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Pode-se dizer, sem provocar distorção de cunho filosófico, que os tempos atuais são 

marcados enfaticamente pela mudança constante de paradigmas. Essa afirmação se 

pretende verdadeira nos mais diversos campos da ciência, mas, para esse texto, 

especificamente, considera-se suas ressonâncias sobre a Universidade. 

De fato, não seria razoável imaginar que a Universidade, em toda sua amplitude, não 

acompanharia as mudanças sociopolíticas, que têm sido frequentes nas últimas décadas. 

Desse modo, existe uma série de aspectos que tendem a refletir, na Universidade, esse 

movimento de profunda mudança que ocorre na sociedade, de maneira geral. Sabe-se, 

assim, que essas mudanças implicam diretamente sobre os dogmas que regem a 

Universidade – tanto do ponto de vista estrutural e administrativo, quando do ponto de 

vista pedagógico e da pesquisa – porque representam alterações significativas do modo 

como usualmente se concebe ciência e cultura, por exemplo. 

É relevante, portanto, indicar que os objetivos do Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo (IEA) se inserem essencialmente às perspectivas de 

mudança necessárias à Universidade, justamente porque almeja esclarecer, cultural e 

cientificamente, de maneira significativa, os desafios que aparecerão. 

Do mesmo modo, este texto se insere em semelhante perspectiva, propondo a reflexão 

sobre como estará estruturada – novamente do ponto de vista administrativo e 

pedagógico – a Universidade em 20 anos. Para isso, é interessante que alguns aspectos 

relevantes – sobre tendências significativas da pesquisa acadêmica nas últimas décadas 

– sejam observados.  

O primeiro deles reside na observação das questões que motivaram o movimento dos 

Estudos Culturais, há mais de cinquenta anos – na Inglaterra, inicialmente, e depois em 

muitos outros países. Cria-se, no seio dos Estudos Culturais – problematizada por seus 

mais significativos representantes –, uma importante crítica ao modelo vigente de 

pesquisa acadêmica que, segundo os pesquisadores deste rico campo de pesquisa, não se 



preocupava em refletir sobre as relações sociais produzidas em diferentes culturas. Na 

perspectiva dos Estudos Culturais, existe um diálogo incessante entre a cultura de 

determinada comunidade e as relações sociais existentes em seu interior, de modo que a 

cultura determina como tais relações sociais acontecem e vice-versa, em um movimento 

nunca exclusivo. Efetivamente, os Estudos Culturais foram mais além – do ponto de 

vista metodológico e, sobretudo, epistemológico – apontando a forma como a 

despreocupação da academia com certos segmentos de cultura popular afetava os 

indivíduos inseridos nesta cultura. Assim, o primeiro aspecto que merece destaque é a 

recente preocupação da Universidade em considerar contextos culturais diversos, mas, 

principalmente, aqueles onde se produziam olhares, isto é, perspectivas diferentes 

daqueles que eram produzidos na Academia. Logo, seria razoável esperar que, em 20 

anos, a Universidade esteja cada vez mais aberta aos debates e às reflexões feitos fora 

dela, avaliando, assim, como contextos culturais diferentes produzem conhecimentos 

diferentes. 

Ainda relacionado ao aspecto apresentado acima, seria razoável esperar que a 

Universidade, de modo amplo, reconheça legitimamente conhecimentos produzidos às 

margens da própria Academia como saberes legítimos. Ilustração desta expectativa é a 

situação dos indígenas brasileiros – bem como indígenas de outros países – que 

continuam a ter seus saberes ignorados, marginalizados e, sobretudo, depreciados. No 

campo acadêmico, ocorre frequentemente uma distorção evidentemente equivocada que 

insiste em classificar os conhecimentos produzidos às margens da academia como 

inverossímeis, quando, na verdade, estes conhecimentos deveriam ser apenas 

classificados como não acadêmicos ou não científicos. A preocupação em afirmar tal 

legitimidade se deve a constante depreciação – reforçada pela ciência muitas vezes – 

que algumas comunidades e povos sofrem. 

O segundo aspecto se baseia nas críticas estruturais à Universidade. Dentre estas 

críticas, destaca-se, com bastante evidência, a crítica ao modelo disciplinar na 

Universidade, gerada entre uma gama de obsolescências, como, por exemplo, o caráter 

propedêutico de algumas disciplinas universitárias (que reforçariam a concepção 

cartesiana de o pensamento ou o aprendizado ocorre de maneira linear ou sequencial); a 

existência de pré-requisitos, bem como o exame de admissão. À luz destas críticas, 

espera-se que a Universidade, em 20 anos, esteja impregnada pela concepção da 

Transdisciplinaridade que, além de transcultural (qualidade que a tornaria 



fundamentalmente adequada ao que foi explicitado nos parágrafos anteriores), é capaz 

de transcender a visão específica e restrita do modelo disciplinar vigente, substituindo-a 

por uma visão holística da Universidade e, mais especificamente, da formação 

universitária. 

O terceiro aspecto reside na observação dos atuais movimentos de expansão 

universitária por meio do ensino à distância. É perceptível a força que estes movimentos 

têm ganhado nos últimos anos a partir da perspectiva da democratização do ensino 

superior. Assim, espera-se que a Universidade, em 20 anos, esteja muito mais acessível 

através de programas associados ao ensino à distância e/ou semipresenciais. 

Os demais aspectos estão em perfeita concordância com as diretrizes do IEA, buscando, 

assim, promover a aproximação entre a sociedade acadêmica e a sociedade em geral, 

possibilitando a acessibilidade aos debates; gerar e administrar ações em redes com 

outras instituições; incorporar um olhar transdisciplinar etc. Acredita-se, finalmente, 

que, da maneira como tem sido concebida, a metacuradoria possa representar elemento 

significativo na busca por uma Universidade que, em 20 anos, seja perceptivelmente 

mais acessível, democrática e, sobretudo, participativa. 


