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1. Introdução  
 

A USP, Universidade de São Paulo, é uma universidade pública, criada em 

1934, mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A instituição, que possui em 

torno de 90.000 alunos matriculados, é uma das maiores instituições de ensino 

superior da América Latina e vem se destacando recentemente em diversos 

rankings mundiais que medem a qualidade de universidades, sendo a única 

instituição brasileira a figurar entre as 200 melhores do mundo. 

Entender como a USP está posicionada é fundamental para construir uma 

argumentação a respeito do que enxergamos para o futuro da universidade. No 

entanto, também é fundamental lembrar que a instituição é formada por pessoas e 

compreender as transformações sociais e contextuais dos universitários brasileiros 

também ajuda a compreender o que os jovens esperam do ambiente universitários e 

quais as frustrações e desejos dos mesmos com relação ao ensino superior. 

A questão emocional que acompanha a entrada na universidade também é um 

ponto importante em nossa discussão, afinal, passar no vestibular é um rito que 

marca a vida de um jovem e, mais do que um ambiente para ensinamentos 

acadêmicos e relacionados à área de estudo de cada aluno, o ambiente 

universitário é fundamental para a convivência social e a formação do pensamento 

crítico e da cidadania.  

Independentemente da posição de destaque que a USP possui na área 

acadêmica, a importância da universidade está no fato dela ter relação direta com 

um período de formação fundamental na vida do jovem, bem como por ser um 

centro de conhecimento e inovação. 

 Com isso em mente, o objetivo do presente trabalho é discutir como a 

Universidade de São Paulo estará configurada daqui a 20 anos.  

 

2. Tradição X Modernidade 
 

Pensando em tudo que foi discutido em sala durante esse semestre, a questão 

da pós-modernidade e da influência cada vez maior do mundo digital na forma do 

homem enxergar e interagir com o mundo vem em mente quando questionamos a 

forma como a USP encara a relação entre a tradição da instituição e as demandas 



 
 

dos tempos modernos. A modernidade líquida, conceito cunhado por Bauman, 

insere a USP em uma realidade em que a informação é transmitida em velocidade 

recorde e a fugacidade é palavra de ordem. 

Nesse contexto nos deparamos com alguns questionamentos: como diferenciar 

o que é tradição e o que é arcaico? Como balancear práticas tradicionais da 

instituição com inovações necessárias para que a mesma perdure? 

Muito se discute entre os alunos a posição da USP em ser uma universidade 

focada na academia e na área de pesquisa. Diversos cursos, como os da área de 

comunicação, frequentemente expressam descontentamento devido à grade 

curricular não tem maior foco no mercado de trabalho. Acredito que a reclamação é 

válida, no entanto, precisamos destrinchar um pouco a questão para termos uma 

visão mais clara. 

A necessidade de modernizar as grades curriculares da USP é uma realidade. 

Existe um déficit grande em matérias que abordem o ambiente digital e a forma 

como podemos utilizar essas ferramentas em nossas áreas de estudo. No entanto, 

esse mesmo ambiente digital coloca em cheque a necessidade da universidade em 

criar cursos que se distanciem da área acadêmica e se aproximem de questões 

práticas e mais relacionadas ao mercado de trabalho. Isso acontece porque a 

internet é um ambiente com conteúdo riquíssimo e que na realidade serve muito 

mais do que qualquer aula ou livro acadêmico como fonte de consulta para o 

indivíduo pós-moderno.  

Portanto, a partir desse questionamento é possível pensar em uma primeira 

proposta, ou até mesmo previsão, de mudança na forma de ensino da USP. Tendo 

como base o crescimento exponencial de tecnologias e ferramentas que 

proporcionam ao homem estar cada vez mais conectado à web, acredito que daqui 

a 20 anos a tendência do jovem em utilizar a internet como fonte primária de busca 

de conteúdo irá permanecer e se acentuar, portanto, a forma como as aulas são 

ministradas deverá seguir essa tendência e buscar focar na utilização da web como 

fonte de conteúdo para discussões, além de incentivar o uso de mídias 

diferenciadas para a entrega de trabalhos e para avaliações. Essa proposta tem 

como objetivo aproximar a sala de aula da realidade do jovem pós-moderno, mas ao 

mesmo tempo incentivar o debate e não necessariamente distanciar-se da 



 
 

academia e da pesquisa, mas sim trazer novas ideias sobre como podemos engajar 

o aluno e desenvolver seu potencial. 

3. A Universidade do futuro 

Recentemente, o Prof. Dr. António Sampaio da Nóvoa, reitor da Universidade de 

Lisboa e doutor em Ciências da Educação e em História, abordou o tema “a 

universidade do futuro” em uma palestra realizada na Universidade de Brasília.  

O professor reafirma algumas das ideias expostas anteriormente nesse texto, 

como a questão de que há uma real necessidade de se revolucionar o ensino 

superior. Além disso, ele também propõe mudanças que transformem as formas de 

trabalho, a própria arquitetura e constituição do espaço físico da universidade, as 

dinâmicas de aula e a mobilidade e interdisciplinaridade.  

Nóvoa também fala sobre a necessidade de ampliar a colaboração no ambiente 

universitário. Essa colocação nos remete ao universo digital e a tendência mundial 

de criar redes colaborativas de conteúdo, a chama inteligência coletiva. A 

universidade apresenta um ambiente extremamente propício para a coleta de 

informação e criação de bancos de dados  

O professor expõe três grandes áreas que acredita que devem ser consideradas 

ao pensarmos sobre o futuro das universidades: Pedagogia, Ciência e Criação, e 

Responsabilidade Pública. 

A questão da área de Ciência e Criação diz muito sobre a realidade da USP, 

uma instituição caracterizada e reconhecida por sua produção de pesquisas 

científicas. Nóvoa acredita que não há ensino fora de um ambiente de pesquisa, 

cultura científica, produção e criação do conhecimento. Com isso, voltamos ao 

questionamento sobre o que se caracteriza como tradicional e como ultrapassado 

na configuração da USP. Nesse caso, acredito que o foco no ensino teórico e na 

produção de pesquisas é uma característica da USP que não deve ser perdida. Ele 

também cita um artigo muito interessante produzido no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) cujo título é "Revolução da Convergência”. O texto propõe a 

convergência entre as disciplinas em torno de áreas de fronteira, da mesma forma 

que a questão do ambiente é um tema que está presente tanto na biologia, como na 

física e nas ciências sociais. 



 
 

Essa colocação do professor nos faz pensar sobre como a USP trata a questão 

de interdisciplinaridade entre seus cursos e faculdades. É preciso aprender a tratar 

a universidade como um organismo que ultrapassa departamentos. É importante 

não confundir essa colocação como uma necessidade em destruir a divisão entre 

cursos, mas sim, a necessidade de flexibilizar essas fronteiras. 

Outra questão apresentada por Nóvoa e que retoma algumas colocações do 

presente texto é a importância da universidade para o futuro do país. Segundo ele, a 

universidade possui uma grande responsabilidade social e pública devido a sua 

posição como lugar de conhecimento, criação e produção, de diálogo cultural e 

social, de políticas de inclusão, igualdade e desenvolvimento sustentável.  

4. IEA e Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 
 

Este trabalho não estaria completo se não falássemos sobre algumas iniciativas 

da própria Universidade de São Paulo no sentido de promover uma discussão sobre 

si mesma, além de fomentar a integração, a interdisciplinaridade e a 

internacionalização da organização. 

A primeira iniciativa é o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de 

São Paulo. Criado em 29 de outubro de 1986, ele é um órgão de integração 

destinado à pesquisa e discussão, de questões fundamentais da ciência e da 

cultura. Seu trabalho também é realizar estudos sobre instituições e políticas 

públicas (nacionais, estaduais, municipais e até supranacionais).  

O IEA também trabalha para o incremento do intercâmbio científico e cultural 

entre a USP e instituições brasileiras e estrangeiras por meio de convênios de 

cooperação e intercâmbio acadêmico e até mesmo convites específicos a 

pesquisadores e intelectuais brasileiros e estrangeiros. O professor Grossman nos 

apresentou diversos trabalhos e iniciativas do IEA durante o semestre, como por 

exemplo, a revista "Estudos Avançados". É relevante, portanto, mencionar o IEA, já 

que o instituto se insere perfeitamente na discussão sobre o futuro da USP.  

Já a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional busca 

estabelecer estratégias de relacionamento entre a USP, instituições universitárias, 

órgãos públicos e a sociedade, para suporte à cooperação acadêmica em matéria 

http://www.ccint.usp.br/


 
 

de ensino, pesquisa, cultura e extensão universitária, nos âmbitos nacional e 

internacional. Em termos gerais, a Agência encaminha projetos de cooperação 

nacional e internacional propostos pela Reitoria ou decorrentes da própria Agência, 

atendendo a interesses gerais da universidade nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. Desenvolve e apoia programas de ensino, pesquisa e extensão, 

assistindo a comunidade em visita às instituições nacionais e internacionais, além 

de representantes destas instituições. 

A Agência USP Internacional também é fundamental no debate sobre o futuro da 

USP, já que nada mais certo do que ampliar as fronteiras da universidade, da 

mesma forma que a internet proporciona ao jovem a inexistência de barreiras na 

busca por conhecimento proveniente dos mais diversos lugares. 

A grande quantidade de alunos da USP que tem a oportunidade de fazer um 

intercâmbio devido ao trabalho da agência é sem dúvida um resultado muito 

positivo. Esses alunos tem a chance de explorar diferentes visões de mundo 

enquanto tem a experiência de ver um campo de estudo através da perspectiva de 

outra instituição de ensino. No entanto, existem algumas críticas que podem ser 

feitas, como por exemplo, a falta de um sistema que de fato permita que as matérias 

estudadas no exterior sejam efetivamente revalidadas pela USP. Diversos colegas 

relataram a dificuldade em transferir as matérias feitas durante o intercâmbio para o 

currículo de seus cursos. É preciso que haja um programa mais estruturado que de 

fato promova uma consolidação da troca de conhecimento entre instituições 

estrangeiras. 

5. O que esperar do futuro? 
 

Como já mencionado diversas vezes, a tecnologia sem dúvida terá um papel 

fundamental no desenvolvimento de novas metodologias de ensino. A educação à 

distância, ou EAD, é uma realidade já presente em diversos estabelecimentos de 

ensino, no entanto, ainda existem dúvidas e até mesmo preconceitos com relação a 

esse método. Os defensores argumentam que os anos que passamos na 

universidade são desnecessários e que é possível assistir aulas e fazer exercícios 

de forma online e só estar presente na universidade para debates e avaliações. No 

entanto, acredito que daqui a 20 anos a tecnologia será parte ainda maior da vida 



 
 

dos indivíduos e se o EAD se tornar uma opção mais amplamente utilizada acredito 

que tudo será feito de forma remota e com o uso da internet. 

Durante o curso Bauman foi um dos pensadores com que mais me identifique e, 

por isso, utilizo uma citação do mesmo sobre educação.  

O problema de não ser fácil nos dias de hoje é porque ninguém 
realmente sabe onde está a força da ação de educar. Está na 
escola? Na universidade? Na internet? Nas ruas? Nos comerciais? 
Você provavelmente já foi confrontado pelo Walmart por mais 
comerciais do que o seu avô foi em toda a vida dele. Tudo isto são 
forças educacionais. O impacto da cadeira escolar é limitado! Se 
você quer ir para outro caminho você tem que nadar contra a 
corrente. Esse é de certa forma o problema da educação. (BAUMAN 
apud MANFIO, 2012, p. 06). 
 

A colocação de Bauman nos traz um novo questionamento sobre quem de fato é 

responsável pela educação. E esse questionamento será fundamental para o papel 

que as universidades terão no futuro, seja daqui a 20 anos ou apenas dois. 

 

6. Considerações finais 
 

Mesmo com todas as colocações e questionamento feitos durante essa análise, 

pensar como a USP, ou mesmo outras universidade, estarão daqui a algumas 

décadas não é uma tarefa simples. A posição de destaque da USP em rankings 

mundiais de ensino mostra que a instituição tem um modelo que apresenta 

resultados positivos, mesmo que alguns venham a contestar os parâmetros 

utilizados pelas organizações de ranqueamento.  

Uma questão que preocupa é o fato da universidade, e o conhecimento 

produzido na mesma, permanecer elitista e destinado apenas a uma pequena 

parcela da população. Alterar esse quadro é difícil, pois toca em vários pontos 

polêmicos como a questão das cotas. 

Durante a graduação, os alunos se veem desanimados com um modelo de 

ensino que ainda foca apenas na transferência unilateral de conteúdo, mantendo um 

modelo hierárquico que distancia alunos de professores e onde não há como haver 

um aprendizado eficiente, já que a linguagem do professor não está em sintonia 

com a do aluno. 

Muito mais do que a adesão à diferentes modelos de ensino ou projetos de 

integração entre cursos, a mudança mais fundamental que deve acontecer na USP 

se encontra na necessidade de tornar o conhecimento produzido pela mesma algo 

mais democrático. Se isso acontecerá através de programas de inclusão, através de 



 
 

mudanças nos processos seletivos ou através do ensino à distância e/ou 

semipresencial é difícil dizer, mas devemos promover a aproximação entre a 

sociedade acadêmica e a sociedade em geral, possibilitando maior acesso ao 

conhecimento, incorporando uma visão interdisciplinar e buscando parcerias. O que 

devemos esperar para o futuro da USP é uma instituição cada vez mais acessível, 

democrática e participativa e que essas mudanças não demorem 20 anos para 

acontecer. 
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