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Introdução 

 

Pensar no futuro de uma universidade tão importante para o desenvolvimento do 

Estado de São Paulo e do País é de extrema importância, pois é necessário fazer a 

reflexão das estratégias utilizadas pela universidade e pensar na sua modernização e 

adequação com a realidade social, visto que é uma universidade Pública e tem que ter 

como sua principal função o desenvolvimento pleno da ciência e da sociedade que a 

envolve. 

Para tanto é preciso que a Universidade repense algumas formas de atuação 

tanto no ensino como na pesquisa, mas também na extensão, este último sendo o que a 

universidade atualmente menos investe. Entretanto extensão é um processo muito 

importante para que os alunos consigam atuar na sua vida acadêmica sem perder a 

noção da realidade da sociedade e das relações sociais e científicas. 

O Instituto de Estudos Avançados da USP fez um ensaio falando sobre essas 

necessidades de mudanças para uma universidade do futuro feito pelo Professor titular 

da Universidade de São Paulo Luiz Roberto Giorgetti de Britto. Abaixo farei algumas 

observações acerca do que foi discutido neste ensaio além de trazer a visão de uma 

estudante de graduação que tem a preocupação dos novos rumos que a Universidade de 

São Paulo precisa tomar.  

Alguns Temas foram abordados como a departamentalização e a estrutura rígida 

das áreas do conhecimento, a questão do surgimento de diversas carreiras, que 

condizem com a evolução da sociedade, além de formas de financiamento e tipos de 

relacionamentos que a Universidade deve ter, e as formas de inserção via vestibular. 

 

 

 

 

 

 



Qual a Universidade que queremos? 

As inovações que seriam necessárias para termos a universidade e o futuro 

desejável, estão no âmbito do relacionamento entre as áreas do conhecimento e como a 

universidade se relaciona com os setores da sociedade. 

No âmbito da departamentalização, o que ocorre como negativo é que 

geralmente as áreas do conhecimento se cristalizam e se desenvolvem em cada área do 

conhecimento, com uma determinada rigidez que faz com que as relações sejam mais 

difíceis e complicadas. Partindo do pressuposto de que os problemas e a sociedade são 

complexos e multicausais, fica ainda mais difícil buscar o desenvolvimento sem 

considerar que as áreas têm que se relacionar e buscar a multidisciplinariedade para 

compreender a sociedade atual. Sem isso, enfraquece ainda mais a evolução da 

universidade para uma universidade mais dinâmica e que busca uma formação para 

alunos empreendedores e que mesmo seguindo carreiras acadêmicas não se desprendam 

da realidade.  

Um exemplo do uso dessa filosofia institucional é a Escola de Artes Ciências e 

Humanidades, uma escola que além de não adotar a departamentalização possui no 

primeiro ano de todos os cursos da graduação o Ciclo Básico, que é um misto de três 

disciplinas multidisciplinares com duas específicas, onde alunos de cursos diferentes 

estão na mesma sala trocando experiências, visões de mundo, o que enriquece a 

formação de alunos da graduação, pois fornece esse espaço de interligação, pois é no 

ambiente da universidade que permite o desenvolvimento pleno do ser, não apenas nas 

salas de aula, mas nos ambientes de interação, e esse tipo de ambiente é essencial para a 

Universidade. A Escola também busca inovação nas carreiras, são carreiras que 

respondem a uma demanda atual da vida moderna, escapando Às escolas tradicionais. 

Por ser uma instituição nova, claro que tem muitas coisas para se aprimorar, 

naturalmente como qualquer outra que ainda está no desenvolvimento de uma nova 

ideia, mas já foram conquistados alguns avanços. Para tanto é preciso expandir algumas 

dessas ideias para a USP como um todo. 

Outra questão importante, precisamos ser uma Universidade mais aberta à 

sociedade, os espaços de convivência, de debates têm que permitir também uma 

participação social, sem constrangimentos, fortalecer a extensão universitária é outro 

caminho para se chegar a essa relação mútua. Já que temos uma universidade Elitista 



onde poucos têm acesso, e em sua maioria são classes específicas da sociedade, a 

extensão é um pilar importante para o intercâmbio de conhecimento dado em sala de 

aula e o conhecimento social local e mais direto, colaborando para uma formação mais 

completa e com o pé em uma determinada realidade. 

Entretanto em relação a novas formas de financiamento é preciso abrir o debate 

para tal, pois é evidente que é importante, cada vez mais, fortalecer a pesquisa na 

universidade de São Paulo, e buscar cada vez mais alternativas para o financiamento. 

Entretanto é preciso olhar como se dará esse novo tipo de financiamento por setores 

privados, principalmente em áreas mais estratégicas para o desenvolvimento da ciência 

e do bem-estar da sociedade como, farmacologia, medicina, ou até mesmo no âmbito 

das políticas públicas. É importante ter uma universidade pública gratuita e de 

qualidade, que assegure sempre o desenvolvimento da sociedade como um todo, e não 

apenas servindo a interesses particulares, individuas e específicos do mercado.  

Vejo que é essa a função de uma das melhores universidades do país, com um 

dos maiores orçamentos. É importante lembrar que embora haja falas de que a USP está 

em uma crise financeira, muitas vezes usada como argumento para legitimar formas de 

financiamento que não foram discutidas com toda a comunidade uspiana, como o 

pagamento de mensalidades, essa crise não foi justificada nem transparente. A USP 

infelizmente possui muitas contas fechadas tanto para a sociedade como para toda a 

comunidade, alunos professores e funcionários. Para tanto, uma universidade do futuro 

é uma universidade transparente, que considere a importância da instituição e haja de 

forma leal com a sociedade e sua comunidade, se existe a crise, precisamos entender 

porque chegamos a essa crise, e pensar conjuntamente as formas de solução. 

Conclusão 

Portanto o que a maioria espera da universidade do futuro, é uma universidade 

mais dinâmica que considere as realidades sociais e haja em conjunto com ela, não 

podemos achar que acadêmicos ou burocratas por si só conseguem enxergar o que há de 

melhor a se fazer para o desenvolvimento da Universidade de São Paulo, mas é preciso 

ouvir a sociedade, os setores que as envolvem e tentar sempre trabalhar de forma 

democrática e participativa, pois sabemos que o histórico de nossa universidade não é 

nada democrático. Isso precisa mudar caso tenhamos como objetivo o desenvolvimento 

da sociedade. 



Para se construir essa Universidade do Futuro esse tipo de debate é importante e 

precisamos iniciar desde já, mas também precisamos que a reitoria as diretores ouçam e 

estejam abertos a diálogos com alunos professores e funcionários, fazendo exatamente 

essa reflexão: o que temos hoje na USP e o que pode melhorar permanecer aprimorar 

para que possamos ter uma universidade alinhada com as necessidades sociais e que não 

seja mais fechada, e que seus dirigentes tenham maior capacidade de diálogo, não 

apenas no discurso, mas sim na prática. Precisamos de diálogo e transparência para 

alcançar a universidade que queremos. 

 

 

 


