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Afinal, como viveremos o amanhã?
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Uma sociedade marcada pela inte-
ração cada vez maior entre indiví-
duos, máquinas inteligentes e al-
goritmos. Se algumas mudanças já 

impactam hoje, imagine daqui a 10 ou 15 
anos. Neste cenário de transformações, o mo-
delo atual de ensino é desafiado a atender às 
demandas futuras e inspirar novas estruturas 
de aprendizagem e competências para o mer-
cado de trabalho. Embora sejam tarefas com-
plexas, afinal, como viveremos o amanhã? Es-
te é o questionamento do projeto Educação 
em 1º Lugar, iniciativa do Instituto São Leo-
poldo 2024 e Grupos Sinos.

Para o professor Delmar Henrique Backes, 
diretor-geral das Faculdades Integradas de Ta-
quara (Faccat), é evidente a necessidade de 
pensar o futuro, porém as rápidas mudan-
ças não dão certeza do que está por vir. “Sa-
bemos que boa parte dos seres humanos, em 
um grande número de atividades, será subs-
tituída pelos robôs, pela inteligência artificial, 
pela tecnologia. Para não sermos dependen-
tes, temos o compromisso de fazer o melhor 
possível agora.”

INTERLIGADOS - Cleber Prodanov, reitor da 
Universidade Feevale, diz que o amanhã deve 
ser focado numa educação permanente, para a 
vida toda. Mas mudanças são certas. “As esco-
las e as universidades terão que trabalhar cada 
vez mais de uma maneira transversal, onde os 
conhecimentos não estejam em compartimen-
tos e, sim, ligados a uma atividade prática, a 
uma vida muito interativa”, avalia, acrescen-
tando que a separação entre o mundo do tra-
balho e a vida cotidiana tende a desaparecer. 
“Será um mundo, onde a educação e o traba-
lho terão que estar juntos, mais interligados.”

A capacidade de antever o amanhã e pro-
porcionar aos jovens uma educação relevan-
te para daqui 10 ou 15 anos é um desafio ca-
da vez mais complexo para os educadores. “As 
transformações que estão em curso nos fazem 
viver não mais uma época de mudanças, mas 
uma verdadeira mudança de época. E a educa-
ção terá de ir muito além da capacitação para 
o exercício de uma profissão”, afirma o padre 
Marcelo Fernandes de Aquino, reitor da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Nada 
substituirá o 
conhecimento 
e sem ele as 
pessoas serão 
praticamente 
inúteis. Tudo 
se adquire, 
aperfeiçoando 
a educação e o 
ensino.

Delmar Henrique Backes
Diretor-geral da Faccat

Muitas das atuais profissões, em pou-
cos anos, desaparecerão, e outras tan-
tas, que não existem, existirão. Por ou-
tro lado, nem os robôs, nem a tecnologia 
avançada evoluirão sem o ser humano. 
A inteligência artificial ouve e responde, 
mas quem pensa é o homem que pro-
duz o conteúdo. A tecnologia evoluirá na 
medida em que progredirem as pesqui-
sas humanas.
Nada substituirá o conhecimento e sem 
ele as pessoas serão praticamente inú-
teis. Tudo se adquire, aperfeiçoando a 
educação e o ensino. E é indispensável 
termos presente que não podemos dei-
xar de ser seres humanos.

Vai existir o 
trabalho, mas não 
necessariamente 
o emprego. 
O trabalho 
não será mais 
em estruturas 
empresariais 
como 
conhecemos 
hoje.

Cleber Prodanov
Reitor da Universidade Feevale

O papel das escolas e das universidades 
vai ser orientar esse futuro e as novas 
carreiras que vão surgir, onde as profis-
sões não serão as mesmas de hoje. É 
necessário oferecer aos alunos condi-
ções de terem uma atividade profissional 
sem estarem no gueto de uma profissão. 
É preciso formar pessoas que possam 
ter uma atividade cada vez mais plural, 
não atendendo somente a uma neces-
sidade do mercado. Para isso, é impres-
cindível que as instituições de ensino 
proporcionem uma educação de quali-
dade, que possibilite que os estudantes 
sejam criativos, inovem e façam a dife-
rença desde já.

O amanhã 
com que 
sonhamos só 
vai existir se 
começar a ser 
construído 
hoje! Não 
se formam 
pessoas para o 
presente, mas 
para o futuro.

Pe. Marcelo Fernandes de Aquino
Reitor Unisinos

Neste contexto de vertiginosas transfor-
mações exige que nossas escolas e uni-
versidades desenvolvam competências 
mais amplas, que permitam aos jovens li-
dar com as pressões adaptativas impos-
tas por mudanças tecnológicas, culturais 
e sociais, algumas das quais ainda estão, 
neste momento, além do horizonte conhe-
cido. Porém, acima de tudo, cabe às insti-
tuições educacionais do presente dar aos 
jovens condições para que possam lapidar 
o futuro, não o vendo de forma determinis-
ta, mas como um espaço de criação para 
a inteligência e a sensibilidade humanas. 
Mas o amanhã com que sonhamos só vai 
existir se começar a ser construído hoje!
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