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                                      A USP hoje e em 20 anos 

 
 
A Universidade de São Paulo é maior e mais renomada instituição de ensino superior do 

país. Fundada em 1934, é mantida pelo governo estadual e conta com mais de  80.000 alunos. 
Entre os diversos centros de ensino, encontra-se o IEA (Instituto de Ensinos Avançados), órgão 
destinado à discussão e pesquisa, com destaque para a organização de debates que reflitam os 
recorrentes movimentos sociopolíticos. Uma universidade com o porte da USP deveria se capaz 
de acompanhar esses movimentos, e muito provavelmente se tornar palco deles. Mas o que 
vemos atualmente, em meio à evoluções tecnológicas e sociais, é uma certa estagnação.  
 

Entre os alunos, três grupos se destacam: os que chegam, estudam, e se formam com 
méritos; os que parecem só pensar em festas; e os que vivem em manifestações. O primeiro 
grupo são a principal razão pela qual a universidade é bem cotada internacionalmente, mas 
pouquíssimos destes continuam na vida acadêmica, ajudando no desenvolvimento da USP. O 
segundo grupo vai se formar, ingressar no mercado de trabalho e muito provavelmente nunca 
mais pensar na faculdade novamente. O terceiro grupo, por sua vez, poderia buscar novos 
caminhos e tentar implementar mudanças há muito necessárias, mas eles parecem estarem 
presos no eterno "abaixo a ditadura" e a maioria não enxerga as verdadeiras necessidades 
atuais da universidade. A falta de foco torna as constantes greves prejudiciais, ao invés de algo 
poderia ser o caminho para reformas. 
 

Em relação ao modelo institucional, a USP se mostra inerte. A universidade é altamente 
fragmentada e individualista, com foco mais próximo da manutenção do 'status' da instituição e 
bem longe do desenvolvimento de pensamentos e estudos críticos. Falta integração entre os 
cursos e há grande influência política dentro da universidade. 
 

O aspecto 'elitista' da USP não pode ser trazido em pauta. Enquanto a base educacional 
do país não for nivelada (por cima, nunca por baixo), ter uma instituição "aberta a todos" não é 
um projeto viável se quisermos manter o renomado nível da universidade.  
 

Mas e em 20 anos, com a USP já centenária, os problemas mudariam? A juventude 
atual certamente está apta a lutar por melhoras, mas, para isso, é necessário abrir um pouco o 
horizonte. O que se vê são pessoas lutando por lutar, com muita rixa partidária e pouco foco no 
que interessa. Se quisermos manter as boas posições em rankings e o renome internacional, é 
necessário dar atenção ao estudo científico, melhorando o nível acadêmico e incentivando 
pesquisas. Para isso, é imprescindível que haja maior comunicação entre os cursos, que alunos 
de diferentes áreas se integrem com maior facilidade e menos burocracia. A universidade 
precisa ser vista como um centro de disseminação de conhecimento.  
 

O IEA pode ser o caminho para obter os avanços. Com seu formato interdisciplinar, o 
Instituto  pode promover uma maior integração, desenvolvendo novos espaços para o 
aprendizado que absorva diferentes áreas. Mas, como citado, o IEA é o caminho, não pode ser 
esperado que ele faça a mudança sozinho. Se, em 20 anos, queremos ver uma USP melhor, é 
necessário não apenas envolvimento daqueles dentro da Universidade, mas também da 
sociedade e do governo. Honestamente, vendo a posição destes dois últimos, creio que grandes 
mudanças nos próximos anos serão difíceis. Estamos ainda entrando na fase de levar mais 
pessoas para debates, de fazê-las enxergar os problemas e as possíveis soluções. Para que 
reformas sejam feitas (e aceitas), precisamos que esta fase esteja completa, precisamos de 
pessoas que entendam as necessidades da Universidade e estejam abertas a mudanças. A 
menos que essa "conscientização" ocorra mais rápido do que é o aparente agora, A USP do 
futuro não será muito diferente da que conhecemos. Acho que 20 anos é o tempo necessário 
para que as reformas sejam planejadas e, só depois, começarem a ser implementadas.  
 


