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A USP hoje e daqui a 20 anos 

 

 

Considerações preliminares 

 

 São cerca de 58.000 alunos de graduação, 34.000 alunos de pós-graduação, 6.000 

docentes e 18.000 funcionários, totalizando uma população de mais de 110 mil pessoas. 

Seu orçamento ficou acima de 4,1 bilhões de reais em 2013.
1
 Como os números não 

deixam mentir, a Universidade de São Paulo é imensa e extremamente diversificada: são 

dezenas de faculdades e institutos, espalhados por diversas cidades do Estado de São Paulo 

e produzindo pesquisa nos mais diversos campos do saber. Por sua significativa parcela de 

contribuição para a produção científica nacional (acredita-se que em torno de 25%), bem 

como por sua presença constante nos rankings internacionais, a USP é frequentemente 

apontada como a mais importante universidade brasileira. De seus quadros, saiu grande 

parte da elite científica do país, bem como inúmeras figuras centrais na política nacional – 

prefeitos, governadores, ministros, senadores e presidentes. 

 A imensidão (demográfica, acadêmica, simbólica) da USP inviabiliza, ao menos 

para mim, qualquer reflexão pretensamente objetiva sobre ela. Faz apenas cinco anos que a 

USP é parte do meu cotidiano, tempo certamente insuficiente para dizer que a conheço, de 

modo que minhas percepções, ainda se verdadeiras, podem representar apenas uma parcela 

do quadro mais amplo, como naquela velha estória dos seis cegos tentando descrever um 

elefante.
2
 Tenho a consciência de que as conclusões a que chego refletem profundamente a 

minha limitada vivência nessa universidade e, por isso, parece-me fútil querer eliminar 

qualquer traço de subjetivismo do presente ensaio. Não pretendo apresentar nenhum 

diagnóstico preciso para o momento vivido pela universidade, mas espero poder contribuir 

para uma reflexão sobre a estrutura da Universidade de São Paulo. 

  

  

 

                                                           
1
 Informações retiradas do Anuário Estatístico da USP, disponível em: https://uspdigital.usp.br/anuario/ 

AnuarioControle# 
2
Como nos versos de John Godfrey Saxe: “And so these men of Indostan/Disputed loud and long,/Each in his 

own opinion/Exceeding stiff and strong,/Though each was partly in the right,/And all were in the 

wrong!” (The Blind Men and the Elephant) 

https://uspdigital.usp.br/anuario/
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A USP hoje: momentos de crise 

 

 A USP vive um momento de crise. Ao longo dos últimos anos, parte significativa 

das reservas financeiras foi consumida. O orçamento está comprometido com a folha de 

pagamentos.
3
 Diante da recusa da reitoria em conceder reajustes, professores e 

funcionários de diversas unidades entraram em greve, a qual já dura várias semanas. Ao 

mesmo tempo, a USP perde posições nos rankings internacionais de universidades,
4
 

deixando inclusive a liderança de ranking das melhores universidades da América Latina
5
. 

 O que está por trás dessa crise? Problemas de gestão? Incompetência da 

administração? Ainda que seja verdade que alguns certamente são mais responsáveis do 

que outros, não creio ser possível apontar culpados. Parece-me que a crise da USP reflete, 

sobretudo, um problema estrutural de nossa Universidade: sua profunda e crescente 

fragmentação. No interior da Universidade de São Paulo, podemos observar a existência 

de núcleos que atuam independentemente e sem diálogo com os demais. Essa 

fragmentação, a meu ver, é dupla. 

 De um lado, refiro-me à compartimentalização que pode ser observada em relação 

às Faculdades e Institutos. Em que pese o poder formal atribuído à reitoria, parece-me 

haver uma hipertrofia das Unidades, em outras palavras, a instância decisória fundamental 

– ao menos na percepção dos alunos, entre os quais me incluo – encontra-se no interior das 

Faculdades. Nesse sentido, cada Unidade desenvolve suas atividades e planeja (quando 

planeja) seu futuro sem diálogo com um projeto mais abrangente de universidade.  

 Talvez isso seja sentido com mais força em algumas Faculdades do que em outras. 

No Direito, por exemplo, ocorrem atualmente inúmeras discussões, inclusive com 

paralisações, sobre a formulação de um projeto político-pedagógico para a unidade. Ao 

longo desse processo, já houve diversas assembleias e paralisações, e as propostas 

tramitaram pelos mais diversos órgãos deliberativos da Faculdade. Contudo, em nenhum 

momento houve qualquer diálogo com elementos externos da própria universidade. Os 

espaços institucionais da USP só eram mencionados de forma negativa, como burocracia a 

ser superada.  

                                                           
3
 “Em carta, reitor da USP diz que vai contratar auditoria e fala em desvios” http://abecedario.blogfolha. 

uol.com.br/2014/06/18/em-carta-reitor-da-usp-diz-que-vai-contratar-auditoria-e-fala-em-desvios/ 
4
 “USP cai 20 posições entre os 'top 100' de ranking de reputação universitária”  http://g1.globo.com/educacao/ 

noticia/2014/03/usp-cai-20-posicoes-entre-os-top-100-de-ranking-de-reputacao-universitaria.html 
5
“USP perde liderança em ranking de universidades da América Latina”: http://g1.globo.com/educacao/noticia/ 

2014/05/usp-perde-lideranca-em-ranking-de-universidades-da-america-latina.html 
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 Cada Faculdade se fecha sobre si mesma. Isso ocorre tanto do ponto de vista 

institucional, com o desenvolvimento de procedimentos e organizações que não se 

comunicam, como da perspectiva do saber. A produção de conhecimento se dá no interior 

das Faculdades, sem a busca de um saudável diálogo que possa enriquecer a academia, seja 

no ensino, seja na pesquisa. Mesmo as tentativas de se buscar a transdisciplinaridade 

acabam por esbarram, inevitavelmente, em barreiras burocráticas as mais diversas. A 

dificuldade em se matricular para cursos em outras Unidades
6
 e, posteriormente, a 

dificuldade em obter o reconhecimento desses créditos cursados, o problemático processo 

de formação de linhas de pesquisa conjugando diferentes faculdades, a inexistência de uma 

biblioteca central que permita de maneira direta acesso aos livros das mais variadas áreas 

do conhecimento, tudo isso gera um enorme desestímulo às tentativas isoladas de produção 

acadêmica transdisciplinar. 

 Esse fenômeno de compartimentalização, em verdade, não se restringe à relação 

entre Unidades da USP, mas também no interior da mesma, na divisão entre 

departamentos. A fragmentação do poder entre esses diversos núcleos acaba por produzir 

um complexo mecanismo de freios e contrapesos que, na prática, inviabiliza qualquer 

reforma mais profunda.
7
 Tal compartimentalização chega ao cúmulo na biblioteca da 

Faculdade de Direito, na qual os livros são divididos por departamento, cujas respectivas 

bibliotecas localizam-se em prédios distintos. Em razão dessa esdrúxula divisão, o usuário 

é obrigado a peregrinar pelas bibliotecas departamentais em busca de textos que, em outras 

bibliotecas, estariam lado a lado. 

 Ao lado dessa fragmentação relativa às Unidades, há também uma fragmentação 

em categorias, ou seja, uma divisão entre alunos, funcionários e professores. Parece haver 

um profundo desencontro entre esses três grupos, cada qual se comportando como se fosse 

uma classe distinta. As ações promovidas pela direção da universidade são medidas em 

relação à sua capacidade de atender ao interesse das três categorias, produzindo assim uma 

lógica bastante “corporativista”. Cada categoria julga-se prejudicada pelas demais, e a 

                                                           
6
 Aqui é difícil fazer generalizações, mas me baseio principalmente em experiências pessoais. No primeiro 

semestre de 2014, por exemplo, solicitei matrícula em três disciplinas da Faculdade de Economia e 

Administração. Todos os requerimentos foram indeferidos. 
7
 Vide, por exemplo, a notícia “Reforma do Direito da USP está ameaçado”: “A reforma do curso de Direito 

da Universidade de São Paulo, prevista para entrar em vigor em 2015, está ameaçada. O Departamento de 

Direito Civil da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco rejeitou a proposta poucos dias antes de a 

unidade encaminhar o projeto final à Pró-reitoria de Graduação. Pelas regras da USP, para um curso sofrer 

mudanças, é preciso ter aprovação de todos os departamentos.” Disponível em: http://educacao.estadao 

.com.br/noticias/geral,reforma-do-direito-da-usp-esta-ameacada,1502346 
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identificação dos indivíduos dá-se antes em relação aos seus pares do que em relação à 

USP enquanto instituição. Estudantes combatem as propostas de reformas que impliquem 

em atribuição de maior responsabilidade ao corpo discente. Funcionários obstam qualquer 

esforço de implementação de medidas voltadas à maior produtividade ou controle das 

atividades por eles desenvolvidas. Professores têm dificuldade em abrir mão do poder, hoje 

concentrado primordialmente em suas mãos. 

 Essa dupla fragmentação conduz a universidade a um cenário de impasses 

irresolúveis. Há uma sensação difusa de que a USP carece de um projeto norteador 

claro e abrangente de Universidade, a partir do qual seja possível traçar metas e 

visualizar os rumos a serem tomados. Tal carência, no entanto, não decorre de uma 

ausência de projetos, ou seja, não faltam mentes que estejam ocupadas em pensar a USP. 

Ao contrário, cada esfera universitária (cada unidade e cada categoria) propugna um 

projeto próprio, sem que haja um diálogo proveitoso entre as propostas. O que falta, 

parece-me, são mecanismos de solução de divergências e formação de consenso, de 

modo a contrapor os diversos projetos e extrair deles um norte legítimo. Diante da 

ausência de tais mecanismos, as divergências estruturais entre os vários setores 

universitários provocam uma inércia semelhante àquela experimentada pelo Estado Liberal 

do Século XIX em face do sistema clássico de vetos recíprocos entre os Poderes do Estado. 

Os conflitos internos, no entanto, chegam agora ao seu limite, e as reformas não podem 

mais ser postergadas, sob pena de assistirmos à perda do pioneirismo da USP no cenário 

universitário nacional e internacional. Nesse contexto, a definição dos rumos da 

universidade passa necessariamente pela redefinição das estruturas universitárias. 

 A prioridade, portanto, deve ser não a formulação de um projeto pronto e acabado 

para a USP, mas antes a criação de estruturas formais no âmbito das quais as 

divergências possam conviver e que legitimem as decisões tomadas em nome da 

instituição, de modo a gerar consensos que permitam a ruptura da inércia e o avanço 

das atividades universitárias. Trata-se, por assim dizer, de uma constitucionalização da 

esfera universitária, voltada a reverter o processo de fragmentação e a suprir o déficit 

comunicativo entre os setores da universidade. 
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Uma Constituição para a USP? 

 

 Quando se fala em “constituição”, é normal pensarmos em um conjunto de regras 

jurídicas cujo objeto central é a organização do poder do Estado. Contudo, nas últimas 

décadas, cada vez mais autores do direito e da sociologia têm chamado atenção para aquilo 

que chamam de “constitucionalismo social”. De acordo, com essa visão, não é apenas o 

Estado que demanda uma constituição, mas antes todas as esferas sociais autônomas, isto 

é, campos que se pautam por regras e lógicas específicas, como, por exemplo, a economia, 

a ciência, a arte, etc. Assim, quando falo em constitucionalização da USP, não estou 

pensando necessariamente em um instrumento jurídico (embora este certamente possa 

ajudar), mas antes na construção de um arranjo institucional que permita à 

universidade cumprir sua função social de forma autônoma.  

 Autonomia aqui é uma palavra-chave. É bem verdade que a Constituição Federal, 

em seu artigo 207, dispõe que “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial (...)”. A formalização jurídica da 

autonomia universitária é, também ela, essencial; contudo, não é a ela que me refiro.  

 Refiro-me, sobretudo, à autonomia da academia em relação a outras esferas sociais, 

cujas tendências expansivas põem em risco a racionalidade específica das universidades. O 

ensino superior está profundamente associado às ciências. Nesse campo, predomina uma 

lógica própria, marcada por vocabulários, processos e interações específicas. A produção 

acadêmica, nesse sentido, distingue-se dos demais setores sociais, como economia, 

política, religião, etc., devendo ser resguardada, portanto, sua autonomia. Do contrário, 

assistiremos ao desvirtuamento das finalidades que as universidades buscam atingir. 

 A partir de minha experiência, verifico duas grandes ameaças quanto à 

“colonização” do território universitário por outros setores da sociedade: a política e a 

economia. 

 Em relação ao primeiro ponto, a ameaça manifesta-se de duas maneiras. De um 

lado, pela possível instrumentalização da universidade e da produção acadêmica para fins 

políticos e, sobretudo, político-partidários. A presença de partidos políticos na vida 

universitária não é novidade e nem chega a constituir um problema. Este surge somente 

quando os rumos da instituição passam a ser atrelados a um debate partidário pouco 

propício à formação de consensos e às atividades desenvolvidas em âmbito acadêmico. O 

discurso político, marcado pela assertividade e pelo convencimento, pouco se coaduna com 
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o espírito científico, caracterizado pela dúvida e pelo questionamento. Não obstante, temos 

assistido cada vez mais a uma importação dos debates partidários para o interior das 

universidades, sem o necessário juízo crítico que o adapte às especificidade do meio 

acadêmico. 

 De outro lado, excluída a questão político-partidária, corremos o risco ainda de 

assistir à transposição indevida de mecanismos políticos de decisão para a estrutura da 

Universidade. É verdade que a USP deve estar permeada dos valores democráticos que 

constituem a sociedade brasileira atual, bem como deve buscar cumprir a função social que 

a sociedade lhe atribui. Isso, no entanto, não significa transformá-la em um mini-Estado, 

organizado em torno dos mesmos procedimentos decisórios que regem a política no âmbito 

estatal. É preciso, sim, desenvolver espaços institucionais que legitimem a USP tanto 

internamente quanto externamente. No entanto, propostas simplistas como a eleição direta 

pra reitor falham em perceber que a lógica universitária é fundamentalmente distinta da 

lógica estatal, e que o cumprimento da função social das instituições de ensino superior 

depende de mecanismos adaptados às suas peculiaridades. O discurso da “democratização” 

da Universidade, ao menos como frequentemente propugnado, peca por uma falsa analogia 

com o poder político do Estado.
8
 

 A segunda ameaça, oriunda da economia, não é menos perigosa. Trata-se da 

sujeição à racionalidade econômica, entendida aqui, sucintamente, como manifestação da 

teoria da escolha racional. Não são poucas as vozes que conclamam as universidades 

brasileiras a adotar um modelo gerencial mais próximo às empresas.
9
 Eficiência, metas, 

                                                           
8
 “These variants of societal constitutionalization regularly commit a category error. They apply the decision 

models of politics, untested, to other social sectors. By institutionalizing political procedures within these 

non-political contexts – elections, representation, organizes opposition, group pluralism, negotiation, 

collective decision-making – they hope to curtail their suspect autonomy. The actual goal is the politics-led 

integration of diverging rationalities by imposing on them an internal ‘political’ constitution. In this sense, 

the welfare state clause in the German constitution is understood as obligating social institutions to adopt 

structures that are homogeneous with state-political decision-making processes. However, the unintended 

result is that social institutions tend then to be wrong politicizes and carved along political lines. The 

university reforms of the 1970s in Germany provide an illustration of an over-hasty transposition, with 

legitimation and control mechanisms that only made sense in a political context transferred without 

further ado to social institutions. The widespread misery produced by the ‘democratization’ of the 

universities is a symptom of the mimicry of political procedures having the counterintuitive effect of 

their further bureaucratization”. (Grifo nosso) TEUBNER, Gunther. Constitutional Fragments: Societal 

Constitutionalism and Globalization. Oxford University Press: 2012. p. 29. 
9
Vide, por exemplo, a coluna de Helio Schwartsman, “Ideias para aUSP”, publicada no jornal “Folha de S. 

Paulo” em 20/06/2014:“Minha sensação, de quem acompanha de longe, é a de que a USP e as demais 

universidades públicas paulistas conservam uma estrutura de comando muito arcaica, excessivamente voltada 

para dentro de si mesma. Por que o reitor sempre vem dos quadros acadêmicos da própria universidade? Se 

sua principal tarefa é administrar a instituição, não faria mais sentido buscar um bom executivo no mercado, 

como faz grande parte das universidades americanas?”.  
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produtividade, custo-benefício – são termos que se escutam cada vez mais associados à 

gestão universitária. Tais ideias não podem ser descartadas a priori. É claro que a 

universidade deve pautar-se, entre outras coisas, pela eficiência e produtividade. No 

entanto, há sérios riscos na sujeição da academia à racionalidade de mercado. Em primeiro 

lugar, há o perigo da sua instrumentalização. Seria a universidade mero expediente para a 

produção de mão-de-obra qualificada? Deveriam suas pesquisas ser avaliadas a partir do 

potencial econômico que elas trazem? Em segundo lugar, há o risco do comprometimento 

das próprias funções a que serve a Universidade, como reflexão crítica e produção de 

conhecimento.
10

 Por trás desse discurso, há um traço notadamente “imperialista”, ou seja, a 

percepção da supremacia da lógica de mercado, em detrimento das racionalidades próprias 

dos demais setores da sociedade.
11

  

 Tendo em vista esse cenário, creio que quaisquer reformas institucionais que a USP 

pretenda empreender devem ter sempre em mente a importância da construção de sua 

autonomia. Cabe apontar que essa autonomia jamais estará consolidada se pensarmos 

unicamente a USP. Em verdade, a autonomia universitária, em seu sentido mais amplo, 

deve ser produzida gradualmente por meio da interação e reflexão entre as diversas 

instituições brasileiras de ensino superior, inclusive as privadas. Naturalmente, devido à 

sua dimensão e à sua relevância, cabe à USP um papel de liderança, de vanguarda nesse 

processo. 

 

 

 

                                                           
10

 Teubner faz questionamentos interessantes em relação à conciliação da universidade-empresa com os 

direitos fundamentais: “Take the case of privatized universities: would the instructions of the director of a 

privately-funded university to scientists regarding their research be declared unconstitutional? Are the special 

admission rules for children for children of alumni and rich donors, common in some of the most advanced 

industrial societies, permissible? May a private university reduce fundamental research in favour of applied 

research because the former is unprofitable? Freedom of science and education are no less endangered 

when they are subordinated to an economic instead of a political rationality.” TEUBNER, Gunther. 

Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford University Press: 2012. 

p. 32 
11

 “Imprisoned in its own optic, it can only perceive social transformation as the replacing of a moral-political 

by an economic monocontexturalism. From an overall social perspective, by contrast, it becomes clear that 

the One Reason of modernity has transformed into a late-modern polycontexturalism, a pluralism of partial 

rationalities, that forbids the political and social constitutions to incorporate exclusively economic rationality. 

Alongside the economy there are in particular politics, science and technology, the health service, the system 

of media, the law itself, and a multiplicity of formal organizations that each follow their own rationalities and 

normativities accordingly develop independent constitutional orders. The attempt to control these diverging 

dynamics through their forced economization is no less dubious than the attempt to politicize them by means 

of a state constitutionalization.” TEUBNER, G. Idem. p. 34.  
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A USP daqui a 20 anos: formando consensos 

 

 

 Vinte anos é muito tempo? Talvez não. Mas há muito que pode ser feito nesse 

tempo, se as prioridades forem claras. Como dito acima, creio que há uma prioridade que a 

USP deve perseguir, uma vez que ela é pré-condição para quaisquer outros avanços que se 

pretenda obter nesse período: a criação de espaços institucionais de formação de consenso, 

nos quais se possa suprir o déficit comunicativo hoje existente no interior da universidade, 

bem como reverter o processo de crescente fragmentação. 

 O que entendo por formação de consenso? Claro que não me refiro à ausência de 

divergências sobre as decisões a serem tomados. Tal universidade não é possível, 

tampouco desejável. Por formação de consenso quero dizer apenas a existência de 

mecanismos que permitam a convivência das divergências e a aceitação, por parte da parte 

“derrotada”, da legitimidade da decisão tomada em relação ao futuro da universidade. 

Traçando uma analogia com o plano político: posso não concordar com uma lei aprovada 

pelo Congresso Nacional, mas se ela seguiu os trâmites previstos, se os debates foram 

abertos, se pude participar, a tendência é que eu aceite a legitimidade daquele texto 

normativo.  

 Anteriormente, já apontei minha desconfiança quanto à transposição de institutos 

da política para o plano universitário, de modo que creio ser necessário o desenvolvimento 

de mecanismos novos, afeitos às peculiaridades da academia. Embora esteja além das 

minhas capacidades apontar quais seriam esses mecanismos, pretendo apontar alguns 

pontos que podem melhorar em relação às instâncias decisórias da USP. 

 Em primeiro lugar, é imperioso reconhecer que o poder decisório está demasiado 

concentrado na mão do corpo docente. Ainda que propostas de votações diretas ou de 

composição paritárias dos órgãos sejam, a meu ver, despropositadas, é fundamental a 

inclusão de mais atores nos processos decisórios, uma vez que a atual organização de fato 

não contempla a pluralidade e diversidade de vozes que hoje compõem o cenário da 

universidade. Nesse sentido, seria fundamental o fortalecimento do papel institucional das 

representações discentes (tanto de graduação quanto de pós-graduação), bem como a 

criação de espaços de diálogos com o quadro de funcionários, sem necessariamente a 

intermediação do sindicato. 
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 Em segundo lugar, creio ser fundamental o aprimoramento dos meios de 

comunicação entre os diversos setores e instâncias da USP. Para tanto,  imagino em 20 

anos a existência de um número muito maior, e mais qualificados, de espaços não 

deliberativos, mas de diálogo sobre os aspectos centrais da universidade. Fóruns, 

congressos, seminários, são todos instrumentos válidos para fomentar decisões e propagar 

a discussão para além dos muros das salas de reuniões dos órgãos colegiados. Ademais, as 

novas mídias sociais oferecem um novo ferramental comunicativo que deve ser apropriado 

pela universidade, de modo a catalisar a difusão das mensagens e a interação entre os 

atores envolvidos nas atividades acadêmicas. 

 Outro aspecto central que demanda mudança é a transparência. Especialmente após 

a presente crise financeira por que passa a universidade, não restam dúvidas de que faltam 

mecanismos adequados de controle social e transparência. A divulgação de dados relativos 

à instituição é fundamental para superar o déficit comunicativo que hoje contribui para a 

fragmentação da vida universitária.  

 Esses pontos certamente são insuficientes, mas certamente podem contribuir para 

uma maior legitimidade das decisões tomadas pelas instâncias deliberativas da 

universidade, permitindo assim maior clareza num projeto de universidade para o qual 

convirjam os mais variados setores da universidade. Se formos bem sucedidos nessa 

empreitada, invasões como aquela sofrida pelo IEA em 2013 devem se tornar cada vez 

mais raras, uma vez que reclamam legitimidade justamente na falta de espaços 

institucionais em que possam ser ouvidos. 

 

 

A USP daqui a 20 anos: redesenhando fronteiras 

 

  

 Nos últimos anos, é cada vez mais frequente falar-se em “enfraquecimento das 

fronteiras nacionais”. De fato, vivemos em um contexto de vivas transformações, nos quais 

as fronteiras passam por uma reconfiguração. O surgimento de novas tecnologias permite 

redefinir as fronteiras espaciais e temporais, sendo que hoje é possível um grau de 

comunicação internacional jamais visto. Do mesmo modo, instâncias políticas são 

transferidas para organizações internacionais, as quais crescem em poder e competências. 
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 Tendo em vista todas essas transformações, creio que a USP de 2034 terá fronteiras 

muito diferentes das atuais. Refiro-me tanto às fronteiras internas, quanto às externas.  

 Em relação às primeiras, creio que a USP deve passar por um processo de 

descompartimentalização. As barreiras burocráticas que impedem a colaboração entre as 

diversas faculdades devem ser levantas, de modo a permitir um intercâmbio cultural e 

acadêmico extremamente proveitoso. Do mesmo modo, os institutos voltados à 

transdisciplinaridade, como o Instituto de Estudos Avançados, devem ganhar força.  

 Quanto às fronteiras externas, fundamental é promover uma interação maior com 

outras instituições de ensino superior, tanto nacionais quanto internacionais. A criação de 

espaços institucionalizados de trocas de experiências é um mecanismo que pode contribuir 

para isso. Outro é dar prosseguimento ao programa de estímulo aos intercâmbios 

acadêmicos, sobretudo de pós-graduação, para outras universidades. Outra iniciativa que 

merece ser ampliada é a recepção de professores visitantes, os quais contribuem para 

ampliar os horizontes da Universidade de São Paulo. 

 

A USP daqui a 20 anos: repensando o espaço físico 

 

 Um aspecto interessante da USP que pode ser trabalhado nos próximos 20 anos é a 

reconfiguração do espaço físico da Universidade. Parece-me que hoje há uma ausência de 

ambientes de convívio plural, do qual tomem parte alunos, funcionários e professores. 

Algo que me chama atenção é mesmo a ausência de uma biblioteca central à qual possam 

recorrer alunos e professores oriundos de todos os institutos e faculdades. 

 Acredito ser possível a reconfiguração espacial da Universidade, buscando uma 

maior integração entre os diversos grupos, bem como abrindo o campus do Butantã, ao 

menos parcialmente, à população de São Paulo. 

 

Conclusão 

 

 

 O momento de crise pelo qual a Universidade atravessa está, pela minha percepção, 

relacionado a um grave processo de fragmentação, o qual só pode ser revertido por uma 

constitucionalização da USP, isto é, o desenvolvimento de espaços institucionais de 
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convívio das divergências e que permitam a formulação de decisões legitimadas sobre os 

rumos da universidade.  

 Ao pensar nesses ambientes, deve-se evitar, de um lado, a sua politização, que pode 

trazer efeitos nefastos para os fins a que a universidade se propõe, e de outro, a sujeição da 

racionalidade acadêmica à econômica, a qual pode subverter a função social da 

universidade. 

 A USP de 2034, espera-se, terá enfrentado esse desafio. Para tanto, certamente terá 

que passar por um processo de redistribuição do poder decisório, bem como pelo 

aprimoramento das ferramentas de comunicação interna e externa. Ademais, será 

necessário redesenhar as fronteiras da Universidade, combatendo assim sua 

compartimentalização, bem como seu isolamento em relação às demais instituições 

nacionais e internacionais. Por fim, a USP poderá repensar sua configuração espacial, 

trazendo soluções inovadoras para a integração física dos diversos setores que compõem a 

vida universitária e que, atualmente, caminham em sentidos opostos. 


