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Esclarecimento sobre a imagem de capa: 

Sujeitos cujas ações produzem a cidade e, para além disso, a 

Cidade-Universidade (cristalizada nas linhas globalmente 

direcionadas), ao mesmo tempo em que têm sua subjetividade por 

ela orientada. A relação de sentido duplo traduz-se no movimento 

circular. 

 



 

 

 

1. Representação, conceito, significado e sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

(La trahison des 

images [Ceci n'est 

pas une pipe]) 

René Magritte 

(Belgium, 1898-1967) 
Belgium, 1929 
Oil on canvas 
 

Com a “Traição das imagens” (Ceci n’est pas une pipe) o surrealista René 

Magritte ataca a assimilação impensada de palavras, imagens e objetos que 

são usualmente tomados uns pelos outros na rotina mecanizada do homem 

moderno. A obra desafia a convenção linguística de identificar 

automaticamente a imagem de algo – signo, símbolo - como a coisa em si.  

 

De início, o ponto de Magritte parece simplista, quase se assemelhando a uma 

provocação: a pintura de um cachimbo não é, em realidade, um cachimbo. Ao 

revelar o óbvio, porém, o trabalho é altamente paradoxal. Seu estilo realista e o 

formato da legenda remetem a um anúncio publicitário, uma linguagem na qual 

se dá o reconhecimento imediato do produto por parte do observador. 

Enquanto a mente diz “É um cachimbo!” a frase rebate “Não é um cachimbo!” 

e, por isso, a pintura faz com que cada um tenha de refletir sobre as 

mensagens conflitantes que recebe.  

 

 

 

http://collections.lacma.org/node/167952
http://collections.lacma.org/node/167952


 

 

 

 

Consequentemente, o receptor da obra é reconhecido como sujeito ativo a 

partir da relação que estabelece com o que lhe é apresentado. Somente sua 

interpretação crítica operacionalizará cognitivamente a informação que o 

impacta e processará um significado singular para o conceito que a imagem do 

cachimbo colocou em evidência: no caso, a própria ideia de “representação”. 

 

A filósofa estadunidense Judith Butler, em “O feminismo e a questão do pós-

modernismo”, por sua vez, problematiza o uso de tropos de universalidade para 

estabelecer um conjunto normativo que se põe acima do poder ou da força, ao 

afirmar que tal prática linguística sublima, disfarça e amplia seu próprio jogo de 

poder. Parece que a teoria postula fundamentos sem cessar e forma 

comumente compromissos metafísicos implícitos, mesmo quando busca se 

prevenir contra isso; os fundamentos funcionam como o inquestionado e o 

inquestionável em qualquer teoria.  

Todavia, esses “fundamentos”, isto é, as premissas que funcionam como base 

autorizante, não são eles mesmos constituídos mediante exclusões que, se 

levadas em conta, expõem a premissa fundamental como uma suposição 

contingente e contestável? Como poderemos fundamentar uma teoria 

respaldados por um discurso que é “universal” quando a própria categoria do 

universal apenas começa a ser desmascarada por seu viés altamente 

etnocêntrico?  

O termo “universalidade” teria de ser permeado constantemente, exposto à 

contestação e à contingência, a fim de não impedir de antemão reivindicações 

futuras de inclusão. Assim, o jogo criado por Magritte pode ser uma metonímia 

para o que Butler argumenta. Qualquer conceito mobilizado não é um 

fundamento universal autorizado por si mesmo, mas uma representação da 

realidade que se pretende fazer apreender. É preciso reconhecer que as ideias 

carregam significados produzidos por certos sujeitos.  

 



 

 

 

Um exercício crítico tem a consciência da construção intencional e do uso 

específico dos termos em relação ao projeto ideológico a que se reportam. A 

ele nos dedicaremos continuamente a seguir.  

 

2. A universidade na cidade: a Universidade de São Paulo 

“Um espírito malicioso definiu a América como uma terra que se passou da barbárie à 

decadência sem conhecer a civilização. Poder-se-ia , com mais acerto, aplicar a fórmula às 

cidades do Novo Mundo: elas vão do viço à decrepitude sem parar na idade avançada. Uma 

estudante brasileira voltou-me em lágrimas após sua primeira viagem à França: Paris lhe 

parecera suja, com seus prédios enegrecidos. A brancura e a limpeza eram os únicos critérios 

à sua disposição para apreciar uma cidade. Mas essas férias fora do tempo a que convida o 

gênero monumental, essa vida sem idade que caracteriza as mais belas cidades, 

transformadas em objeto de contemplação e de reflexão, e não mais em simples instrumentos 

da função urbana – as cidades americanas nunca chegam a tal. Nas cidades do Novo Mundo, 

seja Nova York, Chicago ou São Paulo, que muitas vezes lhe foi comparada, o que me 

impressiona não é a falta de vestígios: essa ausência é um elemento de seu significado. (...) 

Pois não são apenas construídas recentemente; são construídas para se renovarem com a 

mesma rapidez com que foram erguidas, quer dizer, mal. No momento em que surgem, os 

novos bairros nem sequer são elementos urbanos: são brilhantes demais, novos demais 

alegres demais para tanto. Mais se pensaria numa feira, numa exposição internacional 

construída para poucos meses. Após esse prazo, a festa termina e esses grandes bibelôs 

fenecem: as fachadas descascam, a  chuva e a fuligem traçam seus sulcos, o estilo sai de 

moda, o ordenamento primitivo desaparece sob as demolições exigidas, ao lado, por outra 

impaciência. 

Protegida dessa fauna de pedra, a elite paulista, tal como suas orquídeas prediletas, formava 

uma flora indolente e mais exótica do que imaginava. Os botânicos ensinam que as espécies 

tropicais incluem variedades mais numerosas que as das zonas temperadas, embora, em 

contrapartida, cada uma seja formada por um número às vezes muito pequeno de indivíduos. 

O grã-fino local levara ao extremo essa especialização. 

Uma sociedade restrita dividira os papéis entre si. (...)  

Essa especialização no plano mundano ia de par com um apetite enciclopédico. (...) 

 



 

 

Nesse Brasil que conhecera certos êxitos individuais brilhantes, mas raros – Euclides da 

Cunha, Oswaldo Cruz, Chagas, Villa-Lobos -, a cultura permanecera, até época recente, um 

brinquedo para os ricos. E era porque essa oligarquia precisava de uma opinião pública de 

inspiração civil e laica, para fazer frente à influência tradicional da Igreja e do exército, assim 

como ao poder pessoal, que, ao criar a Universidade de São Paulo, ela se propôs a levar a 

cultura a uma clientela mais vasta. 

(...) A universidade apresentava-se para eles como um fruto tentador, mas envenenado. Para 

esses jovens que não tinham percorrido o mundo e cuja condição muitas vezes modestíssima 

privava de esperança de conhecer a Europa, nós havíamos sido levados como magos exóticos 

por filhinhos de papai duplamente execrados: primeiro, porque representavam a classe 

dominante, e depois, em virtude mesmo de sua existência cosmopolita que lhes conferia 

superioridade em relação a todos os que haviam ficado na cidade pequena, o que os isolara da 

vida e das aspirações nacionais. ”
1
 

Este fragmento de relato de Claude Lévi-Strauss desvenda o desejo agudo da 

elite paulista de um desenho para a cidade que servisse à manutenção de seu 

poder à custa da formação de uma opinião pública, que nasceria da construção 

de uma universidade mimética a este desejo: a Universidade de São Paulo 

(USP).  

A recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), regida sobre 

os padrões de ensino e pesquisa ditados por professores estrangeiros - como o 

próprio Lévi-Strauss - para suprir a demanda de invenção de uma nova elite 

capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e do governo e 

para a melhoria do país após a derrota de São Paulo na Revolução de 1932, foi 

unida às já existentes Escola Politécnica de São Paulo, Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e 

Faculdade de Farmácia e Odontologia para dar origem à USP. Ainda em 1934 

foi criada a Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, que viria a ser 

incorporada anos depois pela Universidade. Na sequência foi criada a Escola 

de Engenharia de São Carlos e, nos anos seguintes, outras várias unidades.  

 

                                                           
1
 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996 



 

 

Nos anos 1960, pressionada por um plano do Regime Militar de afastar a 

movimentação estudantil dos centros das grandes metrópoles, a USP foi 

gradualmente transferindo as sedes de suas unidades para a Cidade 

Universitária Armando de Sales Oliveira, um projeto previsto desde sua 

fundação, revelador de seu caráter originalmente isolacionista.  A Cidade 

Universitária Armando de Sales Oliveira leva o nome do fundador da 

universidade, o então interventor do estado, Armando de Sales Oliveira, político 

liberal da elite paulista e engenheiro formado pela Escola Politécnica. 

Na Cidade Universitária concentram-se a maior parte das unidades de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade, reunindo também os órgãos centrais da 

USP, como o gabinete do reitor e as pró-reitorias. De uma forma geral, os 

edifícios foram implantados sob a lógica funcionalista e segregacionista 

moderna das superquadras, que os apartou uns dos outros por grandes 

distâncias. Junto a eles são encontrados grandes bolsões de estacionamento e 

espaços livres desqualificados. 

A Cidade Universitária, murada, se liga parcamente com a cidade que a 

envolve: é uma ilha que se comunica pela mediação do automóvel.  

“Ora, a universidade é uma instituição social. Isso significa que ela realiza e exprime de modo 

determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma 

expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada.”
2
 

Esta sua organização espacial reifica a proposta ideológica de universidade 

pela qual se edifica e é, portanto, sobretudo, representação. 

Representação de um projeto de USP ligado à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia que mede qualidade 

universitária com produtividade numérica e classifica e hierarquiza os saberes 

de acordo com metas de crescimento do Estado, mas que se encobre de 

objetivos translúcidos tais quais “oferecer ensino de qualidade e formar 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sociedade que os cerca”.  

                                                           
2
 CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interventor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_de_Sales_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reitor


 

 

Representação de um projeto de USP que abstratamente sustenta-se sobre o 

tripé ensino, pesquisa, cultura e extensão, mas que aloca 

desproporcionalmente os recursos disponíveis e, assim, sabota sua própria 

sustentabilidade com uma visão de logro de curto prazo execrável. 

Representação de um projeto de USP que enxerga na comunidade discente 

um corpo de “alunos” (do latim alumnus, alumnié) indivíduos passivos, 

receptores da luz informativa dos mestres ao invés de um corpo de estudantes 

que se empenham na atividade do aprendizado e da elaboração de ideias em 

colaboração com os professores, expressão simbólica de quase uma 

concepção medieval de universidade. 

“Conhecer é apropriar-se intelectualmente de um campo dado de fatos ou de ideias que 

constituem o saber estabelecido. Pensar é enfrentar pela reflexão a opacidade de uma 

experiência nova cujo sentido ainda precisa ser formulado e que não está dado em parte 

alguma, mas precisa ser produzido pelo trabalho reflexivo, sem outra garantia senão o contato 

com a própria experiência. O conhecimento se move na região do instituído; o pensamento, na 

do instituinte.”
3
  

Representação de um projeto de USP que não considera a situação do ensino 

de primeiro e segundo graus, como se a universidade nada tivesse a ver com 

eles e nenhuma responsabilidade lhe coubesse na situação em que se 

encontram, corroborando para o aumento das desigualdades educacionais de 

um sistema que reforça privilégios porque coloca o ensino superior público a 

serviço de classes e grupos mais abastados. 

Representação de um projeto de USP que aceita a ideia de modernização 

racionalizadora pela privatização e terceirização da atividade universitária, 

fazendo a Universidade participar da economia e da sociedade como 

prestadora de serviço às empresas privadas. Ademais, a consequente perda 

de autonomia e liberdade universitárias para definir prioridades, conteúdos, 

formas, prazos, usos das pesquisas, perde de vista o papel público do trabalho 

de investigação e exime o Estado de sua responsabilidade perante ele.  

                                                           
3
 CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 



 

 

Representação de um projeto de USP organizada internamente como a grande 

empresa capitalista adestradora de mão-de-obra para o mercado que 

desprestigia constantemente as humanidades, uma vez que sua produção não 

pode ser inteiramente inserida nas forças produtivas como os resultados das 

outras ciências. 

Enfim, representação de um projeto de USP que se movimenta de acordo com 

o desempenho do capital. 

Vídeo institucional: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LLEHc0irNDM 

3. Cidade Universitária x Cidade-universidade 

“Entregue às elites, o país perdeu suas chances de se firmar como projeto próprio: ao 

contrário, o Brasil surgiria como uma espécie de subproduto indesejado e surpreendente de um 

empreendedorismo colonial.”
4
 

“O que me interessa agora, essencialmente, é contribuir para que se instrumente o brasileiro 

comum com um discurso mais realista e mais convincente sobre o Brasil, a fim de motivá-lo e 

capacitá-lo a atuar de forma mais urgente e mais eficaz na transformação da nossa sociedade. 

Este discurso, para ser eficiente, deve ser rigorosamente objetivo, mas deve ser, também, 

lucidamente participante e comprometido frente aos interesses em choque que afetam os 

destinos nacionais e populares.”
5
 

É bem verdade que, como ficou evidente na aqui brevemente reportada história 

da USP, esta Universidade não se reduz ao campus Cidade Universitária. 

Como, nos limites deste trabalho, não me pareceu possível discutir a 

diversidade de aspectos que a tocam, nem ao menos urbanística e 

arquitetonicamente, tomei como objeto a relação que a USP estabelece com a 

cidade, de tal forma que fique explícito que isto é a representação de seu  

                                                           
4
 BONEMY, Helena. “Aposta no futuro: O Brasil de Darcy Ribeiro” In: Um enigma chamado 

Brasil – 29 intérpretes e um país. BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). São 
Paulo: Cia das Letras, 2009. 
5
 Fala de Darcy Ribeiro transcrita em: BONEMY, Helena. “Aposta no futuro: O Brasil de Darcy 

Ribeiro” In: Um enigma chamado Brasil – 29 intérpretes e um país. BOTELHO, André e 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). São Paulo: Cia das Letras, 2009. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LLEHc0irNDM


 

 

projeto político-pedagógico inclusive para o que a extrapola – a sociedade - e, 

por isso, recorri à Cidade Universitária que é seu campus-signo mais urbano 

(anti-urbano?!). Além disso, por terem sido ali vividos meus anos de graduação, 

acreditei que pudesse fazer uma leitura sensitiva, sensorial e, logo, mais crítica 

desta realidade com a qual tive um contato perceptivo direto. 

A insulação da Universidade de São Paulo na Cidade Universitária é uma 

prática anti-urbana com consequências sérias para seu florescer, inclusive 

acadêmico. Se levarmos em conta o objetivo de desenvolvimento social os 

resultados são ainda mais graves.  

Existe uma lógica circular que regula o par homem-cidade. O homem produz o 

espaço social urbano e é responsável por sua manutenção ao mesmo tempo 

em que a cidade, à sua maneira, determina as possibilidades de encontros e 

trocas humanos.  

Desta ideia decorre a definição da cidade como espaço produtivo e, sobretudo, 

ator social. Ela não é somente estrutura, mas motor de inovações com 

capacidade de produzir novos pensamentos, decorrentes em especial da 

proximidade e da densidade de diferenças que viabiliza, fatores que definem 

seu grau de urbanidade. Todavia, quando práticas caracterizadas pelo desejo 

de homogeneização e segregação se sobressaem sobre as demais, há uma 

movimentação no sentido do anti-urbano (anti-cidade) que faz com que 

essa produtividade potencial da cidade decline, rebaixando consequentemente 

sua urbanidade, como é o caso da Cidade Universitária. 

A Cidade Universitária anti-urbana, negando São Paulo, priva seus 

frequentadores dos estímulos que a cidade oferece ao mesmo tempo em que 

excreta a possibilidade de novos frequentadores, impossibilitando a si mesma 

de cumprir suas funções.  Assim, a USP que enxergo deve fundamentalmente 

se comprometer com seu papel social, estabelecendo um diálogo intenso com  

 



 

seus arredores porque é, antes de tudo, uma universidade urbana. 

Para gozar do potencial que uma megacidade global como São Paulo dispõe, a 

USP deveria ser distribuída nos bairros e se inserir definitivamente no cenário 

para o qual, muitas vezes, escreve o roteiro. Concomitantemente, deveria 

trazer também a cidade para dentro do campus, por meio de um sistema de 

mobilidade urbana e um plano urbanístico para as áreas hoje desqualificadas 

com foco na diversidade de atividades citadinas, ambos pensados 

holisticamente para permitir maior acessibilidade. Seria ela, então, a USP pós-

modernista que não entende fronteiras, agrega, estimula debates 

interdisciplinares e a construção interativa do pensamento por meio da troca 

com a comunidade como um todo. 

Disseminada na cidade, a USP seria um lugar de encontro e semearia 

plataformas de debates que atuariam no sentido da quebra de paradigmas. 

Isso porque a copresença do diferente, o público vário, produz espaços em que 

o choque de diferentes visões é contínuo e constante, confluindo para o avanço 

das mentalidades individuais e coletivas. 

Não me iludo  

Tudo permanecerá do jeito que tem sido  

Transcorrendo  

Transformando  

Tempo e espaço navegando todos os sentidos  

Pães de Açúcar  

Corcovados  

Fustigados pela chuva e pelo eterno vento  

Água mole  

Pedra dura  

Tanto bate que não restará nem pensamento  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei  

Transformai as velhas formas do viver  

Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei  

Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei  

 

Pensamento  

Mesmo o fundamento singular do ser humano  

De um momento  

Para o outro  

Poderá não mais fundar nem gregos nem baianos  

Mães zelosas  

Pais corujas  

Vejam como as águas de repente ficam sujas  

Não se iludam  

Não me iludo  

Tudo agora mesmo pode estar por um segundo  

 

Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei  

Transformai as velhas formas do viver  

Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei  

Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei 

(Tempo Rei, Gilberto Gil, 1984) 

Link para a música: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ux48uL9GpVk 

Todo o projeto transcorrido até agora é um pré que não pode ser esquecido, 

embora não represente o desejo de uma universidade mais inclusiva. O pós é 

isto: velhas formas do viver transformadas no que ainda não sabemos, mas 

que poderia vir sob a forma de uma verdadeira Cidade-Universidade. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ux48uL9GpVk

