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Introdução 

 

O Instituto de Estudos Avançados tem como função ser uma plataforma de crítica 

institucional, ou seja, um órgão criativo de integração da Universidade, nesse caso, a 

Universidade de São Paulo, a mais importante do País e da América Latina.  

 

Assim como fizeram Marcel Duchamp ou mesmo René Magritte, com sua pintura “Ceci 

n’est pas une pipe” que descola a representação da realidade em uma época de crise da 

pintura, o IEA deve ser o lugar na universidade onde o debate crítico sobre ela e sobre a 

posição dela no Brasil e no mundo deve ocorrer.  

 

Aqui, vamos comparar o desempenho do IEA-USP no seu surgimento e nos dias atuais, 

a fim de que, dessa maneira, possam surgir ferramentas e opções de soluções 

contemporâneas para que Universidade de São Paulo seja reconhecida como uma das 

melhores não só frente às demais universidades importantes do mundo, mas também 

para seus alunos, professores e funcionários. O debate é uma tentativa de ver uma 

Universidade ainda mais integrada em todas as suas áreas - ensino, pesquisa e projetos 

de extensão – se tornando assim (mesmo que daqui a 20 anos), uma instituição completa 

e que cumpre os objetivos a que se destina. 

 

 

 

 

IEA-USP e a evolução no tempo 

 

O IEA-USP foi criado em 1986, em pleno processo de redemocratização do Brasil 

depois do regime militar. Primeiro dentro da Adusp (Associação de Docentes da USP), 

o órgão nasceu pela preocupação com os rumos da universidade, que precisava de um 

instrumento mais ágil e multidisciplinar para lidar com ela própria e com as mudanças 

do Brasil e do mundo. 

 

Depois de 25 anos, o IEA passa por uma crise de identidade frente ao mundo 

contemporâneo. Quem é o IEA dentro e fora da USP? Qual é a função da instituição? 



Quais são os seus planos e diretrizes paro o presente e para o futuro? Qual é a posição 

do instituto dentro do Brasil e do mundo?  

 

O instrumento surgiu em uma época quando ainda não existia Internet, não havia a 

palavra globalização e muito menos uma preocupação real com o meio ambiente, ou 

seja, nasceu no século passado e não se atualizou desde então. Permaneceu com ideias e 

posicionamentos retrógrados do mesmo século de sua criação.  

 

Desse modo, também resta a dúvida: qual o projeto do IEA para se encaixar no 

presente, e além disso, no futuro?  Qual seria esse plano de atualização? 

 

Com a estrutura de produção de conhecimento em constante e rápida mudança, 

precisamos fazer valer o significado do termo “metacuradoria”, já que o prefixo “meta” 

vai além de criar uma relação de tensão com a palavra “curadoria”. 

 

O curador é uma figura que surge nos anos 70 e 80 com a função de ser o mediador 

entre as artes específicas e a sociedade. E nesse espaço, há diversas tarefas importantes: 

criar ambivalências e interfaces conceituais, ideais e virtuais para que o público receba 

da melhor maneira possível as intenções do artista por meio de sua obra e/ou exposição. 

 

Dessa mesma maneira deve se basear a metacuradoria do IEA: desempenhar papéis e ter 

objetivos interdisciplinares e, mais que isso, transdisciplinares, ou seja, como a ópera de 

Wagner faz-se necessária a ampliação máxima e comparada do saber e do novo.   

 

 

 

 

 

Temas da metacuradoria 

 

O plano de metacuradoria se dividiria em quatro temas essenciais: o comum, a 

transformação, o glocal e a abstração. Cada divisão teria de duas a cinco pessoas de 

diferentes áreas da universidade para discutir ideias e projetos de interesses comuns a 

todas as faculdades.  



 

Com o próprio nome indica, o comum é a subdivisão que trata de assuntos comuns a 

todos, da preocupação com o coletivo, o bem-estar, a justiça social e a acessibilidade. 

Para essa área, seriam mais aptos “curadores” da Educação, Ciências Sociais, Direito, 

Sociologia, Ação Cultural, Saúde Pública, Medicina e do Urbanismo. 

 

A transformação trata, sobretudo, da educação e da percepção crítica do tamanho do 

atraso brasileiro dessa área tão básica e carente em comparação com os outros países do 

mundo, emergentes ou não. Participariam dessa curadoria interessados da Educação, da 

Cultura e das Artes, principalmente. 

 

O glocal diz respeito à internacionalização da USP, que foi a bandeira de gestão dos 

últimos dois diretores do Instituto de Estudos Avançados. As questões mais relevantes 

aqui são: com quem a USP pretende trocar ideias e experiências? Quais assuntos 

destacar? Onde os investimentos devem ser feitos? Nessa subdivisão, seriam 

interessantes pesquisadores das Relações Internacionais, da Economia, da 

Administração e do Direito, por exemplo.  

 

A abstração, por sua vez, se refere ao campo do pensar. É entender também que o IEA 

não é organismo de aplicação, mas sim das ideias. Aqui, se encaixariam perfeitamente 

pensadores da Filosofia e do campo da ideação no geral. 

 

 

 

 

Ideias interessantes de IEAs pelo mundo 

 

Por serem mais antigos que o nosso, diferentes IEAs espalhados pelo globo podem 

servir de inspiração para que a atuação do IEA-USP seja fundamental na construção da 

universidade que queremos ver daqui a 20 anos. 

 

Servindo como exemplo para a USP do futuro, cabe ao IEA-USP ser um órgão mais 

transparente, afinal ele é mantido com dinheiro público. Uma maneira simples de tornar 

isso realidade é melhorar seu site institucional, deixando-o mais limpo, organizado e, 



pois, navegável. Dois bons exemplos são o site do Radcliffe Institute for Advanced 

Study, da Universidade de Harvard (EUA), e o do Indian Institute of Advanced Study 

(Índia). Ambos os sites são simples e atendem a todas as demandas que os institutos 

necessitam: divulgar seus membros atuais, histórico, eventos e, claro, novos projetos. 

 

Outra boa ideia vem da School of Advanced Study, da Universidade de Londres 

(Inglaterra). O órgão possui ligação direta com diferentes bibliotecas da universidade, 

que têm papel fundamental na divulgação dos trabalhos realizados pela escola. As 

bibliotecas da USP, pelo contrário, são esquecidas pelo alunos e sofrem com a 

defasagem de livros essenciais aos estudos.  

 

 

 

 

 

 

Ideias para o futuro 

 

1. Uma Universidade ainda mais internacionalizada 

Parte da metacuradoria glocal, a internacionalização da Universidade de São Paulo é um 

tópico que merece maior destaque, especialmente pelo fato de o Brasil ser atualmente a 

“menina dos olhos” da economia mundial e do mundo em si, pelo fato deter sido 

escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol, por tabela da Copa das 

Confederações e ainda dos Jogos Olímpicos de 2016. 

 

Nunca tivemos tantos estrangeiros morando no Brasil. Segundo dados do IBGE, 600 

mil pessoas entraram no País apenas entre 2010 e 2011, um aumento significativo de 

57%. Tais dados veiculados pela imprensa também fazem crescer o interesse de 

intercambistas pela maior universidade pública do Brasil e também uma das maiores 

instituições de ensino superior da América Latina.  

 

O CCint-USP, órgão da universidade responsável pelos intercâmbios de alunos e 

estrangeiros, pode se tornar um grande aliado do projeto de metacuradoria glocal. Mas 



cabe ao IEA aperfeiçoar, ou mesmo contribuir com ideias que facilitem a vida do 

intercambista na USP e do aluno USP no exterior.  

 

Em 2010, 740 alunos vieram de todas as partes do mundo para estudar na USP. Esse 

número reflete também um pouco do passado, quando professores franceses se 

mudaram para o Brasil a fim de ajudar a organizar os cursos da área de Humanas 

durante o período de fundação da universidade, em 1934.   

 

Pela CCint-USP, são 812 instituições conveniadas com países em todos os continentes 

do mundo, com setes tipos de convênios: acordo de cooperação, convênio para dupla 

titulação de doutorado, convênio para tese de co-orientação, convênio acadêmico, 

convênio de estágio, protocolo e “smile bilateral agreement”.   

 

Em 2006 foi lançado pela Pró-Reitoria de Graduação o Programa de Apoio à 

Internacionalização da Graduação (Pró-Int), que visa apoiar o projeto de 

internacionalização nas Unidades, destinando recursos financeiros para a participação 

de estudantes em eventos ou atividades acadêmicas no exterior. Desde 2012, o 

programa, além de apoiar a mobilidade de estudantes, passou também a apoiar a 

mobilidade de docentes, o que mostra que foram compreendidos os benefícios da 

internacionalização para Universidade e sua comunidade, além do crescimento do 

interesse e investimentos nesse campo.  

 

Com quem a USP pretende trocar ideias e experiências? Pelos dados acima, parece que 

com o mundo todo. Aqui vale a questão, que deve ser feita pelo novo projeto de IEA: 

esse enorme alcance de países é interessante para a universidade? Ou é melhor 

segmentá-lo para um maior controle e acompanhamento das pessoas que entram aqui? 

 

O fato é que o CCint-USP não consegue dar conta inteiramente sozinho de todas as 

dúvidas e necessidades dos estrangeiros que chegam à USP. Por isso, acabou criando o 

programa iFriends, com o Amigo USP, que acaba dependendo da boa vontade e 

iniciativa dos alunos da Universidade de São Paulo para receber bem os estrangeiros. 

 

Outra questão que vale ressaltar é o fato dos estrangeiros, bem como os próprios alunos 

da USP, não terem aulas de português dentro dos cursos matriculados e terem que 



recorrer a uma escola de línguas fora do programa de graduação, por exemplo, elevando 

seus custos dentro do país. Nesse caso, é preciso entender que por mais básico que seja, 

falar bem a língua nativa é algo que merece investimento na base, reciclável. Os alunos 

do curso de graduação de Jornalismo, por exemplo, não têm aulas de português, o que 

reflete o posterior mau uso da língua na carreira profissional. Os alunos estrangeiros que 

chegam à USP aprendem o português (mal) falado apenas nas conversas com os 

colegas. Ou seja, ter aulas de português – especialmente em cursos de graduação – é 

entender e aprovar que a língua é algo vivo, que se renova e pede atenção, e não algo 

estático e, pois, sem importância. Ter aulas de português e, por consequência, admitir 

que a língua tem importância significativa para o convívio universitário, seria ainda uma 

opção de ponte entre as metacuradorias glocal e transformação. A melhor compreensão 

da língua resulta também na melhor compreensão (e aproveito) das aulas, das conversas 

com outros estudantes e com professores, o que tornaria a experiência e a troca entre os 

países muito mais produtiva. 

 

Para fechar essa discussão, faz-se necessário acrescentar que, tanto para os estrangeiros 

na USP quanto para os alunos USP que vão estudar no exterior, a experiência pessoal 

acaba sendo mais importante do que a experiência acadêmica na universidade, e isso é 

muito ruim para a imagem dela como instituição acadêmica respeitável.  Para 

comprovar tal tese, é só observar os depoimentos de estrangeiros e colegas USP na 

mídia, nos corredores da universidade e no próprio site da CCint-USP. Nenhum deles 

alega que as aulas aqui e os conhecimentos acumulados foram melhores que no exterior. 

O protagonista do balanço da experiência internacional acaba sendo a viagem em si, os 

amigos novos, os lugares e cidades diferentes, além da troca de experiências e culturas 

feita fora da USP. Essa constatação merece total atenção do IEA-USP, se o plano do 

instituto for mesmo melhorar ainda mais a imagem e o papel da universidade no mundo.  

 

 

 

 

 

2. Uma Universidade integrada 

A Universidade de São Paulo não possui projeto enquanto universidade e não divulga 

de maneira relevante os bons projetos das faculdades que abriga. Há ainda uma enorme 



barreira quando se trata de entrosamento entre as unidades, que quase não se 

comunicam ou se comunicam de uma maneira totalmente burocrática e formal. Isso sem 

falar nas Pró-Reitorias, das quais muitos alunos desconhecem a existência. O IEA-USP 

poderia contribuir para a Universidade tentando estabelecer essa ligação fundamental, já 

que ele abarca pessoas de áreas tão diferentes e, com as metacuradorias, ter o poder de 

criar projetos importantes em que essas diferentes áreas sejam intrínsecas e 

reconhecidas dentro e fora da USP.  

 

Integrando ensino, pesquisa e extensão em diferentes áreas, faz-se com que todas as 

partes envolvidas aprendam muito mais e saibam se relacionar dentro e fora da 

Universidade. 

 

Como coloca Teixeira Coelho em “O que é ação cultural”, “o que é vital à ação cultural 

é a operação com os princípios da prática em arte, fundados no pensamento divergente 

(identificado por Gaston Bachelard como o ‘princípio do diagrama poético’, que 

consiste em aproveitar, para o processo, tudo que interessar, venha de onde vier, na hora 

em que for necessário, sem o recurso a justificativas claras e precisas) e no pensamento 

organizado, e movido pela possibilidade pelo vir-a-ser”. Nesse sentido múltiplo, 

podemos dizer que a nova proposta do IEA-USP é bastante semelhante ao que se tem 

por essência de ação cultural.  

 

Dessa maneira, o IEA-USP poderia contribuir para a USP do futuro se tornando seu 

ombudsman, no sentido de que sua função é não só meramente criticar a universidade e 

apontar seus erros e fragilidades, mas sim criticar com ideias pertinentes, inteligentes e 

coesas, integrando suas inúmeras partes, assim como o ombudsman critica e faz das 

críticas um impulso para um jornal mais sólido, unido e próspero. 
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