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Nas últimas duas décadas ocorreram grandes mudanças tanto no campo 

socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e da tecnologia 

Nesse tempo nós ainda passamos pela globalização capitalista da economia, 

das comunicações e da cultura. As transformações tecnológicas tornaram 

possível o surgimento da era da informação. Baseando-se nessas mudanças 

que já ocorreram e pensando nas mudanças que ainda ocorrerão nas próximas 

duas décadas, vou apresentar um plano para a Universidade de São Paulo 

dentro desse contexto. Como base de pesquisa, usarei os estudos do IEA. 

A Universidade de São Paulo (USP), é a universidade mais importante 

do Brasil e da América Latina. Ela é uma universidade pública, mantida pelo 

Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia. A Universidade têm sido reconhecidos por 

diferentes rankings mundiais, criados para medir a qualidade das 

universidades a partir de diversos critérios, principalmente os relacionados à 

produtividade científica. 

O IEA, por sua vez, é o Instituto de Estudos Avançados, que tem como 

função ser uma plataforma de crítica institucional, ou seja, um órgão de 

integração, destinado à pesquisa e discussão, dentro da Universidade. O IEA 

tem como meta ser um lugar onde o debate sobre a sociedade e sobre o Brasil 

e o mundo deve ocorrer. Dentro da Universidade, o IEA ainda desempenha 

papel significativo no incremento do intercâmbio científico e cultural entre a 

USP e instituições brasileiras e estrangeiras. 

Baseado nos estudos apresentados pelo IEA, em especial na Revista 

número 56, e no conteúdo analisado em aula, apresento aqui uma perspectiva 

da Universidade nos próximos 20 anos. Não se pode falar do futuro da 

educação sem certa dose de cuidado, pois é um assunto extremamente 

delicado que envolve outros inúmeros fatores.  

Hoje, em pleno século XXI, pela primeira vez na história da humanidade, 

não por efeito de armas nucleares, mas pelo descontrole da produção 

industrial, pode-se destruir toda a vida do planeta. Mais do que a solidariedade, 

estamos vendo crescer a competitividade. Qual o papel da educação neste 



novo contexto político? Qual é o papel da educação na era da informação? 

Que perspectivas podemos apontar para a educação nesse início do Terceiro 

Milênio? Para onde vamos? 

Para entender o futuro é preciso revisitar o passado. No cenário da 

educação atual, podem ser destacados alguns momentos que persistem e 

poderão persistir na educação do futuro. 

Enraizada na sociedade de classes da Idade Antiga, destinada a uma 

pequena minoria, a educação tradicional iniciou seu declínio já no movimento 

renascentista, mas ela sobrevive até hoje, apesar da extensão média da 

escolaridade trazida pela educação burguesa. A educação que surge de forma 

mais clara a partir da obra de Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos dois 

séculos e trouxe consigo numerosas conquistas, sobretudo no campo das 

ciências da educação e das metodologias de ensino. Tanto a concepção 

tradicional de educação quanto a nova, amplamente consolidadas, terão um 

lugar garantido na educação do futuro. 

A educação tradicional e a nova têm em comum a concepção da 

educação como processo de desenvolvimento individual. Porém, o traço mais 

original da educação desse século é o deslocamento de enfoque do individual 

para o social, para o político e para o ideológico A educação, no século XX, 

tornou-se permanente e social. Hoje em dia existe uma ideia global, de que 

não há idade para se educar, de que a educação se estende pela vida e que 

ela não é neutra. 

Pode-se dizer que hoje todos os sistemas educacionais contam com uma 

estrutura básica muito parecida. No final do século XX, o fenômeno da 

globalização deu novo impulso à ideia de uma educação igual para todos, 

agora não como princípio de justiça social, mas apenas como parâmetro 

curricular comum. 

Costuma-se definir nossa era como a era do conhecimento. Se for pela 

importância dada hoje ao conhecimento, em todos os setores, pode-se dizer 

que se vive mesmo na era do conhecimento, na sociedade do conhecimento, 



sobretudo em consequência da informatização e do processo de globalização 

das comunicação de massa. 

Além disso, o processo de globalização trouxe mudanças tão grandes, 

não só para o ensino, como também para a sociedade como um todo. Hoje em 

dia, vemos rápidas mudanças na sociedade, na tecnologia e na economia. 

Tudo corre em uma velocidade muito rápida, e se você parar, você pode se 

perder em meio a essas mudanças. As consequências da evolução das novas 

tecnologias, centradas na comunicação de massa, na difusão do 

conhecimento, ainda não tiveram consequências muito conhecidas no ensino. 

O que se constata, porém, é a predominância da difusão de dados e 

informações e não de conhecimentos. Isso está sendo possível graças 

às novas tecnologias que estocam o conhecimento, de forma prática e 

acessível, em gigantescos volumes de informações, que são armazenadas 

inteligentemente, permitindo a pesquisa e o acesso de maneira muito simples, 

amigável e flexível. Pela Internet, a partir de qualquer sala de aula do planeta, 

pode-se acessar inúmeras bibliotecas em muitas partes do mundo. As novas 

tecnologias permitem acessar conhecimentos transmitidos não apenas por 

palavras, mas também por imagens, sons, fotos, vídeos (hipermídia), etc. Nos 

últimos anos, a informação deixou de ser uma área ou especialidade para se 

tornar uma dimensão de tudo, transformando profundamente a forma como a 

sociedade se organiza. Pode-se dizer que está em andamento uma Revolução 

da Informação, como ocorreram no passado a Revolução Agrícola e 

a Revolução Industrial. 

As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. Cada dia 

mais pessoas estudam em casa, pois podem, de casa, acessar o ciberespaço 

da formação e da educação a distância. A educação a distância, sobretudo a 

baseada na Internet, parece ser a grande novidade educacional neste início 

de novo milênio, e promete ainda ser tópico muito discutido entre os 

educadores. Esses espaços de formação têm tudo para permitir maior 

democratização da informação e do conhecimento, portanto, menos distorção 

e menos manipulação, menos controle e mais liberdade. É uma questão de 

tempo, de políticas públicas adequadas e de iniciativa da sociedade. A 



tecnologia não basta. É preciso a participação mais intensa e organizada da 

sociedade. O acesso à informação não é apenas um direito. É um direito 

fundamental, um direito primário, o primeiro de todos os direitos, pois sem ele 

não se tem acesso aos outros direitos. 

A educação opera com a linguagem escrita e a nossa cultura atual 

dominante vive impregnada por uma nova linguagem, a da televisão e a 

da informática, particularmente a linguagem da Internet. A cultura do papel 

representa talvez o maior obstáculo ao uso intensivo da Internet, em particular 

da educação a distância com base na Internet. Por isso, os jovens que ainda 

não internalizaram inteiramente essa cultura adaptam-se com mais facilidade 

do que os adultos ao uso do computador. Eles já estão nascendo com essa 

nova cultura, a cultura digital. 

Os que defendem a informatização da educação sustentam que é preciso 

mudar profundamente os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano 

o que lhe é único, a capacidade de pensar, em vez de desenvolver a memória. 

Para eles, a função da escola será, cada vez mais, a de ensinar a 

pensar criticamente.  

Atualmente, a educação passa por dois cenários: de um lado o 

desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização da 

educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não 

apresentam ainda a consistência global necessária para indicar caminhos 

realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações. 

Seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, 

uma educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, 

superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma 

educação muito mais voltada para a transformação social do que para 

a transmissão cultural.  

Atualmente, na formação continuada necessita-se de maior integração 

entre os espaços sociais , visando equipar o aluno para viver melhor na 

sociedade do conhecimento. O planeta tornou-se a nossa sala de aula e o 



nosso endereço. O ciberespaço não está em lugar nenhum, pois está em todo 

o lugar o tempo todo. Estar num lugar significaria estar determinado pelo tempo 

(hoje, ontem, amanhã). No ciberespaço, a informação está sempre e 

permanentemente presente e em renovação constante. O ciberespaço rompeu 

com a ideia de tempo próprio para a aprendizagem. Não há tempo e espaço 

próprios para a aprendizagem.  

Dentro desse contexto, as instituições que promovem o aprendizado 

precisam ter projeto, precisam de dados, precisam fazer sua própria inovação, 

planejar-se a médio e a longo prazos, fazer sua própria reestruturação 

curricular, elaborar seus parâmetros curriculares, enfim, ser cidadã. As 

mudanças que vêm de dentro das instituições são mais duradouras. Da sua 

capacidade de inovar, registrar, sistematizar a sua prática/experiência, 

dependerá o seu futuro. Nesse contexto, o educador é um mediador do 

conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele 

precisa construir conhecimento a partir do que faz e, para isso, também precisa 

ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que 

fazer dos seus alunos. As instituições precisam deixar de serem lecionadoras 

para serem mediadoras do conhecimento. 

Hoje em dia, as instituições precisam passar conhecimento e ajudar as 

pessoas a serem melhores pessoas. Para isso, a pessoas precisam aprender 

a conhecer, ou seja, aprender mais linguagens e metodologias do que 

conteúdos, pois estes envelhecem rapidamente. Elas precisam aprender a 

pensar, a pensar a realidade e não apenas pensar pensamentos, pensar o já 

dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É preciso pensar também o novo, 

reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro. Nesse contexto o papel da 

instituição de ensino é promover o desenvolvimento integral da pessoa: 

inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa. Para isso não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de 

cada indivíduo. A aprendizagem não pode ser apenas lógico-matemática e 

linguística. Precisa ser integral. 



A Universidade, como instituição social que é, não pode ignorar as 

transformações globais em curso, evidentes pelo menos há mais de duas 

décadas, provocadas pela paulatina mas constante e crescente geração de 

inovações. Estas inovações vem sendo absorvidas não apenas pela cadeia 

produtiva mas em todos os setores da atividade humana, alterando de forma 

irreversível os paradigmas que embasam a vida moderna e acarretando 

mudanças com uma amplitude e profundidade sem par na história da 

civilização. 

Estas mudanças globais têm sido percebidas como tendo caráter 

multidimensional, pois são identificadas no macro-campo das atividades 

sociais, econômicas, políticas e culturais. As mudanças globais se retro-

alimentam dentro e entre os vários níveis, adquirem cada vez mais velocidade, 

aprofundando e ampliando o alcance das transformações. As Universidades 

se inserem no nível organizacional, e como tal estão sendo cada vez mais 

questionadas, por cima e por baixo, quanto ao seu papel social. 

Por se tratar de uma instituição que trabalha com vistas no futuro, até 

hoje envolvendo-se essencialmente com a transformação de jovens em 

adultos com espírito crítico para assumir posições de liderança na estrutura 

social, o tempo de resposta da Universidade aos impactos externos tem sido 

tradicionalmente longo, já que a avaliação do desempenho de seu produto 

principal, o indivíduo educado com qualidade, só pode ser realizada a longo 

prazo.  

Agora, aonde entra o Brasil nesse contexto? Um país capaz de estabilizar 

o regime democrático, ampliar a fiscalização popular das decisões políticas, 

voltar a crescer a taxas históricas (pré anos 1980), enfrentar com sucesso as 

disparidades regionais e de renda, investir na educação e no desenvolvimento 

tecnológico, tornar suas cidades mais organizadas e seguras e de exercer 

influência mundial, sobretudo na América Latina, sempre lidando de forma 

eficaz e criativa com os desafios ambientais e os efeitos políticos e econômicos 

da globalização, é esse o Brasil que nós tivemos e queremos para as próximas 

duas décadas. Um país com educação de qualidade para todos, que forme 

cidadão capazes de mudar o futuro. Mas como chegar lá? 



No Brasil todas as Universidades, por força de lei, são homogeneamente 

estruturadas para simultaneamente exercer atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. São, portanto, organizações multifuncionais, onde o conhecimento 

novo é transmitido através do ensino e disseminado na sociedade por meio 

das atividades de extensão. 

É reconhecido em todo o mundo que a função das universidades não é 

somente a formação de profissionais de nível superior, mas também a criação 

de conhecimento, principalmente porque essa criação mantém os professores 

atualizados e capazes tanto de efetuar a transmissão de conhecimento quanto 

dar uma verdadeira formação aos seus alunos. Dessa forma, os alunos podem 

adquirir não somente conhecimentos livres mas também uma criatividade que 

poderão aplicar, por exemplo, nas atividades profissionais em empresas, 

levando à criação de inovação científica e também de inovação tecnológica, 

tão essencial para nosso desenvolvimento econômico. 

No Brasil, na área das universidades e demais instituições de ensino 

superior, pelo menos as estaduais e federais são em sua maioria instituições 

onde a pesquisa necessita sobreviver ao lado do ensino. A USP, por exemplo, 

investe em pesquisa em todas as áreas do conhecimento. 

Está bem estabelecido que a criação e a disseminação do conhecimento 

novo são atividades estratégicas para a viabilização de inovações, que, em 

todos os níveis, embasam a manutenção e a ampliação da competitividade dos 

países e a continuidade do avanço na qualidade de vida das populações. 

Sendo a Universidade a instituição por excelência que sempre tratou e trata do 

conhecimento, é fundamental que ela abandone a sua posição defensiva e 

assuma uma postura pró ativa a fim de ocupar o seu espaço nesse processo 

de transformações globais. Trata-se, antes de tudo, de ampliar o seu papel 

além daquele tradicional de formar a próxima geração com qualidade, 

responsabilidade que não pode nem deve ser esquecida e muito menos perder 

o seu destaque, até porque também é igualmente estratégica. 

Tudo que fazemos é condicionado por um ambiente tecnológico, inclusive 

as atividades de ensinar e de aprender. A disseminação global das técnicas 



informatizadas com base nas tecnologias telemáticas, audiovisuais, textuais, 

orais e outras, permite antever profundas alterações na relação 

ensino/aprendizado: o professor deixará de ser exclusivamente o repassador 

de informações para se tornar também o gerenciador do processo de 

aprendizagem, e o aluno, por sua vez, se tornará participante-ativo do 

processo de aquisição do conhecimento, sendo conduzido a abandonar a 

postura de expectador passivo na sala tradicional. 

Está evidente que estamos entrando, neste início do século XXI,em uma 

nova fase na educação – inclusive na Educação Superior: uma fase em que a 

educação, em geral, e o ensino, em particular, vão ser em grande medida 

mediados pela tecnologia, porque as pessoas vão precisar aprender a 

qualquer momento – na verdade o tempo todo – e em qualquer lugar, a 

aprendizagem relevante vai envolver recursos que vão estar disponíveis na 

forma de texto, som e imagem, o processo de aprendizagem vai se dar na 

forma de projetos e ser cada vez mais ativo, interativo, colaborativo, ocorrendo 

em múltiplas dimensões. Quando essa nova fase chegar, a liderança 

certamente mudará de mãos e teremos um novo quadro na Educação Superior 

de elite no Brasil”. Em outras palavras, se as Universidades líderes de hoje 

forem insensíveis às novas realidades e se mantiverem refratárias ao 

desenvolvimento e incorporação gradual de metodologias baseadas nas novas 

tecnologias, correm risco de perderem espaço significativo no ensino superior. 

Iniciativas isoladas de aplicação das novas tecnologias podem ser 

identificadas em todas as áreas da Universidade, porém ainda não foram 

consolidadas em um todo coerente de forma a provocarem um diferencial 

positivo no ensino de graduação. Essa tarefa de consolidação, que terá de ser 

feita de forma gradual, afigura-se como o grande desafio que os 

coordenadores das atividades acadêmicas da Universidade, em todos os 

níveis, terão de assumir em futuro próximo. 

Pode-se dizer que a Universidade propriamente não inova, mas sua 

participação no processo de inovação poderá ser essencial, em alguns casos 

até vital, para que tenham sucesso os promissores projetos de inovação 



tecnológica, particularmente em países em estágio de desenvolvimento como 

o nosso. 

O papel da Universidade no processo de inovação não se limita a formar 

os quadros científico-técnicos demandados pelo sistema, pois os resultados 

das pesquisas universitárias também constituem uma rica fonte de novas 

idéias que podem vir a se tornar inovações. Ainda mais, através da 

participação de suas competências científicas, a Universidade influencia 

diretamente o processo de inovação, quando se envolve em projetos 

colaborativos, como os projetos de extensão. 

Talvez a ação mais direta e eficaz da Universidade para viabilizar 

inovações seja o apoio à criação e operação de incubadoras e parques 

tecnológicos em suas proximidades, ou mesmo no interior do próprio campus, 

para abrigar, em seus primeiros passos, os empreendedores que desejam 

levar os resultados de suas pesquisas até às últimas conseqüências, na forma 

de produtos para o mercado. 

Está bem estabelecido que a missão maior da Universidade é 

educacional, qual seja, a de transformar jovens em adultos dotados de espírito 

crítico, preparando-os para assumir responsabilidades na estrutura social. 

É esse conceito de missão educacional que, ao longo dos tempos, vem 

norteando a estruturação das Universidades brasileiras, que, em ambiente de 

liberdade acadêmica e de autonomia que abomina controles externos, não 

poderá ser abandonado no processo de definição dos novos padrões e 

metodologias educacionais, em consonância com as transformações 

tecnológicas globais e as demandas da sociedade. 

É fato que as lideranças brasileiras, nos diferentes regimes de governo 

porque passamos desde a independência - imperial, republicano velho, 

ditatoriais e democráticos -, não tem priorizado efetivamente a educação no rol 

das ações políticas, apesar do discurso, evidenciando que não perceberam ou 

ainda não 13 querem perceber que educação de qualidade em todos os níveis, 

com destaque para a Educação Superior, sempre foi estratégica para o 



desenvolvimento integral e para o avanço econômico e social, muito mais 

ainda nesses tempos de mudanças globais. 

Os recursos públicos aplicados em educação, conseqüentemente, 

continuam restritos ao mínimo necessário para o funcionamento precário da 

maioria das Universidades públicas. Porém, talvez repensando em uma forma 

de aplicar esse dinheiro, as Universidade públicas, por sua vez, a USP, poderia 

investir em se renovar e organizar um movimento global de renovação cultural, 

aproveitando-se de toda essa riqueza de informações que nós já temos dentro 

da Universidade.  


