
Uma USP mais abrangente e integrada 

 A Universidade de São Paulo – a maior instituição de ensino da América Latina 

– vive uma crise há tempos. Melhor dizendo, a USP vive crises. Crise de segurança, 

crise de ensino, crise de autonomia e crise de identidade. Tal situação de instabilidade 

está diretamente relacionada às constantes greves, paralisações e movimentos 

estudantis que permeiam a rotina da Universidade todos os anos. As insatisfações dos 

alunos, professores e funcionários são externadas e materializadas por meio de tais 

atos. Mesmo com a referida crise, a USP ainda é reconhecida e respeitada no mundo 

inteiro por seu excelente nível acadêmico e por seus trabalhos de pesquisa. 

 Em primeiro lugar, é necessário destacar que, tratando-se de pólo acadêmico 

tão importante, enorme e abrangente, a USP precisa ser um lugar em que a ciência e 

o estudo sejam realizados de forma completamente independente, sem qualquer 

influência de instituições econômicas privadas ou de órgãos e sujeitos políticos. O que 

se vê há muitos anos, é o contrário. O que se vê, pelo contrário, é a total inversão de 

valores de uma Universidade. 

 Há muitos anos a Universidade é fortemente influenciada por interesses 

políticos e econômicos. O fato de o governador do Estado de São Paulo escolher, 

entre três nomes, o reitor da USP já coloca a isenção e a autonomia em da instituição 

em xeque. Tal tipo de nomeação coloca o principal dirigente da Universidade sob 

influência direta do grupo partidário que controla o Estado. E assim tem sido nos 

últimos tempos. Sob influência dos governos de José Serra e Geraldo Alckmin, os 

mais recentes reitores, principalmente Suely Ventura e João Grandino Rodas, têm 

deixado fatores políticos e econômicos alterarem o funcionamento da USP e agirem 

sobre seus alunos, professores e funcionários. Exemplos disso são as inúmeras 

perseguições e processos sobre os estudantes e a criação de institutos privados 

dentro da Universidade. Esta é a crise de autonomia. 

 É impossível prever como a instituição em que vivemos boa parte das nossas 

vidas estará daqui a 20 anos. Entretanto, espera-se, no mínimo, que a ciência e o 

estudo possam ser colocados em prática de forma autônoma e soberana. A produção 

acadêmica de excelência e a formação de profissionais qualificados para a sociedade 

brasileira devem ser as principais metas traçadas e devem ser promovidas de forma 

independente de influência de setores de poder. Os integrantes da USP precisam ter 

liberdade para se manifestarem da forma que quiserem e condições para buscar e 

produzir conhecimento à maneira pela qual acharem conveniente. Além disso, a 

eleição para reitor deve ser feita de maneira direita, com voto facultativo para todos os 

professores, alunos e funcionários. 

Na visão externa de Reginaldo Nasser, professor do Departamento de Política 

da PUC-SP desde 1989, a escolha indireta de um reitor que não foi um mais votado 

pode ser extremamente prejudicial ao funcionamento da universidade e da sociedade 

em geral. “Há impacto não só nas universidades. A escolha dessa forma abre 

precedente para outros cargos também, e procedimentos não democráticos se 

difundem pela universidade. De todo modo, não podemos olhar isoladamente a PUC 

ou a USP ou outra universidade. É um movimento geral que faz parte da sociedade. 

Há um crescimento de setores conservadores. É muito evidente nos jornais, blogs, etc. 



e, portanto, a universidade reflete isso (...) Universidade é um lugar de pluralidade, de 

liberdade de escolha e de debate”, afirmou Nasser ao Jornal do Campus. 

O segundo problema a ser solucionado é o gargalo no ensino da USP e os 

problemas que ele leva à formação de estudantes e profissionais. A integração e a 

convergência entre as diferentes faculdades, os diferentes cursos e os próprios 

departamentos de cada escola são muito raras. A burocracia e o sistema da USP 

acabam por impossibilitar uma conciliação entre o curso de Audiovisual e o curso de 

Jornalismo, ambos da Escola de Comunicações e Artes, ou o curso de Marketing, da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e o curso de Engenharia Civil, da Escola 

Politécnica. Em muitos casos, os próprios professores pouco se esforçam no sentido 

de otimizar o aprendizado dos alunos e a integração com o conteúdo de outras 

faculdades da própria USP. 

Talvez seja necessário voltar um pouco ao passado e relembrar o que diziam 

os pensadores mais pioneiros da educação. O francês Jean-Jacques Rousseau, um 

dos principais pensadores iluministas, era ferrenho defensor da educação pública de 

qualidade voltada à emancipação do indivíduo e à vastidão da liberdade de 

aprendizado. Segundo Rousseau, "Amanham-se as plantas pela cultura e os homens 

pela educação. Tudo o que não temos à nascença e de que necessitamos quando 

somos grandes, é-nos dado pela educação”. 

Nesse sentido, espera-se que, em 2033, a Universidade de São Paulo seja um 

local que faça da educação e da ciência sua prioridade, um local em que os alunos e 

professores possam trocar informações e estudos entre si e tenham liberdade e 

oportunidade para alçar voos além de sua própria área do conhecimento. É necessário 

que o próprio conceito de “universidade”, ou seja, local único em que as diversidades 

de conhecimento convivem de forma harmoniosa, seja aplicado na prática da vida 

estudantil. Apenas assim o profissional formado pela USP poderá devolver à 

sociedade o investimento que ela fez sobre ele. Apenas assim “cultura” e “extensão” 

serão palavras com sentido dentro da Universidade. 

Ademais, outra complicação a ser resolvida é a posição e a identificação da 

USP perante a sociedade. A comunidade uspiana não consegue entender qual é o seu 

papel perante a sociedade e qual é o papel da sociedade perante ela. Para as 

pessoas externas à Universidade, a comunidade uspiana, independentemente do 

campus, é formada por pessoas alienadas e egoístas que se encontram em uma ilha, 

um ponto completamente isolado do resto da civilização. Para a comunidade uspiana 

por outro lado, a sociedade em geral é que está alienada e atrasada em relação à 

produção acadêmica e não merece ser incluída no processo de constante construção 

e aprimoramento da Universidade. Esta é a crise de identidade. 

Nesse sentido, identificamos no comportamento da sociedade em geral para 

com os uspianos o que Norbert Elias classificou como a atitude dos “estabelecidos” 

para com os “outsiders”. Levando-se em conta o que o sociólogo alemão concluiu, 

verificamos que os externos à USP se colocam em posição superior aos uspianos e os 

tratam de maneira discriminatória, aplicando sempre uma estigmatização errônea. Da 

mesma forma, dentro do ambiente uspiano, a comunidade da USP acaba por se 



transformar no grupo “estabelecido” e trata quem pertence à sociedade externa como 

um “outsider”. 

Sendo assim, é no mínimo razoável esperar que, daqui a 20 anos, a USP seja 

muito mais integrada e conectada à sociedade do que é hoje. Apenas dessa maneira 

poderá haver uma troca mútua de conhecimentos, pessoas e formas de pensar. Assim 

como a Universidade não pode querer se isolar do mundo externo, o mundo externo 

não pode querer isolar estigmatizar as pessoas que constituem a Universidade. A 

medida mais urgente e emergencial no sentido de integração da Universidade de São 

Paulo à sociedade e ao aumento da conexão entre as duas é simples: a implantação 

de uma estação de metrô dentro da USP e a revogação das medidas que tiraram 

várias linhas de ônibus que entravam nos campi. 

Por fim, mas não menos importante, a USP vive há muito tempo uma forte crise 

de segurança. Há vários anos, relatos e mais relatos dão conta de que os campi, 

principalmente o da Cidade Universitária, sofrem com constantes e repetidos atos de 

violência, como assaltos, furtos, estupros e sequestros. O auge da crise de segurança 

aconteceu em maio de 2011, quando o estudante Felipe Ramos de Paiva foi 

assassinado no estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade. O convênio com a Polícia Militar, ao contrário do que se esperava, não 

solucionou o problema e provocou uma enorme tensão entre o movimento estudantil e 

a reitoria. Dentro da USP, a PM atuou muito mais como mecanismo de repressão e 

controle dos alunos do que como órgão de proteção e zelo. 

É evidente que os mecanismos de segurança da Universidade de São Paulo 

precisam ser repensados. Ao contrário de uma polícia repressora e autoritária, os 

alunos, funcionários e professores precisam, daqui a 20 anos, ter uma guarda bem 

treinada e preparada para prevenir atitudes de violência e proteger a comunidade 

uspiana em sua totalidade, sem apelar para a truculência e para o autoritarismo. Além 

disso, os campi precisam de soluções estruturais: um bom projeto de iluminação, 

menos distância entre os prédios e mais facilidade de deslocamento dentro da área 

universitária. A USP precisa estar, o tempo todo, conectada e funcionando. 

Sendo assim, conclui-se que, nos próximos 20 anos, os reitores, dirigentes, 

professores, funcionários e alunos da Universidade de São Paulo têm, no mínimo, 

quatro trabalhosos problemas da USP para resolver: a autonomia, a identidade, o 

ensino e a segurança. A maior instituição de educação da América Latina precisa de 

menos repressão e mais abrangência, menos conservadorismo e mais integração. 

Nesse sentido, é necessário que uspianos de todos os tipos e pessoas da sociedade 

em geral trabalhem de forma conjunta no sentido de uma efetiva melhoria social. 

 Apesar de ser praticamente impossível atingir a “verdade”, é extremamente 

necessário que a USP caminhe motivada por uma “vontade de verdade” em comum 

com os cidadãos externos. Conforme apontou o sociólogo francês Michael Foucault, 

tal busca seria capaz de criar um forte senso de identidade e de laço social no sentido 

de produção científica e acadêmica ininterrupta e uma melhor qualidade de vida da 

população em geral, de modo a haver uma troca entre os investimentos aplicados 

sobre a educação e o retorno por ela dado a todo o aparato social. Foucault acredita 

que, “Partilha historicamente constituída, por certo, esta vontade de verdade é também 



reconduzida pela maneira como o saber é disposto numa sociedade, como é 

valorizado, distribuído, repartido e, de certa forma, atribuído”. 
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