
TEXTO  - 1  
 
Algumas bases para a construção de um movimento rumo a uma Universidade 
Popular: 
 

A importância da universidade já foi comprovada historicamente e 

podemos observar que ela foi e continua sendo de grande interesse aos 
objetivos das classes dominantes. Cabe aos explorados e oprimidos se 

perguntarem quais são os seus objetivos e de que forma podem usar a 
universidade na soma de forças para alcançá-los. É sob esta visão 
estratégica que o movimento deve construir as suas táticas. 

A situação da universidade brasileira atualmente é dramática. Na luta 
pela universidade para interesses de classe, a burguesia está com 

vantagens, através de sucessivas contra-reformas universitárias, a elite no 
Brasil e em quase todos os países da América Latina (com exceção de Cuba 

e relativamente de Venezuela), tem conseguido fazer das universidades 
espaços de desenvolvimento de ciência e tecnologia voltados, basicamente, 
para a produção e expansão do capital; de formação de pesquisadores e 

trabalhadores ideologicamente e tecnicamente preparados também para o 
capital. Esta situação não nos deixa em uma condição desfavorável apenas 

porque nosso inimigo consegue dar resposta aos seus interesses contrários 
aos nossos, mas porque não conseguimos ter espaço para dar muitas 
respostas científicas e tecnológicas para problemas imediatos e para o 

nosso projeto de longo prazo. 
Vejamos um exemplo concreto disto: a Venezuela está num processo 

revolucionário de disputa por projetos diferentes. Neste processo, a 
soberania do povo venezuelano é fundamental para construir as bases para 
o socialismo. Esta soberania se concretiza por uma soma de elementos. No 

caso específico da Venezuela um dos elementos mais importantes é a 
soberania petroleira, no entanto, a PDVSA ainda não conseguiu soberania 

total por dependência tecnológica. Ou seja, não basta ter apenas força 
política é necessário condições materiais que só podem ser alcançados com 
um acúmulo científico e tecnológico para os quais as universidades são 

cruciais. No caso deles, não apenas as universidades tradicionais foram 
dependentes, também por um conjunto de contra-reformas, tornando-se 

incapazes de desenvolver ciência e tecnologia voltados para a soberania, 
como a maioria de seus estudantes e professores, e hoje mais do que 
nunca, não se dispõe a fazê-los. Diante desta situação, as novas 

universidades, como a UBV, não têm condições de dar respostas imediatas, 
pois nasce em meio à dependência e o atraso (ciência e tecnologia não se 

constrói do dia para noite), no entanto, nascem como um meio de resposta, 
a longo prazo, às necessidades da classe trabalhadora e dos oprimidos. 
Com a mesma concepção, embora com objetivos específicos, se criará uma 

universidade latino-americana de hidrocarbonetos. No entanto, muitas 
necessidades imediatas continuam sem respostas, uma das alternativas é 

fazer convênios, mas países como o Brasil, que tem maior conhecimento 
desenvolvido, é dominado pela burguesia que priva os conhecimentos ao 
próprio povo brasileiro, portanto, conseqüentemente, a todos os demais 

povos.  
Isto é apenas um exemplo de quanto é necessário que lutemos 

muito, mas muito mesmo para que as universidades sejam para o povo, no 
sentido não apenas de formá-lo educacionalmente para a emancipação 



humana, mas também para as suas verdadeiras necessidades. Não termos 

este domínio dificulta para que tenhamos o verdadeiro domínio sob os 
meios de produção, elemento número um para a construção do socialismo, 

ou seja, a luta pelos instrumentos do desenvolvimento científico e 
tecnológico é tão fundamental quanto a luta pelas terras e as fábricas, 
simplesmente porque não se desligam. 

Neste sentido, é necessário que esta luta seja articulada pela classe 
trabalhadora e pelos estudantes, de dentro para fora e de fora para dentro 

da universidade, compreendendo que são inúmeras as contradições que 
podem ser exploradas tanto para o plano da resistência como para o plano 
da ofensiva. 

Partindo destes pressupostos estratégicos pensemos algumas 
propostas táticas, baseando-se, obviamente nas condições reais que se 

encontra o movimento hoje. 
 

Movimento por uma Universidade Popular 

Neste contexto a tática necessária é construirmos um Movimento 
Universidade Popular, ou seja, um movimento que não apenas lutará por 

uma universidade popular que em sua plenitude somente será possível 
numa sociedade socialista, mas que em um processo revolucionário já pode 

hegemonicamente ser, como aproveitará todas as contradições da 
universidade atual para transformá-la e para servir às necessidades 
populares atuais e de longo prazo. Tudo que pode e será feito a partir 

destas brechas serão elementos de uma universidade popular, embora 
estejam longe de serem hegemônicos. 

 
Pensemos em alguns exemplos concretos, mas que com um 

movimento como este poderiam ser infinitamente potencializados, bem 

como constituir outras práticas que vão neste sentido do exemplo. 
A universidade hoje, no âmbito do Direito, serve hegemonicamente ao 

capital, ou seja, forma profissionais e desenvolve conhecimentos no sentido 
de estabelecer leis e práticas constitucionais que sirvam para a manutenção 
da ordem capitalista, que vão desde facilitar a expansão do capital, quando 

se consegue aprovar os transgênicos, por exemplo, até a criminalização dos 
movimentos sociais. Tudo isto somente aumentam as necessidades dos 

trabalhadores, estudantes e oprimidos que carecem de leis e/ou de 
correlação de forças que protejam os seus direitos duramente conquistados 
e que contribuam para criar as condições para uma nova sociedade 

realmente sem injustiças. E estas necessidades requerem respostas 
urgentes, portanto, é necessário aproveitar todas as contradições das 

universidades. Embora relativa, a autonomia, cada vez mais ameaçada, 
mais a composição social e ideológica heterogenia presente na 
universidade, permite o desenvolvimento de projetos de pesquisas e de 

extensão (agora também ameaçados pela contra-reforma universitária do 
Governo Lula), bem como o movimento de estudantes e professores que se 

preocupam com estas necessidades populares. Mas quais as suas 
limitações? Justamente não estar articulado ao um movimento estratégico, 
tornando suas ações, na maioria das vezes, assistencialistas e casuais do 

ponto de vista do acúmulo de forças. É com estas preocupações que 
universidades, como a UBV, dentro de uma correlação de forças favorável 

ao povo, toma a iniciativa de articular projetos como a Rede de Estudos e 
Práticas Jurídicas de Apoio a Luta dos Povos de Abya Yala (América Latina), 



com a preocupação de reunir nela também os movimentos sociais. Para 

este projeto estão aprovando convênios com distintas universidades 
da América Latina, inclusive a UFG. Se tivéssemos um movimento 

universidade popular estruturado, seria ele que faria todas estas 
articulações, ou seja, ele seria exatamente isto, articulador e lutador para 
por em prática todos os convênios e projetos possíveis (articulando 

universidades, movimentos, governos) que busquem responder às 
necessidades do povo do ponto de vista do conhecimento. Mas este 

exemplo do jurídico é apenas um exemplo. Podemos pensar em outros 
como o tecnológico, se entre governos muitas trocas de conhecimento não 
é possível façamos entre os povos. Por isto ser tão importante a autonomia 

e a democracia nas universidades. Quantos projetos e pesquisas 
importantes na área do petróleo, por exemplo, não deve haver nas nossas 

universidades?? Quase nada sabemos!! Então, é papel de um movimento 
por uma universidade popular saber, e não apenas saber, articular os 
pesquisadores avançados para que voltem estes seus conhecimentos para 

projetos populares. Mas não são apenas os universitários que são 
detentores de importantes conhecimentos, os trabalhadores do petróleo, 

por exemplo, também. É papel de um movimento por uma universidade 
popular, junto com sindicatos em muitos casos, reunir os trabalhadores 

avançados, mais os pesquisadores avançados em um único espaço para 
trocar conhecimentos, bem como elaborar e avançar naqueles a que ainda 
não se chegou, de acordo com as necessidades populares. Esta é uma 

necessidade hoje da Venezuela, por exemplo, será mesmo que o Brasil não 
contribuirá? Se depender dos nossos governantes absolutamente não, mas 

será que o povo brasileiro não tem como contribuir? Um movimento como 
este pensaria nesta resposta. E assim são inúmeros exemplos que podemos 
pensar, na área da agricultura e do meio ambiente, na área energética, na 

área da saúde, etc. 
Com estes propósitos um movimento como este também serviria 

para fortalecer o movimento estudantil e sindical da universidade que não 
podem em nenhum momento deixar de lutar pelas questões específicas de 
suas categorias e de se organizar nos espaços próprios com o risco de 

enfraquecer a luta interna. No entanto, a clareza estratégica de que 
universidade queremos fortalece o movimento, pois ele saberá travar 

táticas que acumulem forças e que não caiam no imediatismo e no 
espontaneismo que embora possam resultar em importantes graus de 
resistência, não garantem a vitória a longo prazo de projeto popular de 

universidade. Além disto (é necessário compreender o movimento 
dialeticamente) quanto mais o movimento por uma universidade popular vá 

fortalecer os movimentos sociais, mais aumenta nossas condições de 
disputa da universidade, para tanto os movimentos sociais precisam 
compreender a importância desta disputa, um movimento universidade 

popular também deveria cumprir com este papel. 
 

 


