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O IEA de hoje e a USP de 2033 

 
Se cabe ao IEA o abstracionismo aplicado, focado em uma crítica institucional – o papel 
e a missão da USP –, espera-se que o Instituto discuta, desenvolva e abrigue, como 
incubadora, projetos e formas de gestão inovadores (até mesmo inventivos, caso os 
haja) que possam, após maduros, transpor suas paredes e se refletir em uma reforma 
de toda a USP, para que esta deixe de se configurar como uma instituição arcaica, 
modernista, típica do século XX, e se torne produto e produtora no contexto 
contemporâneo, participando ativamente das novas dinâmicas sociais de São Paulo e 
do Brasil. 
 
Para tanto, é necessário que, na contramão do que vem ocorrendo nos últimos anos, 
se busque como fim de nossa Universidade um movimento em direção à maior 
integração entre seus diferentes Institutos, centros de estudo e áreas do saber. A 
crescente tendência à fragmentação e segmentação de áreas correlatas precisa ser 
revertida, no intuito de que em 2033 toda a Universidade atue da forma como seu 
Instituto de Estudos Avançados indica no presente, com “ações mais complexas, 
interdisciplinares, que almejem à transdisciplinaridade”1. 
 
No complexo contexto do século XXI, é essencial que a principal Instituição Superior do 
Brasil e da América Latina incentive essa transdisciplinaridade em seus quadros 
docente e discente. No mundo atual a segmentação do saber vem perdendo seu 
sentido, já que na prática todas as suas áreas estão cada vez mais imbricadas e 
superpostas. Tal tendência pode ser vista no Projeto do IEA para 2012-2017, nos novos 
formatos interdisciplinares do ENEM e de alguns vestibulares, e na recente proposta 
de junção das disciplinas do ensino médio em quatro grandes pilares: ciências 
humanas, ciências da natureza, linguagem e matemática. 
 
Uma possibilidade para que tal movimento ocorra sem que a USP perca sua identidade 
e seus Institutos mantenham sua relevância é a formação de um tronco básico 
destinado a todos os alunos da Universidade, preferencialmente distribuído ao longo 
de toda a graduação, para possibilitar uma maior troca dos conhecimentos específicos 
adquiridos em seus diferentes cursos entre estes. A formação e fomento de mais 
núcleos de estudo interdisciplinares, bem como a criação de Institutos mais 
generalistas também são passos que podem ser dados com esse intuito. Como 
estudante, sinto falta de espaços onde se congreguem pessoas de diversas origens, 
tanto academicamente quanto para o lazer – todos tendem a ficar imersos em seus 
próprios cursos e círculos sociais. 
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 Instituto de Estudos Avançados, Projeto de gestão 2012-2017. Acessível em: 

http://www.iea.usp.br/iea/sala-verde/textos-1/projeto-de-gestao-do-iea-2012-2017 

http://www.iea.usp.br/iea/sala-verde/textos-1/projeto-de-gestao-do-iea-2012-2017


Essa integração tende a ganhar ainda mais caso a Universidade consiga concretizar 
seus recentes planos de se tornar um pólo de atração de estudantes e pesquisadores 
de outras instituições acadêmicas globais, na medida em que intercâmbios são 
extremamente edificantes e podem nos colocar no centro dos debates científicos do 
mundo. Quanto mais os corpos docente e discente da USP tiverem contato com a 
produção acadêmica de outras Universidades – em especial com as “de ponta” – mais 
qualificada será a produção de conhecimento local, o que nos possibilitará 
desempenhar um papel de destaque no cenário externo. No entanto, tal intercâmbio 
deve se constituir como uma via de mão dupla, com representantes USPianos indo ao 
exterior temporariamente ao mesmo tempo em que representantes estrangeiros vêm 
à USP para complementar seus estudos ou pesquisas. A operação do Centro de Difusão 
Internacional tem tudo para tornar essa realidade possível no médio prazo. 
 
Todavia, a USP deve se relacionar também com seu entorno. Não basta à Universidade 
a prática da autocrítica e o reconhecimento acadêmico se isso não se transformar, de 
alguma forma, em benefícios para a sociedade: cidade, nação, mundo. E nessa linha, 
pensando ainda no IEA atual como uma incubadora de projetos para o futuro (que 
pode ser 2033), acredito que suas atuais metacuradorias podem se desenvolver e, no 
médio prazo, se autonomizar em um espaço exterior ao Instituto, se consolidando 
como os “núcleos de estudos interdisciplinares” ou “Institutos mais generalistas” 
mencionados acima. 
 
A metacuradoria d’O Comum poderia se estabelecer como o espaço primário, na USP, 
para discussão sobre a política e os processos contemporâneos (definidos em sua 
descrição), já que não há na Universidade um órgão que seja capaz de mobilizar tais 
debates. Estes se dão por iniciativa de alunos ou professores, sem que haja 
planejamento e sem que haja nenhum acúmulo institucional de conhecimento, 
atendendo apenas às necessidades do momento. A metacuradoria – transformada em 
grupo de estudo, Instituto ou mantida com esse status, obrigatoriamente composta 
por membros do corpo docente e discente e de caráter interdisciplinar – poderia 
fomentar discussões, organizar debates e usar o conhecimento acumulado em prol de 
uma agenda política USPiana mais consistente e menos dependente das repercussões 
midiáticas de certos fatos. 
 
Já a metacuradoria Transformação poderia ser mais propositiva (em oposição à d’O 
Comum, que seria principalmente analítica) e englobar os debates referentes a 
educação, políticas públicas, ciência e tecnologia, por exemplo. Usando do acúmulo de 
conhecimento dos diversos Institutos USPianos e da metacuradoria anterior, poderia 
ser o espaço voltado para a inovação e a invenção social e tecnológica, unindo todas as 
áreas do saber, de forma a servir como ponte entre o abstracionismo acadêmico e as 
necessidades reais da sociedade. 
 
Por sua vez, a metacuradoria Glocal poderia funcionar como um híbrido das curadorias 
anteriores, porém com tópicos expandidos para além do cenário nacional, aliando 
tanto a análise – por meio de discussões e debates – quanto a proposição. É 
fundamental que, numa Instituição que quer se inserir internacionalmente, haja um 



espaço que cumpra a função de pensar criticamente e dialogar com esse mundo 
internacional, levando em conta sua dinâmica e seus processos. 
 
Por fim, a metacuradoria Abstração poderia continuar como parte do IEA, sempre se 
dedicando a teorias e críticas do pensamento de ponta em todas as áreas do saber e 
municiando, na medida do possível, a Universidade. O IEA deve ser e continuar sendo, 
por excelência, o lugar do abstracionismo, com o intuito de iluminar o caminho para 
que o restante da USP possa segui-lo, adaptando a sua realidade todo o conhecimento 
de ponta produzido e/ou processado por seu Instituto de Estudos Avançados. Em 
conjunto com essa metacuradoria, o IEA já estaria incubando os projetos que 
poderiam se tornar realidade em 2045, continuando o ciclo virtuoso de desenvolver 
idéias que se expandam para além de suas paredes. 
 
Espero que, em 2033, a USP possa ser mais integrada internamente, privilegiando a 
criação de espaços físicos e institucionais que estimulem o convívio de alunos, 
pesquisadores e professores oriundos de suas diversas áreas de atuação. Ao mesmo 
tempo, é extremamente necessário que a Universidade rompa sua bolha de 
isolamento e se integre também à sociedade, assumindo uma postura mais ativa e se 
engajando em debates e práticas relevantes em nosso contexto municipal, estadual, 
nacional e mundial. Isso é de grande importância para que se consiga aliar, como 
informado em seu site2, “tradição à inovação, em prol do desenvolvimento da 
sociedade brasileira e do mundo”. 
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