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Ao considerarmos que nós, discentes da Universidade de São Paulo, somos 

instados a agir criticamente assim que adentramos seus portões, concluímos que 

inúmeras questões vêm à tona a todo momento e exige que reflitamos. Umas delas é 

referente ao verdadeiro papel da USP na sociedade, bem como os rumos que ela tomará 

após tomarmos conhecimento de cada decisão tomada, seja na esfera macro ou 

microadministrativa. O presente trabalho intenciona realizar justamente tais reflexões, 

criticando e sugerindo as políticas de gestão que se aplicam a tal instituição de ensino. 

É necessário, de início, retornarmos à fundação da Universidade. Após a derrota 

de São Paulo para as tropas do Governo Federal na Revolução Constitucionalista, em 

1932, era necessário, na visão da oligarquia paulistana derrotada, oferecer uma resposta 

intelectual aos membros da elite que queriam contribuir para os rumos do país 

interferindo diretamente nas decisões políticas. Assim, Armando de Salles Oliveira cria, 

em 1934, a Universidade de São Paulo. 

Importando missões de intelectuais europeus (principalmente jovens professores 

franceses), delineou-se o corpo docente da Universidade, em compasso com a educação 

tradicional que os alunos ingressantes haviam tido na infância. A USP surge, assim, 

como uma universidade feita pelas elites para as elites. 

Seu objetivo maior, cabe ressaltar, era formar homens públicos. Intelectuais que, 

com o repertório crítico que possuíssem, fossem capazes de interferir diretamente nas 

decisões da sociedade brasileira. Tal objetivo primordial, como veremos posteriormente, 

mudou de forma profunda. 

Vale notar também que a presença de professores vindos diretamente de países 

cujas realidades diferiam substancialmente da dos brasileiros foi um fator decisivo no 

estabelecimento e na continuidade das correntes de pensamento mais influentes no 

Brasil. Até hoje, os métodos franceses, mais ou menos adaptados, são a base do ensino 

das principais ciências humanas. 

No fim da década de 1960 e durante a década de 1970, a USP vivenciou 

intensamente o recrudescimento da ditadura militar. Juntamente com o afastamento de 

docentes e a prisão de vários alunos, a Universidade passava por reformas de ordem 

estrutural. Houve, assim, tanto um esvaziamento intelectual quanto uma grande 

fragmentação das unidades de ensino, além do afastamento geográfico do centro da 

cidade, ponto de efervescências insurgentes ao Regime. 

As consequências dessas mudanças foram muito graves e se fazem presentes até 

hoje na realidade da vida universitária. Muito fragmentada e voltada para projetos 



individuais de aprendizado e aplicação dos conhecimentos, a USP é, fundamentalmente, 

uma universidade voltada para a pesquisa pura e simples, para o atendimento das 

demandas tecnológicas do Brasil que se propõe um país emergente, e um ambiente de 

predomínio das elites socioeconômicas. Obviamente, trata-se de um modelo que tem 

relação direta com a forma como as instituições de Ensino Superior são pensadas na 

realidade brasileira. O desenvolvimentismo presente principalmente nas esferas Federal 

e Estadual explica o que encontramos como definição da USP em seu site oficial: 

“A Universidade de São Paulo (USP) é uma universidade pública, 

mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O talento e 

dedicação dos docentes, alunos e funcionários 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.” 

Trata-se, portanto, de uma universidade que busca boas colocações em rankings 

de critérios bem questionáveis sobre o que pode ser considerado uma boa instituição de 

ensino. A produtividade científica, e não o pensamento crítico, é o principal foco e 

recebe os principais investimentos por parte da administração. 

 

A USP que queremos 

Pensar como nossa universidade será daqui a algumas décadas não é tarefa fácil. 

Devemos, para isso, ser muito críticos com relação ao cenário que encontramos 

atualmente e tentar, a partir disso, propor novos rumos. 

Para ser considerada a maior universidade da América Latina e figurar em boas 

posições nos tais rankings mundiais, há, certamente, um modelo eficaz sendo 

executado. A USP atende às demandas sociais da ordem de produção material. Nesse 

sentido, está, juntamente com as principais universidades brasileiras, na vanguarda do 

conhecimento tal como é feito na América Latina. O pensamento crítico e sua 

consequente transmissão à sociedade, porém, não recebem o devido estímulo. 

Caminhando a passos lentos, não responde as demandas de políticas públicas sociais 

que se configuram num quadro gritante na realidade do Brasil. Cabe a pergunta: a USP 

está efetivamente propondo ideias no campo crítico ou se sustenta à reboque do que 

vigora normalmente na esfera pública? Vê-se, nos mais calorosos debates que entre 



docentes ou discentes pertencentes à área de Humanas, meros reflexos, reproduções do 

que já é encontrado fora dos domínios da Universidade. Assim como muitas das 

“grandes” universidades do país, a USP permanece, majoritariamente, enclausurada em 

ilhas de conhecimento que não chegam de forma integral à sociedade que a cerca. Isso 

deve em grande parte ao direcionamento dos investimentos, que prioriza a produção 

tecnológica e a busca do aluno por uma boa carreira profissional.  

Alterar o quadro essencialmente elitista que compõe as cadeiras da USP se põe 

como algo muito difícil, pois toca em vários pontos polêmicos e pouco debatidos nas 

esferas administrativas (por ser, também, pouco cobrado). Muitos podem afirmar que a 

recomposição e consequente diversificação sócio-econômico-cultural dependem, antes 

de tudo, de uma ampla reforma em todos os níveis da Educação no Brasil. Mais uma 

vez, a USP, detentora de grandíssimo aparato intelectual, não responde a tais demandas, 

permanecendo, na prática, à margem das até agora pouco eficazes políticas públicas 

educacionais de integração.  

O jovem aluno que ingressa na USP depois de passar por um questionável 

processo de escolha da carreira, dependendo do que escolher e por que, tem grandes 

chances de se desiludir. Na graduação, o espaço de discussão e construção conjunta 

está, na maioria das vezes, submetido à transferência unilateral de conteúdo, seguindo-

se um anacrônico modelo hierárquico em que o professor é o detentor do conhecimento 

e sua função exclusiva é transmitir o que sabe, estando o aluno encarregado de absorver 

o que “aprende” para aplicação posterior em sua carreira profissional. Além disso, 

muitos professores são pesquisadores que veem a Graduação para a qual ministram 

aulas como algo secundário. Ensinar os alunos torna-se menos importante que conduzir 

linhas de pesquisa individuais ou restritas a minúsculos grupos.  

A USP não supre a necessidade cultural de seus alunos e aproveita muito pouco 

seu potencial crítico. Em suas amplas linhas de pesquisa, há grande reprodução 

intelectual daquilo que já existe, visando à mera adaptação aos casos particulares. Além 

desse déficit, há o recrudescimento de outras formas de integração entre os alunos com 

projetos de construção que pretendem compartimentalizar ainda mais as instituições e 

deixar os alunos e professores cada vez mais distantes uns dos outros (como exemplo, 

podemos citar a “Nova ECA” e a sufocante verticalização do que se entende por 

comunicações e artes). Tanto docentes como discentes não são estimulados a conhecer e 

discutir a produção dos colegas, configurando, principalmente para o segundo grupo, 

um processo de alienação dentro dos muros da Universidade. 



Diante desse quadro, a USP tem a necessidade de combater o retorno dos 

métodos positivistas de fragmentação de um conhecimento que, há muito sabemos, é 

transversal. Deve-se propor uma interação genuína entre as áreas e estimular o diálogo 

entre seus membros. 

Para isso, é fundamental a atuação de núcleos de articulação das diversas ideias 

produzidas na Universidade, e, principalmente, o retorno do que é debatido à 

comunidade acadêmica e posteriormente à sociedade. O Instituto de Estudos 

Avançados, fundado em 1986, aparece como exemplo na nossa realidade. Buscando 

aproximar os conteúdos e pensar criticamente, o IEA tem potencial para atuar como 

orientador dessa forma de ação que deve ser o modus operandi de toda a Universidade 

de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


