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A UNIVERSIDADE E AS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS 

 

A Universidade de São Paulo tem papel primordial no funcionamento da 

sociedade, influenciando-a diretamente. Como se espera de uma universidade, a 

USP age como fomentadora crítica e científica, influenciando diversas áreas e 

setores da comunidade.  

Nas recentes manifestações que permeiam por todo território nacional e que 

está gerando discussão e reflexão de vários intelectuais das mais diversas áreas, 

nota-se a forte presença das universidades frente as mobilizações e na análise 

dessa mudança na conjuntura politico-social.  

É característico da comunidade USP o interesse e a liderança em 

mobilizações políticas desde a criação desta universidade. Partindo de causas ditas 

menores e que não contém forte apoio da sociedade até mobilizações de caráter 

nacional, a Universidade de São Paulo se faz presente direta ou inderetamente. 

Isso é consequencia do grande incentivo ao olhar crítico ao qual estão 

submetidos os alunos, professores e funcionários da univerisade. Ela é construida 

por diversos núcleos de discussão, e a interação com diferentes culturas e classes 

sociais possibilitam o desenvolvimento crítico. Contudo, vale relembrar que a 

Universidade de São Paulo, devido ao sistema de ingresso por meio de vestibulares 

e a precariedade do ensino de base, está muito longe da realidade das classes mais 

baixas, contendo poucos alunos de baixa renda, negros, índios, ou que fazem parte 

de alguma outra minoria marginalizada socialmente. 

Retornando as recentes manifestações que estão acontecendo em diversas 

cidades brasileiras, a Universidade de Sâo Paulo, por meio de seus professores, 

alunos e funcionários, está desempenhando um papel de apoio e análise dos 

acontecimentos, agindo como mediadora entre a teoria e a prática. Exemplo disto 

são os diversos estudantes que fazem frente aos movimentos e os professores que 

estão sendo chamados pela mídia para realizar reflexões e análises destes fatos. 

Ainda que as mudanças sociais que, provavelmente, decorrerão destas 

mobilizações estejam longe de serem completamente compreendidas, espera-se 

dos discentes e docentes da Universidade de São Paulo um estudo mais 

aprofundado a este respeito, analisando antropologica, economica, social, política e 

culturalmente. 



Considerando as mudanças politicas e sociais que estão ocorrendo ao redor 

do mundo, todas apresentam muitas semelhanças, inclusive o fato de a internet ter 

iniciado ou facilitado seu acontecimento. No caso do Brasil, a insatisfação com os 

serviços públicos é o maior motivador das revoltas. O isolamento geográfico e 

polítoco da USP e a crescente exclusão da participação sociedade no cotidiano da 

universidade dificulta a interação entre as duas áreas mais importantes do saber: a 

teoria e a prática.  

Até antes dessas mobilizações, era possível imaginar que a tendência para a 

Universidade de São Paulo era de se tornar cada vez mais um polo distante da 

realidade social e dos cidadãos, porém, ainda com as manifestações aquecidas, é 

difícil garantir que este será o caminho para a universidade, pois podemos estar 

diante de mudanças políticas e sociais profundas. 

No que se refere ao contexto cultural, a universidade é uma grande produtora 

de crítica, ainda que não produza a cultura em si. Conforme Antonio Cândido, a 

crítica destroi a construção artística, e a partir do modernismo fica claro que surgiram 

muitos críticos em detrimento ao fazer cultural. 

Portanto, é provável que a Universidade de São Paulo mantenha certa 

distância das ações sociais, agindo como o orgão pensante e não atuante, para, em 

primeiro lugar, manter imparcialidade cultural e política, mas também para que seja 

possível realizar uma análise crítica livre de tendências individuais.  


