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“[...] É verdade que a voz da crítica não pertence somente aos intelectuais, mas 

existe um dever do saber que ainda detém força moral.” 

(Beatriz Sarlo) 

 

“[...] uma comunidade que perca sua capacidade crítica perde junto sua identidade, 

vê dissolver-se sua substância espiritual e extraviar-se seu destino.” 

(Nicolau Sevcenko) 

 

 

1 Breves considerações  

 

 

Elaborar prognósticos é uma tarefa bastante difícil, sobretudo se levarmos em 

conta os últimos acontecimentos, como as manifestações de protesto em todo o País, que 

assumiram proporções inimagináveis até mesmo para um analista social.  

Embora não seja nada fácil supor como estará uma universidade do porte da 

USP daqui a 20 anos, tendo em vista a probabilidade de haver nuanças imperceptíveis à nossa 

visão, faremos um esforço imaginativo a fim de elaborar um possível prognóstico para as 

próximas duas décadas, sem deixar de assinalar as mudanças desejáveis que se quer ver no 

âmbito uspiano. 

Antes de partirmos para as projeções, trataremos do conceito de modernidade 

com o objetivo de compreender os tempos modernos, ou pós-modernos, melhor dizendo, nos 

quais a educação está inserida e o futuro da universidade será planejado.  

 

 

2 A modernidade 

 

 

Ao definir modernidade, Coelho Neto
1
 diz que ela, por ser um processo de 

descoberta, é uma ação que possui ponto de partida e programa de trabalho, mas com ponto 

de chegada incerto e não sabido, e percurso não resultante de um projeto individual, mas sim 

da “[...] somatória ocasional, por acaso & escolha, de variados projetos”; e que, se não fosse a 

______________ 
1 COELHO NETO, José Teixeira. Moderno pós-moderno. 2. ed. São Paulo: L&PM, 1990. p. 12.   
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alienação um processo social que interfere para evitar a autoconsciência (neurótica talvez), “A 

modernidade [...] poderia ser a consciência que uma época tem de si mesma”. 

Morin
2
, por outro lado, afirma que, “Se a modernidade é definida como fé 

incondicional no progresso, na tecnologia, na ciência, no desenvolvimento econômico, então 

esta modernidade está morta.” A sua explicação para isso consiste no fato de que a civilização 

ocidental, ao desprender-se do passado, acreditava estar-se dirigindo para um futuro de 

progresso, movido pelos avanços da ciência, razão, história, economia e democracia; porém 

ela aprendeu com o episódio em Hiroshima
3
 que a ciência era ambivalente, a razão fazia 

retrocessos, não existiam leis da História que caminhassem rumo ao porvir, o triunfo da 

democracia não estava assegurado em definitivo, o desenvolvimento industrial podia fazer 

mal à cultura e causar poluições mentais, e a civilização do bem-estar podia gerar também 

mal-estar. 

Na concepção de Berman
4
, a modernidade é um conjunto de experiências, 

compartilhadas por homens e mulheres em todo o mundo, que envolve “[...] experiência de 

tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida”. Ela é vista 

com entusiasmo cego e acrítico ou é “[...] condenada segundo uma atitude de distanciamento 

e indiferença neo-olímpica”; mas, de qualquer forma, é sempre concebida de modo que não 

possa ser transformada pelo homem moderno. 

Relacionando os três entendimentos, os de Coelho Neto, Morin e Berman, 

pode-se concluir que a modernidade não é a representação que uma época
5
 faz dela mesma, 

tampouco crença no progresso, na tecnologia, na ciência e no desenvolvimento econômico; 

ela é uma série de experiências vividas por todos os indivíduos, que envolvem relações entre 

tempo–espaço, eu–outro e possibilidade–perigo. Além disso, a modernidade é plural, como 

nos alerta Martín-Barbero
6
, que a entende não como modernidade, mas como modernidades 

______________ 
2 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva 

e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000. p. 72.  
3 A primeira cidade do mundo a ser arrasada, em 1945, pela bomba atômica.  
4 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tradução de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. 

Ioratti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 24 e 35. 
5 Walter Benjamin entende que a modernidade não só caracteriza uma época, como também caracteriza, de 

modo simultâneo, a força que age nessa época e a faz se parecer com a antiguidade (cf. BENJAMIN, Walter. A 

modernidade e os modernos. Tradução de Heindrun Krieger Mendes da Silva, Arlete de Brito e Tânia Jatobá. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000. p.16). 
6 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Modernidades y destiempos latinoamericanos. Disponível em: 

<http://www.mediaciones.net/1998/01/modernidades-y-destiempos-latinoamericanos>. Acesso em: 22 

jun.2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica
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que, no caso latino-americano, só pode ser uma deformação ou degradação da verdadeira 

modernidade.  

Como o conceito de modernidade pode ser aplicado ao de pós-modernidade, 

como assinala Coelho Neto, em sua obra Moderno pós-moderno, é dentro desse contexto que 

a educação está inserida e o futuro da universidade será forjado. Nesse sentido, vale a pena 

voltar ao passado para melhor compreender a trajetória da educação rumo aos tempos pós-

modernos.  

 

 

3 A educação: passado e presente 

 

 

Ao estudar a relação entre trabalho e educação, Saviani
7
 ressalta que, com o 

escravismo antigo, passamos a ter duas modalidades de educação: uma para a classe 

proprietária, denominada de educação dos homens livres, e outra para a classe não 

proprietária, designada como educação dos escravos e serviçais. A primeira deu origem à 

escola, que era o lugar para onde se dirigiam os que tinham o tempo livre, e a partir daí uma 

forma específica de educação foi desenvolvida, passando a ser “[...] identificada com a 

educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre educação e trabalho.” 

Saviani assinala que, com o processo de institucionalização da educação – 

análogo ao processo de surgimento da sociedade de classes –, ocorre uma divisão entre a 

educação destinada à classe dominante e a reservada à classe dominada. A primeira foi 

organizada na forma escolar, contrapondo-se à última, que continuou a coincidir com o 

processo de trabalho.  

Essa divisão da sociedade e da educação em classes resultou nas diferenças que 

vemos, em termos de capital cultural
8
, entre os estudantes das classes mais abastadas e os das 

classes menos privilegiadas; e que distinguem uns dos outros não somente nas instituições de 

______________ 
7 SAVIANI, Demerval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, v. 

12, n. 34, p. 152-165, jan./abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782007000100012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 jun. 2013. 
8 Expressão criada por Pierre Bordieu para demonstrar, entre outras coisas, que o sistema escolar separa os 

detentores de capital cultural herdado (saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos) daqueles 

que são desprovidos dele. 
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ensino (básico a superior), mas também no mercado de trabalho, na sociedade e, por extensão, 

no mundo. 

Nos tempos presentes, em que a competitividade
9
 tomou o lugar do progresso e 

do desenvolvimento, o mundo assumiu um capitalismo “flexível”
10

 e a economia tornou-se 

globalizada, a aquisição de saberes e a construção de conhecimentos – ou, para resumir, a 

acumulação de capital cultural – são imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano 

enquanto trabalhador e agente social, pois sem elas não é possível gerar a rentabilidade que as 

empresas exigem e sem trabalho o homem se torna invisível aos olhos da sociedade. 

Da breve explanação sobre a educação no passado e na atualidade, passaremos 

a abordar a educação voltada para o futuro, incluindo nesse contexto a universidade e, mais 

especificamente, a USP. 

 

 

4 A universidade do futuro e a USP centenária 

 

 

Em 1998, o Relatório Delors
11

 estabeleceu quatro pilares para a educação
12

 

contemporânea: aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer. Tais aprendizagens, 

voltadas à educação integral do ser humano e consideradas indispensáveis ao seu 

desenvolvimento intelectual, afetivo-emocional e social, devem ser perseguidas 

permanentemente pela política educacional de todos os países.  

Partindo dessa premissa, a universidade do futuro, para inserir-se na Era da 

Mundialização, terá de passar por transformações
13

 que envolvem a valorização do ensino, a 

dinamização da pesquisa (incentivo à iniciação científica e disponibilização da produção 

intelectual gerada por professores, estudantes e funcionários), o estímulo à extensão 

______________ 
9 SANTOS, Milton et al. O novo mapa do mundo: fim de século e globalização. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2002. 
p. 18.  
10 Substituto do capitalismo “fordista”. 
11 Publicado pelas Edições Unesco Brasil, com o título Educação: um tesouro a descobrir, e coordenado por 

Jacques Delors, esse relatório da Comissão Internacional trata da educação para o século XXI. 
12 Ao tratar da educação do presente, Martín-Barbero (cuja obra foi citada na nota 6) relaciona três saberes como 

indispensáveis ou socialmente úteis: os lógico-simbólicos, os históricos e os estéticos (ou da sensiblidade).  
13 Elencadas a partir de um ciclo de palestras sobre universidade do futuro, promovido pelo Instituto Latino-

Americano de Estudos Avançados e o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior, e 

realizado em junho de 2013, na UFGRS. 
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universitária, a valorização dos docentes e funcionários, a construção de um ambiente 

adequado ao trabalho acadêmico e a criação de espaços de convivência para melhorar a 

qualidade de vida no cotidiano universitário, além de uma gestão administrativa que respeite o 

serviço ao público. 

Nesse sentido, a universidade do futuro deverá ser um espaço não só de 

excelência no ensino, mas também de autonomia universitária na qual a capacidade de 

pesquisar e produzir conhecimento, formar professores e profissionais, e interagir de modo 

dinâmico com a sociedade esteja assegurada, assim como o pluralismo teórico-metodológico 

e o multiculturalismo sejam garantidos para o exercício da liberdade acadêmica e da 

criatividade intelectual. 

Dentro desse contexto, o Instituto de Estudos Avançados (uspiano ou de outras 

universidades), como espaço que favorece a criação de ambientes adequados para pensar e 

planejar o futuro da universidade, deverá ter em sua agenda de debates discussões
14

 sobre a 

imposição da produtividade sobre a produção do conhecimento, a taylorização
15

 da produção 

acadêmica, o processo de bricolagem no qual se reinterpreta e se reorganiza para gerar algo 

novo, o papel da mimese nas atividades intelectuais, com destaque para fraudes e plágios, o 

modelo de ensino que possa favorecer a interdisciplinaridade e a interação das diversas áreas 

do conhecimento, e os avanços da tecnologia digital, em que som, imagem e texto são 

transformados em bits, podendo abrir espaços para a cópia, a adaptação e a criação. 

A USP
16

 que se espera ver nas próximas duas décadas é a que aproveitará a sua 

massa crítica – presente tanto no Instituto de Estudos Avançados quanto em outros núcleos de 

estudos (como o da violência e o da análise da conjuntura econômica, por exemplo) – não só 

para promover o avanço da ciência, mas também para realizar as transformações necessárias 

na sociedade, para que esta não dependa de benesses
17

 estatais, como cotas para minorias 

étnicas, programas de inclusão social para os desfavorecidos, entre outras.  

 

 

______________ 
14 Exemplificadas com base nas reflexões feitas no seminário “A universidade do futuro: imitar, engenhar e 

criar”, realizado na Escola de Música da UFMG, entre os dias 14, 15 e 16 de março de 2012.  
15 Ela também ocorre na graduação, com a produção de muitos trabalhos acadêmicos a serem entregues em 

prazos cada vez mais curtos. 
16 Em 2034, ela completará 100 anos.  
17 Roberto Schwarz diz que “[...] O favor, ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a exceção à regra, a 

cultura interessada, remuneração e serviços pessoais.”, sendo, portanto, pernicioso (cf. SCHWARZ, Roberto. Ao 

vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas 

Cidades, 2000. p. 17). 


