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Introdução 

A universidade deveria ser o lugar da pesquisa, formação e extensão de 

vários saberes. Para uma formação mais universal seria essencial certa 

relação e diálogo entre seus departamentos e um plano geral para conduzir a 

melhor maneira de ensino. 

Atualmente a USP é composta de várias unidades com seus 

departamentos e cada um opera de acordo com suas próprias regras. Não há 

muita conversa ou troca de conhecimentos entre eles. Mesmo dentro de uma 

unidade há rixas e preconceitos que impedem maior integração interna.  

Um grande exemplo é a Escola de Comunicações e Artes, que por sua 

própria arquitetura tem seus departamentos separados e sua grade curricular 

reflete essa postura separatista. Existem disciplinas idênticas em cursos 

diferentes e ao invés de unir os alunos e professores transformando-as nas 

mesmas disciplinas, cada departamento tem sua matéria, em seu prédio, com 

seus alunos e professores próprios. São poucos os exemplos dentro das 

grades curriculares que levam os alunos para fora de seus departamentos, que 

forçam o conhecimento de outros que não aquele seu lugar-comum.  

No entanto, apesar desta inerente falta de comunicação e planejamento 

da Universidade existem projetos que refletem sobre esta situação e que 

pensam soluções para estes problemas. Um destes é o Instituto de Estudos 

Avançados (IEA) da USP.  

 

A incomunicação 

Segundo o teórico Wolton a comunicação tem cada vez mais 

importância na sociedade e é algo que todos buscam, porém muitas vezes 

acabam se deparando com a incomunicação. Quando “o outro simplesmente 

não está ali, não responde, não escuta, opõe-se ou foge”(WOLTON, 2006: 4). 

A solução para a incomunicação seria a coabitação, onde inter-relações 

existem e as diferenças são respeitadas.  



Na Universidade de São Paulo o que há atualmente (e que sempre 

existiu) é a incomunicação de seus departamentos e Escolas, porém também 

começa a existir a preocupação com essa falta de melhor comunicação interna 

e um exemplo disto é o IEA, assim como projetos de pesquisa 

multidisciplinares e até mesmo festas universitárias com a colaboração de 

escolas distintas. Deste ponto de vista a Universidade estaria numa direção 

correta, já que para Wolton:  

“Admitir a incomunicação é o resultado do lugar cada vez maior que foi 

assumindo a comunicação nas nossas sociedades, e progressivamente em 

escala mundial. Ela não é uma regressão, mas um progresso. Ontem, nas 

sociedades fechadas e hierarquizadas, havia tão pouca comunicação, que a 

incomunicação sequer era notada.” (WOLTON, 2006:148) 

Novamente podemos citar a ECA, mas desta vez como um exemplo a 

não ser seguido, pois a mesma deseja se dividir e formar duas novas escolas: 

o Instituto e Artes e a Escola de Comunicações. Ao invés de enxergar a 

incomunicação de seus departamentos e se esforçar por uma coabitação, 

melhorias na grade curricular e estrutural para continuar com o nome e tornar-

se realmente uma Escola de Comunicações e Artes, parte de seus membros 

preferem a ruptura total, fragmentando ainda mais a Universidade. 

 

O Instituto de estudos avançados e seu papel na universidade 

O IEA tem uma proposta interessante de um espaço para pensar e 

discutir arte, cultura e ciência em um espaço transdisciplinar. Seus projetos e 

propostas para a gestão até o ano de 2017 são extremamente interessantes se 

bem executados. A metacuradoria, por exemplo, é pertinente na medida em 

que realiza trabalhos críticos dentro da própria universidade. Outro projeto 

muito interessante é a sala verde, na qual são disponibilizados os debates e 

projetos do IEA. 

A realização, porém, é falha, pois a maior parte da comunidade 

universitária desconhece o Instituto e seus propósitos. Desta maneira, grande 

parte de estudos que poderiam ser relevantes para a comunidade universitária 



acabam por ficarem em seus próprios departamentos e até mesmo dentro do 

próprio IEA ao invés de se expandir para toda a Universidade. 

 

Conclusões 

A falta de comunicação interna atinge todos os setores da Universidade. 

O que é necessário agora é expandir para toda a comunidade universitária a 

importância de comunicação e integração entre os saberes internos (assim 

como a posterior expansão com outras universidades do país e do mundo). Os 

institutos e projetos internos que almejam a crítica e execução de debates 

sobre a situação atual da Universidade desempenham um importante papel 

para alcançar maior transdisciplinaridade dentro da USP. 

A incomunicação, portanto, é uma barreira a ser superada por um 

instituto como o IEA que almeja ser um espaço transdisciplinar interno da USP. 

As propostas e projetos do instituto estão cumprindo seu papel no sentido de 

enriquecer debates dentro da Universidade de São Paulo e entre outras 

universidades do mundo também, porém é preciso ter mais cuidado com a 

comunicação interna do instituto para que seus objetivos possam ser atingidos 

mais satisfatoriamente. 
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