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Ao buscarmos conceituar a palavra “universidade”, provavelmente a primeira 

noção que nos vem à mente seja do universal, do partilhado por todos, numa 

aspecto de amplitude do conhecimento. De fato, universidade é, ou seria, um lugar 

onde o conhecimento universal se faria convergir, afastando-se, assim, da noção 

fragmentária de saber. Não que nos primórdios, na gênese das primeiras 

universidades criadas, a intento dos seus criadores não fosse a universalização do 

saber, a comunhão de conhecimentos. Penso, até tendo como exemplo diversas 

mentes que viveram no período transitória da Idade Média à Época Moderna, que o 

gênio humano era de um todo complexo, que se entendia e buscava entender o 

mundo em sua amplitude, em sua totalidade.  

Tratando-se já do tema universidade/universal, podemos analisar, de forma 

sucinta, não sendo demasiado detalhista, o que não cabe nem ao trabalho e muito 

menos a capacidade do autor, que as universidades tinham como propósito em sua 

criação, a reunião de saberes. Seria um lugar comum de confluência entre os 

diversos conhecimentos do homem, relativos, claro, à época do início modernismo, 

época esta que marca também uma ruptura de pensamento entre o dogmatismo 

religioso e a razão científica. É verdade que esta ruptura não se deu de forma 

abrupta, mas de maneira gradativa. O homem aos poucos deixava de depositar a 

crença na fé – dita como verdade - para ter na dúvida o princípio do conhecimento. 

O homem nesta época vivia a sede do conhecimento e do saber. Os séculos 

passados na escuridão medieval, salvaguardando, claro, suas exceções, acenderam 

no homem a busca pela verdade, mas desta vez, essa busca partiria do homem em 

direção ao alto, e não o reverso, como até então se dava. 

Com o avançar do tempo e o especificar da ciência, o conhecimento, que até 

então era entendido como universal e interligado, passou cada vez mais a se 

desvincular um do outro. A dependência das áreas do conhecimento, vinculavam-se 

à ideia de quanto mais se poderia conhecer sobre algo, mais independente esse 

conhecimento se tornaria. Em torno a épocas onde a quase total escassez de 

produção de conhecimento se dava, a explosão da ciência na época moderna, fez 

do homem  embriagado pela onde de saberes que começa a desbravar e mais do 

que isso, tinha a constante meta de aperfeiçoamento. A busca pelo aperfeiçoamento 

já não era um pecado, e sim uma máxima.  



A evolução científica alcançada pelo homem trouxe, evidentemente, diversos 

revés à sua vida. A inquietude científica que faz parte agora integrante do espírito 

humano, as grandes alterações causadas em sua vida, que eclodiram com a  

Revolução Francesa (1789) e Industrial, o aumento estrondoso populacional do 

mundo, e a constante perda de valores já tão estabelecidos no homem através da 

cultura preservada e dos dogmas que gradativamente eram substituídos pelo 

questionamento e pela razão. Tudo isso se convergia dentro deste homem moderno, 

que tinha quase como missão de vida sua assimilação. Talvez uma mudança  

demasiada rápida para um homem que se acostumara com o caminho orientado, e 

seu destino predestinado.   

Neste sucinto panorama assim traçado, podemos perceber um pouco da 

trajetória do conhecimento e da concepção de universidade como instituição 

integradora deste conhecimento. Após essa conjectura, e ao longo da especificação 

cada vez maior das áreas dos saberes, as universidades passaram também a 

representar e assimilar essas fragmentações. Foram-se criando escolas e institutos, 

cada vez mais especializados em determinada a área, e pouco o quase nada 

dialogando entre os conhecimentos, até mesmo aqueles que possuíam uma 

correlação bem próxima. Essa especificidade, poderemos notar, também se refletia  

na fragmentação do homem na vida moderna, onde buscava através dessas 

dicotomias, buscar o sentido e a resolução dos problemas.  A universidade, sendo 

assim, insere-se na vida moderna como mediadora e posteriormente propulsora 

desta divisão de conhecimentos. Seu rigor acadêmico consiste, justamente, em 

quantas partes um conhecimento pode ser dividido e dele pode ser extraído.  

Tendo em vista este histórico em relação ao nascimento da ciência como a 

entendemos hoje, e do seu centro convergente - a universidade, podemos traçar 

aspectos referentes ao sua atual situação e ao que talvez se destine seu caminho. 

Deixando claro que essa perspectiva faça mais parte de anseios do que 

propriamente uma análise de projeção.  

A USP, mesmo sendo considerada jovem perante algumas das universidades 

mais tradicionais do mundo, é tida como a melhor universidade brasileira e da 

América Latina. Tendo como princípios a pesquisa, extensão e cultura, busca 

complementar essas três tarefas através de seu corpo docente e discente. 



Referência de pesquisa e excelência de formação, é atribuída, muitas vezes à ela, a 

responsabilidade de apresentar soluções a problemas que a sociedade passa. 

Uma das principais críticas realizadas é justamente sua estrutura fragmentada 

de áreas do saberes, que muitas vezes acabam não dialogando. Institutos e 

faculdades, que muitas vezes possuem áreas correlatas, terminam por serem 

exclusivistas e “fechados” em sua especificidade, o que, certamente, prejudica a 

pesquisa e o avanço do conhecimento. Nenhum conhecimento vive enclausurado 

dentro de uma área específica, é justamente através do transitar de saberes que ele 

germina. Podemos, desta forma, como um dos problemas hoje enfrentados pela 

USP a rigidez na qual é tratado a interdisciplinaridade. Uma forma de 

conservadorismo impróprio à prática e evolução da ciência. há talvez um apego ao 

dogmatismo da velha ciência que não enxergava nas convergências uma forma 

potencial de resolução de problemas e avanços.  

Um diferencial existente dentro da USP é dado pelo Instituto de Estudos 

Avançados, que tem como fundamento abranger as diversas áreas, de modo que 

através da interdisciplinaridade se consiga efetuar diálogos que possam atender à 

resolução de problemas e à uma perspectiva mais completa do que de fato acontece 

no mundo que nos cerca e domina. O esforço realizado nesse sentido é amplo, 

através de debates, projetos e inserção de membros de especialistas em 

determinadas áreas, para que através da convergência de saberes, possam 

maximizar a compreensão de determinados estudos. Esta, acredito, seja um 

caminho promissor que retoma a noção de universalidade que jamais deveria se 

perder da universidade, e que possa, com isso, ampliar sua gama de influência para 

outros institutos e faculdades que compõe a USP. Evidentemente não faço uma 

generalização tola de que em sua amplitude, todos os departamentos sejam 

retroativos a qualquer forma de diálogo e absorção de outras áreas ao 

enfrentamento de problemas tratados pelos mesmos, mas acredito que em sua 

maioria, ainda hoje persiste este retroativo.  

A melhor forma, da reforma estrutural acadêmica, que se apresenta hoje 

como um empecilho ao avanço do conhecimento, sejam as barreiras da 

especificidade acadêmica passada pela USP. Uma reforma, nesse sentido, é mais 

do que necessária se almejamos cumprir os três princípios básicos e fundamentais 



da universidade: extensão, cultura e pesquisa. A maior expectativa, que faço aqui, é 

crer na ampliação participativa da USP em questões ligadas à sociedade, e não 

permanecer apática aos muros acadêmicos. Por mais que hoje haja sua participação 

em diversas questões que circundam os problemas enfrentados na sociedade, 

considero ainda irrisória sua inclusão em determinados debates, pela expressão e 

importância que uma universidade detentora de uma estrutura qualificada como a 

USP possui, estar de certa forma como coadjuvante e não sendo condutora do 

pensamento e da discussão em prol da cidadania e do avanço científico. Integração 

é a palavra que melhor exprime o anseio da USP do futuro. Integração quanto a 

seus departamentos e escolas, integração com a sociedade na qual está inserida, e 

principalmente integração com a população que a mantém e a têm como referência. 

Doravante o processo de reestruturação acadêmica, a expectativa é que se 

faça o alcance da USP não só no sentido da integração universitária, mas de 

integração social. Seu papel atuante e de vanguarda na ciência, contribuindo e 

sendo contribuída pela sociedade à sua volta – uma quebra dos muros 

universitários. Que fique claro que essa expansão e integração não estão vinculadas 

a uma vulgarização científica, mas como disseminação do que é produzido e 

proposto na universidade. 

  

 

    


