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A USP que queremos é a USP que teremos? 

 

Quando pensamos no futuro da Universidade de São Paulo é impossível que 

não nos venha à tona o receio de que, talvez, o modelo de universidade pública e 

gratuita não seja mais o que esteja em prática na instituição paulista; que a pressão 

mercantilista de certos setores da sociedade tenha vencido a batalha e um caráter 

simplesmente utilitarista seja a característica da USP em 2030; que a Universidade de 

São Paulo tenha se fechado ainda mais em seus muros e que o acesso a seu território 

físico e intelectual seja privilégio de cada vez menos ‘almas abençoadas’; que a 

universidade tenha se esquecido de que para além de seus muros há uma realidade 

que não a sua. 

Porém sejamos otimistas. Acreditemos que a Universidade de São Paulo 

conseguirá democratizar seu espaço, físico e simbólico; acreditemos que medidas 

eficazes de inclusão social e étnico-racial sejam empreendidas de forma a dissipar as 

diferenças sociais e raciais presentes no quadro discente da universidade; acreditemos 

que instituições como o Instituto de Estudos Avançados, com sua primordial missão de 

estimular a “geração de novas ideias e contribuindo para a análise de questões sociais 

e a formulação de políticas públicas”, aproxime a universidade da sociedade em geral, 

das cidades que abrigam seus campi e da própria comunidade.  

 

*** 

Primeiramente, antes de se pensar em como estará a USP daqui a 20 anos, 

deve-se refletir sobre o papel das universidades daqui a 20 anos. Quais serão as 

necessidades de uma sociedade cada vez mais informatizada, na qual a tecnologia já 

ocupará um papel progressivamente maior na vida cotidiana dos indivíduos e as 

comunicações possibilitarão a formação de redes intercontinentais de forma imediata?  

Será necessária uma maior aproximação entre universidade e sociedade, o 

estabelecimento de uma relação mais intima entre a produção intelectual e a 

elaboração concreta de políticas públicas eficazes?  



 

A Universidade de São Paulo, atualmente, é reconhecida pela forte atuação de 

seu corpo discente e docente em pesquisas e em atividades de formação intelectual. 

Porém, toda universidade pública deve basear suas atividades em três pilares 

principais: pesquisa, ensino e extensão - como forma de retribuir o investimento que a 

sociedade faz - e é justamente neste último pilar que a USP peca. 

A universidade paulista não dá a devida importância ao pilar da extensão. A 

USP não esta disposta a investir em projetos que extrapolem os muros da 

universidade, ou que façam com que a sociedade se aproprie do espaço universitário 

como um espaço seu por direito. O relacionamento entre a universidade, o saber que é 

ali produzido, as atividades que são ali realizadas e a sociedade de maneira geral, o 

resto da população, ainda é muito frágil. 

Atualmente, já se discute o papel das instituições educacionais – escolas de 

nível básico, fundamental, médio e universitário – e a discussão só tende a aprofundar-

se a partir do momento em que as novas tecnologias viram parte do cotidiano de 

alunos dos mais variados níveis.  

Entre profissionais do Ensino Básico (entendendo aqui como Ensino Básico os 

quatro anos de ensino primário, os nove anos de ensino fundamental e os três anos de 

ensino médio) já parece haver certo consenso que a função do professor em sala de 

aula não é mais a de mero difusor de conhecimento, de dados, de informações. Os 

alunos têm muito mais acesso a estatísticas, informações e fatos atualmente, com o 

acesso a internet por qualquer aparelho móvel, e principalmente, o aluno tem a 

possibilidade de acessar estes dados de qualquer lugar e a qualquer hora, sem a 

mínima ajuda de um professor. 

Esta discussão sobre o papel do professor, e porque não da instituição, já esta 

sendo levantada no ambiente acadêmico e deve ser incentivada e aprofundada. O 

professor de uma universidade pública deve estar atento sempre aos três pilares 

(pesquisa-ensino-extensão) atentando-se sempre à necessidade de que suas atividades 



sejam interligadas, que seus projetos de pesquisa estejam intimamente relacionados à 

sua atuação com os alunos e também se traduzam nas atividades de extensão.  

O docente de uma universidade pública deve funcionar como alguém que 

direciona seus alunos em sua formação, apontando caminhos para o aperfeiçoamento 

intelectual destes indivíduos, conduzindo seus alunos ao acesso ao conhecimento 

técnico e sua relação e aplicação na sociedade em que vivemos. E esta postura deve 

estar presente nas mais variadas áreas. 

Um estudante de Engenharia, de Arquitetura, e de áreas relacionadas à Saúde, 

por exemplo, deve sempre ser questionado acerca da relação entre sua formação e 

seu conhecimento técnico e os problemas da sociedade em que vive. Um engenheiro, 

ou um arquiteto, desprendido da realidade social em que vive não consegue atender 

as demandas e as necessidades desta própria sociedade; um profissional da saúde – 

um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um terapeuta -, que não tem a real 

consciência do seu papel na sociedade, que não tem a real noção de como sua atuação 

deve se dar com relação a mudar a realidade da população, não tem condições de 

exercer sua profissão de maneira plena. 

Da mesma forma acontece no campo das Humanas. Um historiador, um 

sociólogo, um filósofo, um artista, um pensador deve sempre estar atento ao seu papel 

na sociedade, enquanto produtor de conhecimento e formador de opiniões. A crítica 

da sociedade, da cultura, das formas de relação política estabelecidas entre os diversos 

agentes sociais não deve ter outra função que não a transformação destas mesmas 

relações. 

Esta visão de uma universidade que compreende os problemas e os anseios da 

sociedade vai totalmente de encontro ao conceito de “metacuradoria da 

transformação” da atual gestão do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 

São Paulo, que propõe a exploração da educação ‘não somente pelo viés da formação, 

mas também pelo viés da transformação’
1
 da sociedade, proporcionando a 

transformação de uma sociedade desigual, autoritária, heteronormativa, em outra, 

que permita o acesso à cultura e a oportunidades pelos mais variados personagens do 

                                                      
1
 Projeto de gestão 2012-2017. Novos desafios se apresentam ao IEA da USP, p. 4. 



corpo social, que respeita as diversidades culturais e constitutivas do ser humano, 

manifestadas das mais variadas formas.  

A relação entre o saber, entre o conhecimento produzido na universidade e a 

sua praticidade com relação aos problemas da cidade e da sociedade me parecem 

ocupar posição central na atuação da atual gestão do IEA. O diretor do Instituto de 

Estudos Avançados, Martin Grossmann, toca no ponto quando assume o IEA como 

“plataforma de crítica institucional, vanguarda no interior de um sistema conservador, 

que é a Universidade”
2
. 

A postura do IEA se mostra importantíssima para, de forma plena, suscitar a 

critica institucional da USP, já que se trata de um instituto que estrutura-se de maneira 

independente das outras faculdades, servindo como local de intersecção dos variados 

institutos que compõem a universidade - e que normalmente não conversam entre si -, 

potencializando assim o seu poder de estabelecer relações concretas entre 

universidade e sociedade. 

*** 

A crítica institucional da Universidade de São Paulo deve abarcar não apenas 

questões que envolvam a sua relação com a sociedade, mas também aquelas que 

reflitam sobre o modo como se estabelecem as relações de poder, por exemplo, 

dentro da universidade. A escolha para reitor, por exemplo, é um assunto que suscita 

muita discussão e que levanta questões sobre as relações políticas dentro da 

universidade. 

Atualmente, tal seleção se dá pela votação em dois turnos, sendo que no 

primeiro turno têm direito a voto os membros do Conselho Universitário (Co), dos 

Conselhos Centrais e das Congregações das Unidades (compostas por representantes 

do corpo docente, discente e dos funcionários da USP) e no segundo turno têm direito 

a voto apenas os membros do Co e dos Conselhos Centrais, que enviam uma lista com 

os três candidatos mais votados para o governador do Estado de São Paulo para que 

este escolha o novo reitor da universidade. 

                                                      
2
 Projeto de gestão 2012-2017. Novos desafios se apresentam ao IEA da USP, p. 5 



Porém, o movimento estudantil da USP há tempos reivindica mudanças no 

processo eleitoral para escolha do reitor da Universidade, e uma crítica institucional 

plena também deve tocar em assuntos como este. Pontos como a não equipolência 

dos setores constituintes da universidade nas eleições e a liberdade do governador do 

estado de poder escolher qualquer candidato que esteja na lista tríplice, 

independentemente da posição conquistada na votação, são questões essenciais para 

se pensar o papel da universidade na sociedade.  

Por exemplo, o fato de a decisão final da eleição ficar a cargo do atual 

governador do estado não cria uma dependência entre esfera política e esfera 

acadêmica? E esta dependência não vai de encontro a situações que prejudicam a livre 

produção de conhecimento e ao cerceamento e ao direcionamento dos setores 

universitários a interesses governistas, ou pior, a interesses situacionistas?  

Acredito que este debate deve ser constantemente colocado como pauta 

dentro dos mais variados setores da universidade e principalmente em um local 

privilegiado como o Instituto de Estudos Avançados, seja pelo potencial de agregar os 

diferentes setores da universidade seja pela oportunidade de intercambio com outras 

universidades ao redor do mundo, que com suas experiências podem contribuir para o 

estabelecimento de modelos de gestão da Universidade de São Paulo que se mostrem 

plenamente engajados no desenvolvimento acadêmico, social e cultural da sociedade 

brasileira. 


