
A USP E AS TRANSFORMAÇÕES DA (E NA) SOCIEDADE 

DE UM FUTURO PRÓXIMO1 
Por Clara Di Lernia Santos 

nº USP: 7997801 
 

 

 É inegável a importância da Universidade de São Paulo para o 
desenvolvimento do país, sua história, recente e antiga, demonstra tal fato e suas 
ações comprovam sua integridade quanto a seus ideais. É uma das instituições 
mais consolidadas e importantes no Brasil e na América Latina das últimas décadas 
do século XX e das primeiras do século XXI. 

 Como uma universidade, é o espaço ideal para o desenvolvimento de 
pensamentos, da razão e do conhecimento e para a transmissão dos mesmos. Sem 
a transmissão do conhecimento não haveria sentido na existência de uma 
universidade, seu principal objetivo é ensinar e passar conhecimento.  

 Sempre foi um espaço onde a universalidade é visada, onde a 
transdisciplinariedade é um dos principais objetivos a se alcançar. Com as 
mudanças do mundo moderno e o aumento da globalização em todos os campos, 
essa universalidade tende a ser potencializada e deve ser estimulada, pois não há 
espaço no mundo atual para a individualização.   

Ainda que a transdisciplinariedade já exista dentro da USP, é importante que 
sua produção de diversidade aumente, progressiva e continuamente, que não se 
acomodem com o que já foi produzido, mas use-se de base para o 
desenvolvimento de novos projetos nesse sentido. Para isso é importante quebrar 
barreiras e muros, o trabalho em conjunto é a principal forma de melhorar a 
educação, pesquisa e extensão dentro de qualquer ramo.  

 Considerando-a como uma instituição de vanguarda, responsável não só por 
estimular e auxiliar o desenvolvimento político, econômico, social, ambiental, 
educacional do Brasil mas também mundial, a USP tem em seus diversos 
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segmentos formas de se reinventar, acompanhando mudanças mas, principalmente, 
ditando-as, pois é um local onde o livre pensamento transforma e realiza mudanças 
em primeiro plano. 

 Em um futuro próximo a existência de locais físicos já não será essencial, as 
novas tecnologias já tomam um espaço e modificam a forma de se fazer 
universidade, o ensino a distância é uma realidade e daqui a 20 anos estará 
consolidado, existindo junto com outras formas de se fazer universidade. Ao 
mesmo tempo em que se caminha por essa estrada onde os espaços não serão a 
base da universidade também se trilha na ideia de que eles existirão e serão usados 
como polo de vida cultural, onde a universidade irá se fazer também no convívio 
social, passando a ser não somente um lugar vazio (que em alguns casos chega a 
ser um não-lugar, pelos conceitos de Marc Augé2) mas sim um lugar apropriado por 
aqueles que o usam e disponível para todos que um dia pretenderem usá-lo. 

 A transformação será a modernidade da USP, ela não mais se preocupará 
em realizar as suas atividades como até então sempre foi feito. Ela proporá novas 
formas, novas ideias, ela colocará em prática essas novas ideias, se disponibilizará 
como um laboratório experimental, onde tudo é possível e onde essas ideias serão 
colocadas em prática, deixando-se de lado problemas e vontades políticas, pois a 
universidade do futuro irá se preocupar antes de mais nada com o desenvolvimento 
da sociedade, pois ela será pautada pelo bem comunitário e não pelo 
individualismo. 

 A USP da primeira década do século XXI é uma universidade onde a 
diversidade não é incentivada, tão pouco celebrada, é um local fechado, voltado 
para uma classe principal com a presença de algumas pessoas que quebraram 
essa regra. Essa USP não trabalha no sentido de fazer essa diversidade aumentar e 
pouco faz no sentido de atender as solicitações postas por alguns grupos.  

 Daqui a 20 anos espera-se que seus esforços para mudar esse quadro 
tenham aumentado. Que não somente ela se empenhe em continuar sendo uma 
universidade de ponta no seu ensino e em sua pesquisa, mas que também tenha 
uma extensão de ponta com maiores e melhores recursos, que trace um plano 
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diretor onde inclua reivindicações das diversas classes que formam a universidade. 
Uma universidade não se sustenta sem professores, mas sem funcionários e alunos 
também não, e eles devem ser ouvidos, assim como toda a sociedade, pois a USP 
também não existe sem a sociedade brasileira, que mais do que enviar recursos 
financeiros será, nesse futuro próximo, o principal cliente da universidade, será 
pensando nessa sociedade que a USP pautará suas ações. 

 Espera-se que problemas como a iluminação do campus não seja tratado 
como um mero problema local, mas compreendido em toda a sua complexidade e 
aceito que esse é um problema da sociedade e deve ser resolvido em conjunto, não 
somente dentro das suas dependências. A individualização, como já colocada, não 
terá o mínimo espaço no futuro, e por isso a USP deverá se inserir dentro da 
sociedade, pertencer a todos e servir a todos. 

 Não caberá dentro dessa universidade do futuro picuinhas políticas, será 
necessário que ela reflita a sociedade, perca a prepotência que possui hoje por ser 
considerada uma das melhores do mundo e trabalhe no sentido de ser uma das 
melhores. Trabalhe na inclusão de todos, de alunos e pretendentes à alunos, até 
cidadãos brasileiros que apenas queiram estar ali. Que a USP se torne um lugar de 
criação intelectual, convivência social, diversidade sociocultural, um lugar onde a 
transferência de conhecimento ocorra em todos os seus cantos, físicos ou 
eletrônicos, onde a circulação das pessoas não seja controlada e vetada, mas sim 
estimulada. Dessa forma a USP não irá só ser uma universidade em uma nova 
sociedade, ela estará ajudando a formar esta nova sociedade. 

 


