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 Universidade e Elite – A história institucional da USP e a crítica ao modelo liberal 

 Fundada nos anos 30 do século passado, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

embrião da Universidade de São Paulo, tinha como objetivo, na efervescência do momento, criar 

“o lugar da preparação das elites dirigentes nacionais, responsáveis, em última instância, pela 

resolução aos grandes problemas de toda a nação”1¹. 

 Esse movimento não aconteceu sem motivos, a elite paulistana, com grande importância 

econômica desde o século XIX, vinha de um número de derrotas econômicas e políticas e optou 

por usar das novas conjunturas políticas, vindas com a reestruturação do Estado em Vargas, para 

disputar a hegemonia política que lhe era cara. Maria Lígia Coelho Prado resume os primeiros 

passos: “A universidade surgiu sobre a égide a concepção de uma faculdade liberal elitista que 

definia seus objetivos e os meios para alcánça-los.”2² 

 Nos anos 60, durante a ditadura militar inicía-se uma reforma estrutural a nível local e 

nacional com o objetivo de reestruturar a concepção da universidade, aproximando-a ao modelo 

americano. Palavras como eficiência, competitividade, despolitização, produtividade e mais 

recentemente, internacionalização se tornaram parte do vocabulário que indicava a universidade 

ideal. Sendo assim a partir de um movimento nacional de “modernização das instituições 

públicas”, há uma reformulação de sua atuação na sociedade, direcionando a formação 

profissional ao mercado de trabalho e descentralizando a Faculdade de Filosofia em outros cursos. 

Franklin Leopoldo e Silva chamou esse movimento de projeto neoliberal de “racionalização 

modernizadora”. 3³ 

 Franklin analisa muito bem as relações entre a tecnocracia, os interesses das elites 

paulistanas e como isso intervêm nos paradigmas que dirigem a Universidade de São Paulo. 

 No contexto da instituição Franklin percebe: 

“[Há] a contradição que a [atravessa]: de um lado o caráter 

público e gratuito vistos como componentes intrínsecos do 

projeto; de outro a intenção de formar elites para introduzir na 
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dominação política os componentes intelectual e cultural que a 

justificasse.”4 

 

 Dessa forma não há como dissociar a importância do caráter formativo da instuição com os 

anseios de um determinado grupo hegemonico da sociedade, que acaba exercendo um projeto de 

modernização conservadora.  

 Esse processo de modernização através da tecnocracia, que se desenrola desde os anos 60, 

não rompe com as aspirações da elite hegemônica, ao contrário, a despolitização, preconizada pelo 

modelo norteamericano, resignifica os dois atores. Sem projeto político o tecnocrata não se 

sustenta, e sem o tecnocrata a elite não é capaz de viabilizar seu projeto. “Não se trata 

propriamente de uma aliança, visto que não houve fusão de projetos políticos”, (SILVA, Franklin 

Leopoldo, 1999) e sim de um proceso estrutural necessário para manutenção do status quo. 

 

 A Nova Universidade 

 Diante do novo contexto brasileiro iniciado com a estabilização economica com o Plano 

Real, seguindo até os programas de distribuição de renda e o crescimento da economia brasileira  

é necessário se repensar qual o papel da universidade na sociedade brasileira para então se  

pensar em um novo plano diretor capaz de dar conta das discussões contemporâneas da sociedade 

brasileira e ocidental. 

 A crítica aos modelos de modernização liberais, possibilitadas pelas transformações 

estruturais no capitalismo internacional, conseguiram desconstruir e expor o caráter ideológico e 

paradoxal, anteriormente negado desses sistemas. 

 Dessa forma a Universidade de São Paulo, sendo uma das instituições mais bem 

conceituadas da academia brasileira, deve ter como obrigação ser um dos polos geradores capazes 

de impulsionar o movimento de crítica, transformação e construção de uma sociedade brasileira 

mais justa, rompendo assim com os projetos liberais que apenas perpetuão o caráter excludente, 

desigual e alienador da sociedade brasileira. 

 Nesse sentido apenas a transformação estrutural e de princípios da universidade serão 

capazes de iniciar o combate ativo contra esse projeto embebido nos modelos anteriores que 

construíram essa instituição. 

 A discussão sobre o fim do reitorado, central para a construção do modelo liberal, deve ter 
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uma atenção central, levando a construção de uma crítica e da criação de novos modelos de 

administração participativa ou colaborativa capazes de não apenas fazer frente às antigas formas 

de gestão, como  também de constituir as bases para uma universidade democrática, com gestões 

legitimadas pelos corpos que a compõem e pela sociedade civil.  

 A revisão do estatuto da universidade, tendo em mente que ele ainda dá um respaldo  

normativo a certas práticas autoritárias e personalistas, deve ser feito. apontando também para 

criação de normas capazes de institucionalizar novas formas de participação na esfera decisória. 

 A expansão de cursos interdisciplinares e a crítica ao modelo de departamentos que por 

vezes fecham-se em si impedindo um diálogo maior com as outras áreas da academia  e com o 

corpo discente. 

 Por fim, tendo em vista o caráter extraordinário da Universidade de São Paulo de criação de  

profissionais capazes de participar futuramente das esferas decisórias do Estado e da sociedade 

civil organizada, num geral, apenas o engajamento em fortalecer a democracia interna a partir de 

canais de participação, formas de gestão colaborativa e transparência visando a horizontalização e 

a inserção cada vez maior da sociedade no ensino público de qualidade serão capazes de munir 

esses profissionais para conseguirem lidar com as estruturas oligarquicas que se mantém no tecido 

social, trazendo uma expertise necessária para a reflexão e implemetação de novas formas de 

ampliação da democracia na sociedade brasileira. 
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