na Universidade de Brasília.  Segundo ele há três pontos 

básicos para pensar a Universidade no futuro: Ensino e Pedagogia, Ciência e Criação, e 

Responsabilidade Pública.  

 

Ensino e pedagogia 

 

 Tal como mencionado anteriormente, passamos atualmente por constantes 

mudanças, contudo como aponta o Prof. Nóvoa, poucas mudanças ocorreram no ensino, 

criando hoje uma grande necessidade de revolução na área, uma revolução que influa 

nas formas de trabalho, na vivência dos alunos, na arquitetura, na dinâmica e na 

mobilidade da universidade, e nas formas como as bibliotecas são utilizadas, afinal, 

como vimos com Levy e Castells, vivemos sob as tendências da virtualidade que agem 

substancialmente sobre a configuração da cultura moderna, especialmente sobre as 

formas de comunicar e pensar. E acima da virtualidade vivemos na era da comunicação, 

é incoerente pensar numa estrutura de universidade que não leve em consideração essas 

tendências.  

Segundo Nóvoa, o futuro do ensino está em aproximar o seu ambiente ao 

ambiente de pesquisa, tal qual caracterizado pelo ambiente onde há colaboração, onde 

se propõe projetos, onde há descobertas e experimentação, e onde há redes colaborativas 

e cooperativas, ou seja, um ambiente menos intrapedagógico. E também ao ambiente 

profissional, diminuindo a lacuna que separa a cultura universitária e a cultura 

profissional, uma dificuldade enfrentada por quase todas as áreas de estudo. 

 

Ciência e Criação  

 

Quanto a este ponto, Nóvoa ressalta que não há ensino fora de um ambiente de 

pesquisa e fora de um ambiente de criação, fora de uma cultura científica, de 

descoberta, de experimentação, de produção e criação do conhecimento. E segundo ele 

a criação é o que liga o ensino a pesquisa, tanto a criação no sentido científico pela 

pesquisa, mas também do ensino como ato de criação pedagógico, pois só a partir do 

momento em que considerarmos o ensino como processo de criação cultural e de 

criação pedagógica é que solucionaremos o problema que separa ensino e pesquisa.  



Por outro lado, voltando-se as ciências, também elas passam por mudanças, e 

estas ainda se configuram como um problema para os pesquisadores que têm 

dificuldades de lidar com elas. Nóvoa ilustra isso citando o artigo "Revolução da 

Convergência", produzido no MIT - Massachusetts Institute of Technology em 2011, 

que aborda as ciências em geral, sugerindo a criação de uma lógica de convergência 

entre as disciplinas em torno de áreas de fronteira, tal como é a questão do meio 

ambiente que permeia a área da biologia, da física, das ciências sociais, entre outras.  

É interessante ressaltar que o artigo opta por convergência e não 

interdisciplinaridade no sentido de referir-se aos domínios que já não são os domínios 

científicos tradicionais. Por isso Nóvoa sugere que devemos aprender a trabalhar nas 

universidades fora dos departamentos tradicionais, reconceituando o que é uma 

universidade e o que é a organização científica dentro da universidade, algo que não 

implica na dissolução das faculdades, mas na criação de estrutura mais flexíveis, nas 

quais pesquisadores de áreas distintas trabalham determinado assunto com subsídio da 

universidade. Nesse sentido podemos citar o Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) da 

USP, que englobam essa tendência de convergência, ou ainda interdisciplinaridade, 

entre as disciplinas, mas que ainda são pouco difundidos entre a comunidade 

universitária, revelando a pouca “valorização social e econômica do conhecimento”. 

Um termo utilizado por Nóvoa quando enfatiza que deve haver a valorização social e 

econômica do conhecimento, pois conhecimento é importante enquanto conhecimento 

universitário, para dentro da universidade, mas que é essencial enquanto conhecimento 

para fora da universidade, para contribuir com o desenvolvimento das sociedades. 

  

 Responsabilidade Pública 

  

 Pensar a universidade no futuro é pensar a sociedade e o país no futuro. Nóvoa 

defende esse preceito afirmando que deve-se dirigir a universidade pensando no país e 

não na universidade, pensando de que forma a universidade vai contribuir para o país, 

como ela se configurará com um elemento de construção do  país.  Segundo, ele há 

sobre a universidade uma grande responsabilidade social e pública, pois ela já não se 

define mais como no sentido tradicional do termo, é hoje lugar de conhecimento, de 

criação e produção, de diálogo cultural e social, de promoção de dinâmicas de inclusão, 

igualdade e desenvolvimento sustentável, polo de desenvolvimento e consequentemente 



lugar onde se produz o futuro. Por essa razão é seu dever adotar práticas coerentes com 

o futuro, e tal como aponta Nóvoa, não basta pregar, tem de praticar. 

 

Conclusão 

 

 A partir destas pontuações, é possível verificar que no caso da USP há ainda 

muito arcaísmo com relação ao modelo de ensino, há uma lacuna significante entre o 

que se ensina e o que se aprende, há pouca apropriação de técnicas mais dinâmicas de 

didática, bem como de ferramentas tecnológicas, além do distanciamento entre teoria e 

prática e pesquisa e ensino. Dessa forma, para imaginá-la daqui a 20 nos, há se de 

pensar na revolução do ensino, como propõem Nóvoa, não há como haver um 

aprendizado eficiente quando a linguagem do professor não está em sintonia com a do 

aluno, quando o que se ensina em sala de aula não dialoga com o que se pratica no 

mercado ou quando o que se pesquisa não é disseminado. 

Por outro lado, há as questões fora da universidade, sendo ela o lugar onde se 

produz o futuro, é seu papel promover inclusão e sustentabilidade, mas como? Em 20 

anos será possível garantir o seu acesso livre e gratuito? E quanto a sustentabilidade, 

será possível revolucionar o ensino dependendo totalmente do financiamento público? 

São perguntas complexas de serem respondidas, tanto quanto tentar imaginar a USP 

daqui 20 anos. 
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