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Até recentemente, a UNIFESP, que agrega centros de excelência em diversas áreas do 

conhecimento, constitui referência na pesquisa acadêmica do país e goza, como sabemos, de 

reputação internacional, não contava com um Instituto de Estudos Avançados. A ideia de criar 

esse órgão fora bem recebida por alguns colegas. Sua fundação, prevista no último PDI, ficou 

a cargo do professor RJR, acolhido como professor visitante desta casa nos últimos dois anos.  

Com notável experiência na área da educação e com a reputação nacional e internacional 

que conhecemos, RJR aceitou a tarefa, o desafio de construir a partir de zero o IEAC da 

UNIFESP. Por certo, esse primeiro desafio não foi pequeno. Das primeiras reuniões que 

ocorreram há dois anos até aquela em que se deu a  aprovação do regimento, fizemos um longo 

percurso, com instigantes encontros, em que discutimos temas como inteligência artificial e 

transhumanismo, questões relativas a longevidade e bem-estar, ao mesmo tempo em que 

pensávamos acerca da estruturação do Instituto ela mesma.  

Sempre com o considerável apoio da pró-reitoria de Pós-graduação, a que se acha hoje 

vinculado o IEAC, foi possível assegurar a sua fundação, compor seu Conselho Deliberativo e 

aprovar seu regimento nas devidas instâncias da nossa Universidade. Chegamos, desse modo, 

ao dia de hoje graças ao trabalho inestimável de RJR, o nosso, doravante, presidente-fundador, 

que tão bem fez face ao desafio que lhe foi proposto.  

Daqui em diante, ao CD e a esta presidência, dois outros desafios se apresentam. 

A missão do IEAC da UNIFESP, bem sabemos, é a de “promover estudos 

interdisciplinares e convergentes em pesquisa avançada em todas as áreas do saber”, com o 

objetivo de contribuir para o avanço científico, mas também social, da nossa UNIFESP e do 

nosso país. Tal missão já é, ela mesma, um desafio. Algumas áreas da pesquisa acadêmica são 

refratárias a um trabalho de convergência, dado o atual modus operandi. E as que não são bem 

conhecem as dificuldades, de toda ordem, para a realização de um trabalho dessa natureza. Daí, 

a necessidade da criação de um novo espaço, espaço esse que permita que uma convergência 

efetiva se produza.  

No entanto, no caso do IEAC, a convergência visa a algo mais. “Promover estudos 

avançados” quer indicar aqui que o Instituto propõe-se ser uma espécie de incubadora de 



projetos de pesquisa. Ou seja, não o locus onde as pesquisas elas mesmas se realizariam (não 

se pretende constituir mais um centro de pesquisa ou substituir aqueles em que tradicionalmente 

as pesquisas se realizam), mas fomentar ideias e projetos que esses centros, dada justamente a 

sua natureza, não teriam como abrigá-los. Afinal, dificilmente uma pesquisa será aprovada ou 

financiada se, de antemão, não houver a promessa de resultados concretos. Noutras palavras, o 

IEAC visa a caminhar numa outra direção, propiciando justamente a gestação de ideias e 

projetos que não prometem a entrega de algo pronto e acabado, mas investindo em projetos e 

ideias que poderão eventualmente fracassar. Isso porque, a partir dos fracassos, outras tentativas 

poderão ser feitas, outras vias poderão ser abertas. 

 O Instinto se coloca, portanto, como um espaço que possibilita pensar arrojadamente, 

para que se testem hipóteses de trabalho que não necessariamente devam conduzir a 

demonstrações finais. Isto é, um espaço de inovações, em todas as áreas, como meio de 

contribuir para a construção do novo, do inesperado, daquilo que está fora do campo do 

habitual, de perspectivas inauditas de problemas correntes. A natureza da missão desse Instituto 

é assim, por si só, um desafio, pois sua efetivação exige de todos nós uma abertura para a qual 

nem sempre estamos disponíveis. Enfim, uma janela aberta para o novo – aqui, posto em termos 

de avançado. Esse é, sem dúvida, um desafio, mas é um desafio que, certamente, não nos 

atemoriza. 

Por fim, para a consolidação do IEAC, um outro desafio se apresenta, o de gerar as suas 

condições materiais de existência. A história recente desta universidade bem mostrou o quanto 

somos capazes de construir o inexistente. A sua expansão - iniciada com a adesão ao Reuni em 

meados dos anos 2000 – está em grande medida consolidada. Os esforços empreendidos para 

tanto, com o tempo, foram gigantescos. E bem sucedidos. Em relação ao IEAC, na devida 

proporção, sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas estamos certos de que, assim 

como esta Universidade levou a bom termo a criação de novos campi, lograremos construir 

também a estrutura material necessária para o funcionamento do nosso Instituto.  

Nesse momento tão delicado de nossa vida institucional, vale lembrar ainda uma vez 

que a Universidade tem um papel fundamental. Nesse momento em que vivemos tantas 

transformações no nosso país e no mundo, estamos certos de que nosso Instituto em muito pode 

contribuir para o avanço científico e o desenvolvimento, em âmbitos diversos, da sociedade. 

Contamos assim com a colaboração efetiva de todos na consolidação do Instituto de Estudos 

Avançados e Convergentes da UNIFESP.  



     Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

  


