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  Como poderemos definir a sala de aula de uma universidade daqui a vinte anos? 

Talvez ela não exista em um espaço físico, talvez não possa ser definida por uma coisa só e 

nem em um lugar apenas. A flexibilidade e multiplicidade de soluções na previsão de um 

futuro muitas vezes parecem levar ao ‘vale tudo’ e por consequência a uma indefinição 

completa. Como então pensar num projeto concreto para a educação? Confesso que a tarefa é 

difícil, o assunto exige talvez o exercício de debates e leituras, também o conhecimento de 

especialistas sobre o que de fato é possível de ser feito. Porém, se fizermos um esforço em 

analisar o que existe hoje e entender que passamos de fato por um momento de transição, 

talvez seja possível levantar algumas hipóteses, ou ao menos esboçar alguns desejos. 

  Um primeiro ponto que poderíamos apresentar é o do papel do professor dentro da 

sala de aula. A relação professor-aluno ainda segue uma lógica prosaica e pouco propositiva, o 

professor ainda é aquele que se coloca diante de todos como o detentor da verdade, o mestre. 

Sabemos que hoje mais que nunca essa é uma condição muito questionável, as fontes de 

conhecimento a que temos acesso hoje são das mais diversas e de fácil acessibilidade, o fluxo 

é constante e a troca deveria seguir na sala de aula a mesma lógica do mundo. Aqui já 

entramos em uma segunda questão, que é o distanciamento que a universidade tem com o 

“mundo real”, e que traz enormes prejuízos para as duas esferas. Pensando no curso de Artes 

Visuais, por exemplo, temos a produção acadêmica de bons profissionais que não se propõem 

a pensar a contemporaneidade inserindo-se nela. Por outro lado, existe um circuito de artes 

visuais que muitas vezes se mostra pouco crítico ou previsível através de suas produções 

plásticas, ele parece seguir muito mais uma lógica de mercado do que de auto 

questionamento.  Não seria lógico que esses acadêmicos pudessem contribuir com a discussão 

da produção contemporânea? Não seria lógico que essa produção tivesse espaço no Museu 

Universitário, por exemplo? E quanto ao espaço da crítica em grandes veículos de 

comunicação? O distanciamento também pode ser pensado fisicamente, no caso da USP, por 

exemplo, o modelo existente que prioriza o automóvel particular isola ainda mais a 

Universidade da Cidade, aumentando a sensação de insegurança e impossibilitando que o 

espaço seja composto pela diversidade. 

  Voltando à questão da disposição do espaço na sala de aula e dos papéis que cada um 

desempenha ali, podemos pensar que esse modelo não existirá mais daqui a algum tempo. 

Sem saber ao certo onde será esse espaço de troca, arrisco dizer que ele poderia existir na 

internet e em diversos espaços físicos do mundo, a formação seria descontínua. O que significa 

isso? Significa dizer que o estudante poderia transitar livremente por disciplinas e localidades, 

construindo sua formação da maneira que lhe conviesse, e não seguindo um programa de um 

curso específico. O papel do aluno e do professor seriam mais tênues, a troca não seria 

unilateral e isso estaria muito mais explícito. Apesar desse trânsito, ainda existiriam unidades 

físicas da Universidade, laboratórios, espaços de convivência, numa integração maior com o 

mundo “não acadêmico”. Essas unidades existiriam tanto dentro de um campus, que seria 

pensado como um ambiente completamente aberto para a população e que teria como um 



dos grandes objetivos pensar os modelos de educação, quanto em edificações espalhadas pela 

cidade. Além da abertura a nível nacional, haveria um fluxo muito intenso de intercâmbio, não 

só entre Universidades que integram um ranking, mas também entre aquelas que existem em 

regiões mais pobres ou isoladas, a idéia é concretizar de fato os ‘benefícios’ da globalização. A 

interdisciplinaridade será mais que uma exigência, uma realidade, além da criação de novas 

disciplinas.  A utilização de outras mídias será expressiva: hoje apresentamos resultados de 

pesquisa através de textos, no futuro não pensaremos a transmissão de conhecimento apenas 

através da escrita, mas também através do som, do vídeo, de ações que dispensam 

descrições... Nossa sensibilidade estará mais desenvolvida e poderemos refletir a partir de 

abstrações cada vez maiores.  Além disso, entenderemos o conhecimento como algo de 

domínio publico, tudo o que fosse produzido estaria disponível na internet, com suas devidas 

fontes obviamente. Em relação ao modo de trabalho, também podemos pensar que ele pode 

ser construído de maneira cada vez mais coletiva, e por grupos compostos de pessoas de 

diversas partes do mundo.  

   Acredito que uma melhor universidade poderia ser pensada dessa maneira que 

apresentei, onde a necessidade de uma especialização fosse algo cada vez menos presente e a 

interdisciplinaridade cada vez maior. Onde haveria uma verdadeira aproximação com o mundo 

real e com culturas diversas, onde a produção de conhecimento seria pensada de uma maneira 

mais coletiva e onde a tecnologia estivesse a favor do ser humano. Cabe a nós, estudantes e 

professores, aprofundarmos esse debate e entendermos melhor quais são as nossas reais 

necessidades e de que maneira poderemos satisfazê-las. 
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