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Introdução 

 

A Universidade de São Paulo (USP) foi fundada em 1934, na capital do estado. Hoje, 

ela oferece cursos em todas as áreas do conhecimento, com programas de graduação, pós-

graduação e extensão universitária. Mantida pelo governo, ela conta com mais de 40 

unidades de pesquisa e institutos especializados, além de museus, hospitais, hospitais 

veterinários e outras instalações, com campis distribuídos pelo interior.  

As faculdades pertencentes à USP possuem juntas aproximadamente 90 mil 

estudantes, mais 5 mil professores e em torno de 16 mil funcionários. As vagas são 

disponibilizadas por meio de vestibulares e concursos públicos. Com níveis de excelência 

avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC), a USP é a maior e a mais importante instituição 

de ensino e pesquisa do Brasil. 

Com cerca de 23% da produção científica do país pela avaliação feita em 2013 pelo 

MEC, a USP foi a universidade que mais publicou artigos científicos de 2007 a 2011 do mundo, 

de acordo com o ranking "SIR World Report", e considerada uma das 100 universidades de 
melhor reputação segundo o 2013 World Reputation Ranking. 

Dentro desse contexto de internacionalização, destinado a desenvolver pesquisas e 

discussões de forma crítica e reflexiva, e abordando assuntos de diversas áreas, o Instituto de 

Pesquisas Avançadas da USP (IEA/USP), nasceu em 1986 na universidade, e desempenha um 

papel significativo em âmbito científico e cultural nacional e internacional.  

A estrutura acadêmica do IEA é composta por grupos de pesquisa e estudo e outras 

formas de organização de pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, integrantes ou não da 

USP, portadores ou não de título universitário. Os temas dos projetos trabalhados são 

analisados e deferidos pelos coordenadores das equipes de pesquisa.  

A partir isso, analisaremos a universidade por meio da atuação do IEA, das estruturas  

e dos modelos institucionais da USP, a fim de refletir e projetar novos modelos para a 

universidade pública na atualidade do Brasil, mas com uma visão para o futuro, focando em 

melhorias dos problemas que afetam a instituição hoje. 

 

  



A USP hoje 

A Universidade de São Paulo enfrenta hoje diversos desafios. A falta de estímulos para 
a ciência e para os cientistas, a promoção das artes e dos artistas e são alguns dos problemas  
pelo qual a universidade vem passando. A burocracia instalada é um dos grandes fatores que 
impediu a universidade de se inserir mais profundamente no cenário político-cultural do país. 
Instâncias faltam, sobram, não se comunicam. 

Recentemente, os problemas financeiros divulgados deixa algumas lacunas e a dúvida 

da origem do problema. Se é falta de verba, se é verbal mal investida, ou ambos. As medidas 

que vem sendo tomadas para reverter a situação também não vem agradando nem a alunos, 

nem a funcionários. Cortes de verba de salários, de intercâmbios, de vagas. Greves e 

manifestações têm sido constantes. 

Paralelo a essas condições, a falta de estímulo da própria universidade tem sido 

alarmante. A USP precisa tomar medidas para instigar interesse seja nos alunos, seja nos 

professores, em todo seu corpo de funcionários. A estrutura docente deixa a desejar com 

falta de docentes; professores que falecem ou se aposentam e não podem ser substituídos e 

professores que valorizam mais as pesquisas em detrimento do ensino e da dedicação a 
transmitir seu conhecimento ao aluno. 

No quesito estrutura, a física também não é das melhores. Falta material e 

equipamentos, falta espaço e falta uniformidade nas unidades (que se distanciam umas das 

outras à medida que uma tem estruturas novas e atendem às demandas dos seus cursos e 

outras não).  

Quanto ao ensino, a formação oferecida em grande das unidade é voltada para 

pesquisa e formação de docentes, e às vezes não oferece iniciação prática para o mercado. 

Grande parte dos currículos é antiga, ultrapassada e não acompanharam as atualizações e 
mudanças da profissão.  

  



Modelos para o futuro 

A USP carece de uma centralidade, de um sistema operacional, um plano de 

estruturação e de uma ocupação do espaço que consiga atender a todas as demandas  

acadêmicas. No que tange à produção e ampliação de conhecimento, a universidade precisa 

expandir sua experiência de vida e conseguir atravessar fronteiras para possibilitar que sua 

produção beneficie o mundo e seja beneficiada por ele.  

Em busca de acompanhar as mudanças e reverter essas questões, o IEA decidiu se 

renovar, para atender as demandas das transformações estruturais. Ele aumentou a 

quantidade de parcerias com outras universidade, entidades científicas, organismos 

governamentais e instituições civis, permitindo a ampliação da interação do instituto com a 

sociedade. Essa interação se dá até hoje, não só por meio da divulgação e difusão das ideias 

resultantes dos trabalhos realizados em livros, sites e revistas, mas também pela realização 
de eventos como conferências, seminários e debates. 

A ideia é que a USP se espelhe com a ação promovida pelo IEA. No caso da USP, a 

universidade precisa aumentar a colaboração interdisciplinar de forma que a ultrapassar a 

vida cotidiana e diminuir as barreiras, estimulando o convívio acadêmico aberto, crítico e 

democrático. 

O IEA recupera a missão inicial da USP de criar formadores refletir, pensar, criticar, 

melhorar, desenvolver o Brasil. Ele gera conhecimento e tem a missão de ampliar a visão 

sociocultural. A universidade deve ser como o instituto, um centro de estudo, de pesquisa, de 
formação da sociedade, com múltiplas opções de formação, organizada e objetiva.  

Voltada à ideia de curadoras metalinguísticas, metacríticas e objetiva atenuar a 

centralidade. O atual projeto do instituto está baseado em “metacuradorias”, o que permite 

uma espécie de criação em rede. A ideia é que as unidades e todos os departamentos que se 

criaram separados por tratarem de assuntos diferentes se desburocratizem, porque 
acabaram criando ilhas em torno de si.  

E aí, enquanto áreas do conhecimento ligadas à tecnologia oferecem o novo à 

sociedade, atendendo ao mercado e aos interesses de consumo, outras áreas mais ligadas ao 

campo humanístico talvez não consigam acompanhar esse grau de integração. E aí, a 

universidade deveria ter espaços de integração entre as diversas áreas do conhecimento, 

como blogs, revistas, e também propor essa integração no espaço público, seja usando as 

artes, seja proporcionando discussões, debates.  

Para isso, é essencial incorporar os variados espaços - físico, social, virtual- com uma 

proposta que clara, bem estruturada, que leve em consideração a própria história e a história 

do local em que se situa e que tenha bem claros suas missões e seus objetivos enquanto 
instituição. 

Nas palavras de Luiz Giorgetti Britto, em USP 2034: Planejando o Futuro, a "algumas 

medidas recentes visando à descentralização administrativa e desburocratização da 

Universidade (...) representam pontos de partida para as mudanças necessárias, mas aspectos 

como a estrutura departamental rígida, os currículos pouco flexíveis, a reduzida mobilidade 



de alunos e professores e a formação estacionária dos docentes são pontos que deverão ser 

reavaliados e modernizados o mais cedo possível. No século XXI, o docente deve tornar-se 

mais um incentivador, um motivador e um orientador do que um professor do tipo clássico, 

exclusivamente dedicado à sala de aula. E deve ser também pesquisador, envolvido 
ativamente na geração de conhecimento".  
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