
A USP hoje e daqui a 20 anos 
 

“Quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal 

inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo” 

Hermógenes de Tarso, ca. 160-225 d. C.) 

“A educação está entre as atividades mais elementares humanas e 

necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual é, porém 

se renova continuamente através do nascimento, da vida de novos seres 

humanos.” 

Hannah Arendt (2007) 

 

Considerada mais de uma vez a melhor Universidade da América Latina, a 

Universidade de São Paulo foi fundada em 1934 e, desde sua concepção, exerce 

importante papel na história do país. 

Atualmente, são mais de 58 mil estudantes, distribuídos em dez Campus em São 

Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos. São 249 

cursos de Graduação, que formam profissionais em todas as áreas do conhecimento, 

envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, "a universidade produz e dissemina a ciência, a cultura e a 

tecnologia” (1989) e constitui um espaço para construção do conhecimento e 

discussão de ideias.  

É com esse propósito que foi criado o Instituto de Estudos Avançados (ieA), em 

outubro de 1986. Com princípios básicos de metacuradoria que envolvem o 

questionamento, a interdisciplinaridade e a reflexão sobre as políticas públicas ele se 

destina à pesquisa e discussão de questões relacionadas à ciência e à cultura. 

Nesse sentido, foi proposto aos alunos da disciplina de Formas, estados e 

processos da cultura da atualidade, que estabelecessem o perfil da Universidade 

daqui a 20 anos. 

A partir disso, esse texto busca verificar tendências futuras de acordo com a 

realidade da Universidade. Um dos aspectos marcantes do ieA, que também observo 

fazerem parte da universidade, é a internacionalização do ensino. O intercâmbio entre 

os alunos, possibilitando o enriquecimento científico, cultural e acadêmico já é uma 

realidade. O oferecimento de bolsas de estudo e a criação do Centro de Difusão 



Internacional são indícios de que esse processo está apenas começando e deverá se 

intensificar nos próximos anos. 

Com relação aos métodos de ensino, devemos considerar as mudanças 

tecnológicas atuais, em que a velocidade de processamento das informações 

rapidamente as tornam obsoletas. Desse modo, espera-se, também que sejam 

estabelecidas novas formas de transmissão e divulgação dos conhecimentos 

produzidos no meio universitário. 

Além disso, atualmente, os mercados esperam profissionais multifacetados, 

capazes de dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Espera-se, portanto, 

que, a fim de atender a essa demanda, o ensino entre as faculdades torne-se mais 

integrado, assumindo uma postura mais colaborativa e transdisciplinar. 

De acordo com essa tendência, é possível prever uma aproximação entre as 

atividades de pesquisa e extensão. Sendo que a primeira deve fornecer as bases para 

que o conhecimento adquirido transcenda os limites da Universidade e contribua para 

atender às necessidades sociais, ambientais e culturais da sociedade moderna. 

Convém destacar a questão ambiental que, certamente estará em pauta daqui a 20 

anos. Espera-se, então, que sejam desenvolvidas e aplicadas novas práticas, mais 

sustentáveis, que visem a preservação dos recursos hídricos e da vegetação do 

Campus. Do mesmo modo, é provável que a gestão de resíduos conte com 

tecnologias mais avançadas e meios de reciclagem que levem em consideração os 

problemas ambientais do planeta. 

Além disso, o incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte já é 

estimulado nas cidades e provavelmente será um dos principais meios de locomoção 

na cidade universitária em 2034. O incentivo ao uso do transporte público também é 

notório, considerando a inauguração recente do metrô Butantã e introdução das linhas 

de ônibus que o conectam ao campus. 

No que se refere à questão social, há muito tempo, a criação de cotas gera 

polêmica. Entretanto, as últimas iniciativas têm se mostrado favoráveis à políticas 

como essa, que visam ampliar a diversidade étnica, econômica e cultural no espaço 

universitário. 

Enfim, pensar a Universidade do futuro é também refletir sobre a geração futura, 

considerando as constantes transformações da sociedade em que vivemos. Enquanto 

estudantes cabe a nós, construir bases para que a nossa passagem pela universidade 



seja gratificante e nossas iniciativas, ainda que pequenas, tenham continuidade e 

possam gerar bons frutos. 
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