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A USP HOJE E DAQUI A VINTE ANOS: QUATRO ASPECTOS 

 

 

 

É dito que  a primeira impressão é a que fica. Talvez seja por isso 

que a página principal do site do Instituto de Estudos Avançados 

da Universidade de São Paulo seja o fio condutor desta análise. Em 

destaque, encontramos quatro eixos de trabalho, com nomes 

sugestivos e com espaço para diversas interpretações. Estão lá: 

Glocal, Abstração, O Comum, Transformação. Estes eixos parecem 

estar lá como forma de delinear um caminho que este Instituto 

observador da USP encontra para a solução dos problemas 

institucionais da Universidade. 

  

Iniciemos pela definição de Abstração, segundo o próprio IEA: 

ideação, ato criativo, imaginário, dimensionalidade, modelações, 

virtualidade, teorias, conceitos, nas ciências, artes e cultura. A 

descrição é difusa, mas ao considerarmos que o Instituto de 

Estudos Avançados se propõe a ser palco de novas formas híbridas, 

interdiscilinares de construção do conhecimento, a indireta para a 

Universidade se torna mais óbvia. Não estaria a USP precisando de 

um novas formas criativas para a criação de novos modelos de 

estudo das ciências, artes e cultura?  

 



O Instituto de Estudos Avançados busca um diálogo das 

diferentes áreas do conhecimento, de modo a multiplicá-lo através 

de uma expansão do repertório do qual os pesquisadores se 

utilizam para entender o  mundo. Ora, como isso pode se tornar a 

regra em uma universidade em que as diferentes áreas do 

conhecimento são segregadas até mesmo fisicamente? Essa 

distância física é notada também no campo da pesquisa, com 

grupos que vão cada vez mais fundo na sua área do conhecimento, 

sem prestar atenção no seu entorno. Entretanto, há excessões, 

entre elas o covênio FAU/POLI e os cursos interunidades de 

Relações Internacionais e Design. É possível que um aumento de 

cursos desse modelo possam instaurar nos alunos de hoje uma 

mentalidade menos fechada para outros campos do conhecimento. 

 

Passemos agora para o assim denominado “Comum”. Esse 

tópico pode ser tomado como uma busca por temas que possam ser 

avaliados por diferentes áreas do conhecimento. Sabe-se que com a 

complexidade do mundo atual, são amplas as possibilidades de 

temas que podem e devem ser tratados de forma interdisciplinar. 

Entretanto, não é raro que estes temas sejam tratados somente a 

partir de análises compartimentalisadas, que falham em entender 

cenários em sua complexidade. Talvez com a criação de grupos de 

estudo interdisciplinares segundo o modelo do próprio IEA em 

todos os níveis de ensino, a USP possa avançar nessa área. 

 

Restam-nos Glocal e Transformação. Çomecemos pelo 

primeiro. Diz-nos o site que o termo Glocal  engloba : global, local, 

atual, modernidade, simultaneidade, paradoxos, deslocamentos, 

sustentabilidade, geopolíticas, transnacional, intercontinental. 



Tocamos aí num ponto delicado da Universidade: a falta de 

representatividade da USP no mundo. Muito tem se feito para 

tentar uma modificação desse quadro: um centro de difusão 

internacional, escritórios em cidades estrangeiras... Build it and 

they will come parece ser o lema que pauta essa estratégia. Mas 

talvez uma solução mais metafísica, digamos, possa ser também 

mais eficiente e trazer resultados mais concretos: inserir a 

Universidade de São Paulo no debate de temas que afetem todos os 

países. Ora, sabe-se que o diálogo só se torna possível por meio do 

interesse do interlocutor no assunto debatido. Se nós da USP 

conseguirmos identificar os temas que interessam às outras 

instituições de ensino pelo mundo, conseguiremos travar um 

diálogo mais próximo com elas. Estaria aí uma chave para a 

internacionalização? 

 

Transformação é a última e talvez mais importante palavra do 

página inicial do site do IEA. Abaixo, tem-se como descrição do 

termo educação, ação, mediação, formação, política, estratégia, 

estrutura, tecnologia, futuro, produção, disseminação, acesso ao 

conhecimento. A transformação descrita parece ser uma 

verdadeira revolução numa Universidade que perdeu seu foco 

principal: a USP de hoje é um apanhado de grupos que buscam 

cada qual os seus próprios objetivos. Resta saber se no futuro a 

Universidade de São Paulo conseguirá transformar suas próprias 

estruturas de poder para que ela possa cumprir a sua função 

principal: a difusão do conhecimento.  

 


