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1. O "Padrão USP" 

 

A Universidade de São Paulo é uma universidade diferenciada: está no Ranking 

das 150 melhores universidades do mundo11, foi eleita, pelo 3º ano consecutivo, 

de melhor universidade da América Latina22 e é uma das universidades que mais 

forma doutores no mundo33·. Temos muito o que comemorar só de olhar para 

estes resultados obtidos pela USP, com todo o empenho de alunos, professores e 

funcionários, que fazem parte do chamado "Padrão USP". Porém, muita coisa 

ainda precisa ser melhorada tanto na estrutura física, quanto no ensino da USP. 

Por exemplo, os novos ônibus circulares que fazem o trajeto USP-Metrô Butantã, 

que são uma das linhas mais lotadas de São Paulo44  e que em horários de "pico", 

é fácil encontrar enormes filas que chegam até a Av. Vital Brasil. Além disso, a 

cobrança desses ônibus tem dificultado o acesso de pessoas que utilizam serviços 

da USP, como o Hospital Universitário. Muitos ainda defendem a ideia de que 

poderia haver uma estação de metrô dentro da universidade, o que muitas vezes 

foi descartado pela reitoria e pelo governo de São Paulo, promovendo o que os 

alunos chamam de "Elitização da USP". A USP é o que podemos chamar, 

segundo Nestor Canclini (2008, p. 67) , de um "modernismo exuberante com uma 

modernização deficiente", pois apesar de sua arquitetura apresentar traços 

                                                           
1 Notícia em: > http://agencia.fapesp.br/15203 < 

2 Notícia em: >http://exame.abril.com.br/carreira/guia-de-faculdades/noticias/usp-e-a-

melhor-universidade-da-america-latina< 

3 Notícia em: >http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/usp-aparece-no-top-100-das-

melhores-universidades-do-mundo-em-reputacao.html < 

4 Notícia em: > http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onibus-da-usp-tem-dobro-de-

usuarios-que-toda-a-cidade,1018352,0.htm <. 
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http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/usp-aparece-no-top-100-das-melhores-universidades-do-mundo-em-reputacao.html
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onibus-da-usp-tem-dobro-de-usuarios-que-toda-a-cidade,1018352,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onibus-da-usp-tem-dobro-de-usuarios-que-toda-a-cidade,1018352,0.htm


 

 

modernos e contemporâneos, sua estrutura de ensino não passou pelo processo 

de modernização. Porém, em contraposição à Canclini, Teixeira Coelho diz que 

"Moderno" é: 

 

"um termo deítico, termo que designa alguma coisa mostrando-a, mas não a 

conceituando; que aponta para ela, mas não a define; indica-a, sem simbolizá-la. 

'Moderno' é, assim, um índice, tipo de signo que veicula uma significação para 

alguém a partir de uma realidade concreta em situação e na dependência da 

experiência prévia que esse alguém possa ter tido em situações análogas." 

(COELHO, Teixeira, 1986, p. 8). 

 

Podemos concordar com ambos os autores, na medida em que, para muitos, é 

difícil definir a USP como uma Universidade moderna, baseados em uma visão 

política, porém, baseado na experiência prévia que possuímos até agora, 

podemos, sim, chamar a universidade de "moderna". Em relação à modernização 

do ensino da USP, podemos destacar positivamente, os programas de incentivo à 

pesquisa oferecida pela USP como: Aprender com Cultura e Extensão, Aprender 

com Pesquisa e os Programas de Intercâmbio com universidades conveniadas. 

Apesar disso, existem deficiências estruturais que começam dentro da própria sala 

de aula: Bons Professores, Alunos Interessados e Muita Leitura. O problema não é 

a Leitura, porém é o modo como ela é passada aos alunos, um livro atrás do 

outro, sem dar o tempo necessário ao leitor "digerir" o conteúdo passado pela obra 

e, sem mais nem menos, o assunto já é outro. Há uma descontiuinidade no ensino 

da USP.  

Em alguns cursos, por exemplo, disciplinas importantes para a formação não são 

priorizadas como, por exemplo, no curso de Biblioteconomia da ECA, no qual são 

priorizadas as disciplinas técnicas em detrimento das disciplinas ditas humanas 

ou, em outras palavras, que priorizem o contato com o usuário. Além disso, o 

número de optativas para este curso é pouco considerando a demanda de 

bibliotecários que se formam no curso. Muitos reclamam da falta de matérias que, 



 

 

para eles seria importante na formação e que não foram dadas. Assim, os 

estudantes de biblioteconomia tentam buscar auxílio em cursos particulares e 

palestrar para preencher um "buraco" deixado na graduação. Esse caso ocorre 

também em outros cursos da USP, não somente no curso de Biblioteconomia. 

Talvez seja a hora dos departamentos das Faculdades começarem a pensar em 

maneiras de suprir as necessidades informacionais dos estudantes que sentem 

que o que é dado durante a graduação não é suficiente para ingressar no mercado 

de trabalho. Edgar Morin tem uma visão do conhecimento que científico que se 

encaixa na situação citada: 

 

"O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos 

erros e luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência 

podem desenvolver ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre 

contra o erro. (...) A educação deve-se dedicar, por conseguinte, à identificação da 

origem dos erros, ilusões e cegueiras" (MORIN, Edgar, 2000, p. 21) 

 

Além dessas situações citadas anteriormente uma questão que também precisa 

ser trabalhada pela USP é a questão da segurança. Muitos alunos se sentem 

inseguros ao andar pelo Campus sozinhos, principalmente no período noturno. 

Conhecidos são os casos de assaltos, como o que resultou na morte do estudante 

de graduação da FEA Felipe Ramos Paiva55. Além disso, alguns casos de 

sequestro relâmpago foram registrados no Campus no ano passado, alguns, 

inclusive durante a tradicional Quinta i Breja da ECA. Foi a partir da morte do 

estudante que a Polícia Militar passou a circular pelo Campus e fazer parte da 

rotina dos estudantes.  

                                                           
5 Notícia em: > http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/05/estudante-da-fea-e-

morto-com-tiro-na-nuca-em-estacionamento-da-unidade/ <. 
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Porém, muitos estudantes não veem com bons olhos a presença da polícia. Isso 

resultou na invasão da reitoria no final de 2011. Os 72 jovens foram presos e o 

processo contra eles foi cancelado. Porém a PM ainda permanece no Campus e 

alguns alunos ainda são contra esta permanência. Não seria a hora de a reitoria 

propor um debate com os alunos sobre a permanência da PM na USP? 

Todas as questões abordadas neste capítulo são polêmicas e são passíveis de 

discussão. Autoridades, Alunos e Reitoria devem se unir para discutir as melhores 

soluções em todos os casos citados. É fato que todo o aluno da USP sente 

orgulho em saber que sua universidade está entre as melhores, mas não devemos 

esquecer não é só de bons trabalhos acadêmicos que se faz uma boa instituição. 

É preciso considerar outros fatores como: estrutura física, salas bem equipadas, 

bons docentes, bons funcionários, bibliotecas com o acervo adequado para suprir 

as necessidades informacionais dos alunos que dela necessitam e, 

principalmente, conteúdos que sejam levados para o resto da vida, além dos 

portões da universidade. E agora cabe aqui a seguinte questão: Como será que 

estará a USP daqui a 20 anos? 

 

2. USP: 20 Anos Depois... 

 

  "O fato de que você não pode pisar duas vezes na mesma   
  modernidade tornará a vida moderna especialmente indefinível, difícil  
  de apreender" (Berman,1986, p.139) 
 

 

20 anos se passaram e o que aconteceu com a USP? Será que os problemas de 

20 anos atrás foram solucionados? Será que novos problemas foram gerados? A 

USP é uma universidade em crescimento, ou seja, ela está sempre evoluindo, 

para o melhor ou para o pior. Os conflitos que existem na universidade sempre 



 

 

irão ocorrer. Aliás, essas ideias que se confrontam, talvez, seja o que há de 

melhor dentro da USP. Porém para se tentar delinear o futuro da USP daqui a 20 

é preciso pensar no que estará acontecendo no Brasil daqui a 20 anos. Pois o que 

está por fora dos muros do Campus também afeta o que acontece por dentro 

destes.  

Atualmente, estamos passando em nosso país por diversas manifestações 

pedindo por melhorias em saúde, transporte, segurança e educação. Será que 

uma sociedade moderna está para surgir? Afinal, a USP continuará sendo uma 

universidade moderna? Berman (1986, p. 15) dá uma ótima definição prática do 

que é ser moderno: "(...) é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, 

poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em 

redor — mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos tudo o que 

sabemos tudo o que somos.", com destaque para os termos "crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas ao redor". Afinal, analisando a USP 

de hoje, podemos dizer que, em relação aos conceitos citados por Berman, a USP 

experimenta neste momento a modernidade? Podemos até afirmar que sim, pois a 

USP está crescendo - não somente fisicamente-, está se autotransformando como 

instituição que precisa se renovar e está transformando tudo ao seu redor, seja na 

área social, seja na área acadêmica.  

Se a USP é uma universidade moderna, espero sinceramente que esta continue 

sendo daqui a 20 anos. Precisamos de mais instituições de ensino superior como 

a USP. Mas, para saber como esta ficará daqui a 20 anos, bem... É melhor 

olharmos para fora dos muros, pois lá encontraremos uma possível resposta a 

esta questão. 
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