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Pensar um projeto de universidade e de sociedade é pensar na evolução histórica 

que  a  entremeada,  bem  como  analisar  os  processos  de  construções  discursos  e  de 

imaginário social, visto que a universidade nasce e se constitui no bojo de uma sociedade. 

A Universidade de São Paulo foi fundada num período de iniciativas de reforma do sistema 

educacional que vinham da década de 1920. Em São Paulo, a reforma de Sampaio Dória 

em 1920 tinham o propósito de combater o analfabetismo e integrar  os imigrantes.  Em 

novembro de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, de forma a enquadrar a 

educação numa visão mais geral centralizadora.

No plano do ensino superior, governo preocupou-se em criar  condições  para o 

surgimento de universidades destinadas à pesquisa e ao ensino qualificado. Em abril de 

1931, o governo baixou em forma de decretos o Estatuto das Universidades Brasileiras. No 

ano de 1935, a Universidade do Distrito Federal foi criada, devido a iniciativas do então 

ministro  da  Educação,  Anísio  Teixeira,  sendo  instituída  sem  a  agregação  das  escolas 

superiores -  Faculdade  de Direito,  Faculdade de Medicina e Politécnica -  preocupando, 

sobretudo, com a formação de educadores na Faculdade de Educação. A Universidade do 

Distrito Federal apresentava ideias inovadoras, contudo não resistiu às medidas autoritárias 

o regime implantado em 1937 - Estado Novo - sendo incorporada à Universidade do Brasil 

em 1939.

A USP não só resistiu ao regime autoritário do governo federal, como tornou-se a 

principal referência de ensino e pesquisa no país. Sua criação deve-se, por um lado,  da 

existência na capital paulista de debate sobre reformas nos sistema educacional que vinham 

desde a Primeira Guerra Mundial. A Universidade de São Paulo 25 de janeiro de 1934, à 

margem da participação do governo federal, sendo criada a partir de empenho do governo 

estadual paulista, na tentativa de restabelecer a autoestima paulista após a frustrada derrota 

da Revolução Constitucionalista  de 1932.  O movimento,  contra  o  governo federal,  que 

reuniu diferentes setores sociais - oligarquia (decadente) do café, classe média e industrias - 

não  abalou  Getúlio  Vargas,  mas  contribuiu  para  a  agitação  da  população  paulista.  O 

movimento sai derrotado, mas promove uma reforma educacional.

A USP é a primeira semente do novo, objetivando a formação de homens públicos 

responsáveis pelo Brasil do futuro. Era um sonho de Armando Salles de Oliveira, criar uma 

instituição que ajudasse a elite paulista a compreender a realidade. O núcleo estrutural da 



Universidade  estava  na  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  que  dedicava-se  à 

pesquisa básica  e  ao ensino humanístico,  orbitando no campo das  consolidadas  escolas 

profissionais: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Politécnica. O projeto USP 

prometia uma revolução intelectual capaz de formar a elite paulista no sentido de torná-la 

protagonista no âmbito político-social. Nas palavras de Boris Fausto temos:
“De  fato,  o  impulso  maior  para  sua  criação  veio  dos  setores  da  elite 

cultural  paulista  preocupados  com a  formação  de  professores  de  nível 

secundário e superior e com a formação de uma faculdade de filosofia, 

ciências e letras não utilitária, voltada essencialmente para a pesquisa e a 

especulação teórica.” [FAUSTO, 2001: 339]

Para lecionar na recém-fundada universidade foram contratados jovens professores 

europeus. Coube a Theodoro Ramos a incubência de buscá-los. Para tanto, valeu-se das 

circuntâncias do conflito bélico mundial,  para acolher cientistas e humanistas, sufocados 

em decorrência das constantes perseguições. Desejosos de construirem vida nova, vieram 

para Brasil e contribuíram para dar impulso à pesquisa nos vários campos da ciência. Desta 

maneira,  a  USP  originalmente  teve  um  quadro  de  docentes  composto  por  franceses, 

italianos, alemães e ibéricos, o que contribuiu de modo a criar um modelo de universidade 

próximo ao colégio francês.

Alguns desses docentes se tornaram importantes pensadores nas áreas de ciências, 

artes e literatura mundiais. Podemos citar nomes de porte como o de Claude Lévi Strauss, 

criador  da antropologia  estruturalista  -  vindo para o  Brasil  em 1935 -  o do historiador 

Fernand Braudel, ou mesmo Fidelino de Figueiredo e Joaquim de Carvalho, criando a nossa 

primeira geração de cientistas sociais.

A USP só se transformou em uma grande com o transcorrer dos anos, ocupando o 

primeiro  lugar  no  ranking  nacional  das  instituições  academicamente  produtivas  e 

cientificamente mais reconhecidas.  No entanto,  o trabalho em questão visa realizar uma 

análise do projeto de universidade constituído.

Em 1986, é criado o Instituto de Estudo Avançados (IEA) da USP, na gestão do 

então  reitor  Prof.  José  Goldemberg,  legitimada  pela  abertura  do  regime  militar  (1964-

1985). O Instituto era pensada dentro de uma lógica de reconfiguração da sociedade. Sua 

missão era é a de “pesquisar e discutir,  de forma abrangente questões fundamentais das 



ciências,  da  tecnologia,  das  artes  e  das  demais  áreas  do  conhecimento,  estimulando  a 

geração de novas ideias e contribuindo para a análise de questões sociais e a formulação de 

políticas públicas.” 

Após o longo período em que o Brasil se viu sob uma ditadura, bem como o fim da 

Guerra  Fria  e  a  consolidação  do  neoliberalismo,  o  mundo  moderno  passa  por  grandes 

transformações tecnológicas, os países se reconfiguram a partir da geopolítica, o modelo de 

cidade  se  transforma.  Aparecem  questões  relacionadas  à  Natureza,  biopolítica, 

biotecnologia. As grandes metrópoles surgem no contexto da globalização.

 A Universidade de São Paulo, a mais importante universidade do país, precisa 

então dar respostas e apontar direcionamentos em relação a essas transmutações pelas quais 

o mundo passa. Após 27 anos, o IEA passa por uma fase de renovação, propondo se inserir 

nas transformações estruturais  em curso. O Instituto objetiva promover debates críticos, 

propor direcionamentos prospectivos para a sociedade, promovendo ações que vislumbrem 

a transdisciplinaridade.
“Visando fomentar debates críticos, abertos e acessíveis à estas questões 

que tocam a sociedade contemporânea e a USP, um renovado IEA precisa 

operar como ágora multimídia, agindo contextualmente em parceria com 

as unidades de ensino, órgãos de integração e de apoio, bem como com 

instituições externas à USP, locais e internacionais, incrementando assim 

ações em rede. Para tanto é necessário atualizar seu sistema operacional 

em paralelo ao projeto de construção de seu novo hardware, a nova sede, 

com  arquitetura  arrojada  e  inovadora,  à  altura  de  suas  atividades  e 

missão.”

O projeto da universidade, quando da criação da Universidade de São Paulo, é o de 

criar formadores para se pensar o Brasil, aptos a contribuir com o desenvolvimento do país. 

De  certa  maneira  o  IEA ainda  recupera  a  missão  originária  da  USP.  É  preciso  que  a 

universidade  gere  conhecimento,  devendo  contribuir  para  a  ampliação  da  visão 

sociocultural. Não deve ser um organismo fechado em si mesmo, autopoético. A USP deve 

ser um centro de estudo, pesquisa, formação da sociedade.

O atual projeto do IEA está baseado em “metacuradorias”, esta concepação está 

voltada à ideia de curadoras metalinguísticas, metacríticas e objetiva atenuar a centralidade 

da autoria individual, possibilitando uma criação em rede. O projeto está calcado em quatro 



metacuradorias  –  o  comum,  transformação,  glocal  e  abstração  –  que  criaram  debates 

específicos em seu campo de atuação.

Pois bem, quando a Universidade de São Paulo começa a se expandir,  criando 

novos departamentos como os de Biologia, Física, Matemática, Psicologia, a universidade 

começa a se burocratizar, começa a criar ilhas em torno em torno de si. Exatamente para 

minimizar  essa  departamentalização  é  que  se  pensou  na  ideia  de  metacuradorias.  No 

entanto devemos tomar cuidado para que a ideia de metacuradorias não se restrinja a um 

seleto grupo de intelectuais, uma vez que a universidade tem papel (trans) formação social.

A  Universidade  “não  pode  deixar  de  reconhecer  o  prestígio  que  deriva  da 

capacidade científica e assim, apesar de tudo, tende a fazer emergir lideranças intelectuais 

em torno  das  quais  se  polarizam  os  setores  mais  dinâmicos  da  vida  acadêmica. Toda 

liderança  desse  tipo  é  uma  ameaça  à  estrutura  de  poder  estabelecida  e  só  pode  ser 

combatida através de mecanismos que não impliquem nem no debate nem na confrontação 

democrática.” [ADUSP, 1978: 75]

A  USP  ficou  presa  em  certo  sentido  à  elite,  à  produção  de  tecnologia,  à 

sofisticação. Se  pensarmos  em  sua  contribuição  para  a  sociedade  civil,  teremos  uma 

descrição  diversa  dos  fatos.  Enquanto  áreas  do  conhecimento  que  estão  na  mão  do 

desenvolvimento  tecnológico  como  engenharia,  genética,  biotecnologia,  possuem papel 

vanguardista  em termos  de  oferecerem  à  sociedade  o  novo  –  muitas  vezes  atendendo 

interesses mercadológicos e de consumo- outras áreas mais ligadas ao campo humanístico 

talvez não consigam acompanhar esse grau de integração.

Além disso,  se  pensamos  num projeto  de  USP  daqui  vinte  anos,  levando  em 

consideração o empenho do IEA, é imprescindível estabelecer uma relação com maior grau 

de  horizontalidade  entre  universidade  e  sociedade.  Haja  vista  o  caráter  marcadamente 

tradicional  nas  relações  hierarquizadas  da universidade  – os docentes  são divididos  em 

favor do título e de sua importância na pesquisa: titulares, eméritos, etc.

Como  projeto,  desenvolvido  nos  últimos  anos,  de  internacionalização,  a 

universidade tem dado grande incentivo à pesquisa – critério relevante para ranqueamentos 

– o que de fato é de grande relevância. No entanto, muito pouco do que é gerado como 

conhecimento e pesquisa extrapola os muros da universidade. Basta pensar que outrora os 

professores eram contratados em regime de dedicação exclusiva, estando mais próximo dos 



discentes; atualmente os professores são auristas – salvo raras exceções, os vínculos com a 

universidade não são estreitos: lecionam e vão embora; estando mais dedicados à pesquisa.

Tal  situação  contribuiu  para  o paulatino  crescimento  do  espírito  individualista 

universitário, em detrimento do trabalho coletivo. Florestan Fernandes, em entrevista para o 

filme  O  Brasil,  os  índios  e,  finalmente,  a  USP defende  que  a  universidade  deve  ser 

diferente da sociedade, não deve ir à reboque desta, mas ser protagonista. Não pode agir 

como demagogo no sentido de dar à sociedade aquilo que ela quer (consumir), mas aquilo 

de que ela necessita. [TASSARA, 1988]

A USP que eu quero ver daqui vinte anos – embora me pareça um pouco utópico – 

é uma universidade aberta ao diálogo, interdisciplinar,  preocupada com a transformação 

social e principalmente aberta à sociedade brasileira. Acho interessantíssima a ideia do IEA 

de projetar um trabalho que se utilize da internet, criando redes de debates, mas gostaria de 

ver encontros promovidos em espaços públicos extrapolando os muros universitários. Acho 

que a produção de conhecimento deve chegar até a sociedade a partir  de seus próprios 

protagonistas.  A universidade não pode se isolar e criar um academicismo afastado dos 

movimentos sociais.

A Universidade deveria ter um espaço de integração entre as diversas áreas do 

conhecimento, como blogs, revistas, mas também deveria propôr essa integração também 

no espaço público,  propondo setores de atuação,  como pintura de muros,  teatro de rua, 

sessão  de  fotografias.  Mesmo  o  espaço  físico  destinado  à  permanência  estudantil  no 

campus Butantã - CRUSP- possui reduzidas formas de interação entre seus moradores.

Muitas transformações devem ocorrer no nível cultural, e isso é um longo processo 

de sedimentação discursiva, mas é preciso estimular as iniciativas de compartilhamento dos 

diversos saberes, a fim de legitimar uma universidade aberta, plural e ativa socialmente. 

Precisamos de uma vida prática de diálogo entre os variados setores universitários, a fim de 

se criar uma relação mais horizontalizada entre estes. Para isso, é essencial incoporar os 

variados espaços - físico, social, virtual- com uma proposta que seja lúcida e que ultrapasse 

os limites de uma sala fechada, abrindo-se ao Outro, aquele que é diferente de mim e que 

possibilta a percepção de mundo, de sociedade e de diversidade.
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