
ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MOVIMENTO 
RUMO A UMA UNIVERSIDADE CRÍTICA, CRIADORA E POPULAR 

 

Não pretendemos aqui detalhar os temas já apresentados em 
discussões anteriores, sejam desde o REUNI até a Autonomia Universitária. 
Sequer produzir um trabalho com todo o esperado rigor acadêmico, 

correndo por certo o risco de haver desprezo intelectual. A bem formulada 
“indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, proposta e 

propagandeada pelo conjunto da Universidade Brasileira, é aplicada de 
forma “apropriada” aos interesses e recursos disponíveis. 

As precárias dotações orçamentárias são insuficientes para seu 

próprio funcionamento e manutenção, para a Extensão estes recursos são 
míseros e os para a Pesquisa inexistente. 

Cabe aos professores e alguns funcionários saírem de “pires na mão” 
a buscar junto as Entidades de Financiamento, Empresas Públicas e as 

Empresas Privadas, os montantes para seus projetos de Pesquisa e mesmo 
de Extensão. 

Esta lógica é perversa e extremamente corruptora, pois a aprovação 

destes estão sujeitas a contrapartidas materiais e de pessoal, que sugam 
recursos de infra-estrutura da Universidade (água, luz, telefone, etc), assim 

como super utilizam os já sucateadas e mesmas obsoletas máquinas e 
equipamentos utilizadas para o Ensino. Professores e Técnicos são 
deslocados quase que na integralidade de seu tempo para atender estes 

projetos, retirandos das salas de aula e os realocando nos antigos 
laboratórios acadêmicos, agora convertidos em Centros de Pesquisa, de 

Excelência e outras denominações. 
Se não sempre, devido ao pudor da dedicação exclusiva, mas na 

grande maioria dos casos são corrompidos por bolsas, ou outros tipos de 

benefícios econômicos, ou mesmo o “prestígio e reconhecimento” das 
empresas contratantes. 

Os estudantes, cujas famílias sofrem as conseqüências da gradativa 
deteorioração de suas condições de vida e mesmo a proletarização, fruto da 
concentração de riquezas, primeiramente, tem de optar entre reivindicar 

um Laboratório Acadêmico ou integrar-se no Laboratório de Pesquisa e ser 
usado como mão de obra barata. A competitividade pelas bolsas e pelo seu 

aprimoramento profissional, exigência do “mercado de trabalho”, 
completam o quadro da hegemonia ideológica do grande capital no interior 
da Universidade. 

As contradições entre o nível de especialização e a oferta do 
emprego, este e os salários aviltados, mostram rapidamente a profunda 

dissociação entre a Educação e o Trabalho. O nível de especialização 
restringe o mercado a fragmentos de ofertas de trabalho. Uma geração 
inteira de jovens despejados de suas casas, desempregados, ou 

trabalhando precarizados, ou em ocupações completamente diferentes para 
as quais se prepararam; outra geração de trabalhadores que viram as 

conquistas trabalhistas e sociais, fruto de suas lutas diluírem-se, tendo de 
trabalhar praticamente até a velhice, e finalmente, uma geração de 
aposentados que não consegue sequer pagar os remédios para ter uma 

velhice mais digna e menos dolorosa. 
São inegáveis os avanços das Ciências nos campos da Medicina, da 

Engenharia, etc. As comunicações, os transportes, os bens duráveis, os 
remédios evoluíram muito como fruto da pesquisa de novas matérias 



primas e materiais. A automatização (robótica, informática, etc), permitiu 

uma grande redução dos esforços físicos, inclusive nas tarefas domésticas. 
No Brasil, esta evolução é inquestionável. 

Por outro lado, a expulsão do campo pelo latifúndio, demais da 
metade da população do país, levou a aglomeração de uma grande massa 
de trabalhadores nas periferias das cidades, sem preparação para o 

trabalho, sem educação, sem habitação, saneamento, etc. O desemprego, o 
trabalho informal, a precarização deste, a prostituição, o roubo, a violência, 

as contravenções levam até mesmo a volta de epidemias consideradas 
extintas no século passado. 

A Universidade é a instituição que mais tem aportado ao 

desenvolvimento das Ciências, das Artes e da Cultura, pelo menos no último 
século, em nosso País. Nela foram formadas gerações de professores, 

médicos, advogados, engenheiros, e outros profissionais hoje dirigentes, 
responsáveis pelo atual estágio de desenvolvimento das relações sociais e 
econômicas, educacionais e produtivas no Brasil. 

A liberdade gerada pelo seu caráter público e a gratuidade, que 
prevaleceu até a metade dos anos 80, permitiu com que na Universidade 

fossem discutidos os grandes problemas políticos, econômicos e sociais de 
cada tempo, e mesmo muitas vezes como um último reduto nos largos 

períodos de ditadura que atravessamos. 
A luta pela Universidade Pública e a Gratuidade, que permitiu o 

ingresso de grande contingente de jovens oriundos das camadas médias 

urbanas e do campo, filhos de servidores públicos, professores, pequenos 
agricultores, profissionais liberais, comerciantes e pequenos e médios 

empresários, etc, deverá ser o central em nossos dias. 
É inegável na atualidade, a imposição da supremacia política e 

ideológica do grande capital na Universidade. Porém esta gera as 

contradições citadas anteriormente. 
Esta disputa ideológica deverá ser travada em toda a sua extensão 

política, a partir das forças em seu interior, e do conjunto das existentes na 
sociedade. A crítica do modelo e rumos impostos pelas classes dominantes, 
não poderá ser dissociada dos interesses imediatos e mesmo definitivos dos 

trabalhadores e de nosso povo. A luta pela hegemonia e para quebrar esta 
correlação de forças em seu interior, no sentido da imposição de um novo 

modelo não poderá ser vitoriosa sem a intervenção direta dos trabalhadores 
e seus aliados. 

O trabalhador e o conjunto do proletariado hoje não conseguem 

encontrar na Universidade nenhum respaldo para a solução direta de seus 
problemas imediatos, sejam de trabalho, de saúde, moradia, etc, talvez 

algum respeito e simpatia, quando conseguem se livrar das massivas 
campanhas eivadas de preconceitos orquestradas contra esta. 

A ação Crítica da luta na Universidade não poderá estar dissociada de 

sua ação Criadora. Estas têm que agirem ao mesmo tempo. Deveremos 
propor no seu interior e ao conjunto da sociedade um novo modelo de 

Universidade. 
Primeiramente, na reorientação de suas ações para a Extensão e 

Pesquisa serem dirigidas para soluções dos problemas mais imediatos dos 

trabalhadores, como: saúde pública, saneamento básico, educação, 
moradia, produção e conservação de alimentos, posse e regulamentação 

urbana e rural, etc. Esta ação não tem nada haver com clientelismo, como 
uma dádiva ocasional, em fim esmola, mas sim como, uma forma de 



relacionamento direto com as demandas dos movimentos populares 

organizados e possíveis de organização. Se as políticas de Extensão e 
Pesquisa estão sendo utilizadas diretamente para aumentar o lucro do 

grande capital, e somente de forma indireta poderá ter um retorno ou 
ganho social, teremos que reverter esta lógica. 

Temos hoje dentro das Universidades, importantes e sérios projetos 

de Extensão e Pesquisa. Alguns isolados, outros envolvem diretamente, 
professores, servidores, alunos, movimentos sociais e até mesmo 

institucionais (departamentos, pro-reitorias). Estes esforços têm que ser 
incentivados, e ao mesmo tempo discutidos na tentativa de enquadramento 
a uma estratégia transformadora dentro dos rumos traçados. 

Acompanhamos muitos destes projetos nas áreas de atividades pesqueiras, 
da Ciência da Natureza, da Ecologia, do Tratamento de Águas e Resíduos, 

das Atividades Agrícolas, etc. 
Estas ações têm atraído a atenção de movimentos sociais e da 

população em geral. As reivindicações das ações passarem a serem 

elaboradas, pautadas a partir destes movimentos, que por certo 
pressionariam as instituições públicas, governos, etc, para a sua execução e 

mesmo financiamento. Sem renumerar os efeitos das pesquisas científicas e 
das novas tecnologias de forma direta ou indiretamente na qualidade da 

vida atual, teremos de resguardar o espaço para as pesquisas que venham 
a romper com o caráter de nossa dependência econômica e técnico-
científica com o imperialismo. 

A colaboração e o estreitamento das relações com outros povos e 
nações deverão ser imperativos e parte de uma visão internacionalista de 

compromisso mundial, assim como a quebra de Lei de Patentes e a negação 
das reservas de conhecimentos científicos internacionais deverão ser 
praticados no dia-a-dia. 

A separação entre o trabalho braçal e intelectual, que as classes 
dominantes nos impõem, até mesmo pelo seu modelo de desenvolvimento 

dependente tem criado relações sociais e econômicas completamente 
diferenciadas entre estes dois trabalhos. Se a chave para a mudança das 
“condições objetivas de reprodução” coloca a universalização do trabalho e 

da educação como solução única, segundo texto de Mészáros, proposto para 
este momento ter sua importância maior no grande debate ideológico, o 

termo “aqui e agora” do mesmo texto poderia ser apropriado a realidade 
concreta do debate sobre a construção de um movimento por uma 
Universidade Popular. 

A luta pela democratização interna na Universidade, que garanta a 
proporcionalidade da representação em órgãos colegiados, conselhos, 

fóruns eleitorais dos setores organizados, dos professores, servidores e 
alunos deverá ser ampliada a participação dos trabalhadores como garantia 
concreta de uma gestão e funcionamento efetivamente popular e   

democrática. Assim como, todo o controle de seu financiamento público e 
privado e da utilização dos recursos e dotações. 

A Universidade Popular não vai ser instalada por decretos 
governamentais, por decisões de Conselhos Universitários ou pela ação 
isolada de movimentos, por melhores as intenções que esses possam ter. 

Pensemos que este Movimento, que hoje necessariamente nasceria dentro 
das Universidades, teria que promover o debate e unir os interesses dos 

distintos setores da comunidade acadêmica, com suas múltiplas vangardas 
de quase ninguém. O rompimento com os interesses coorporativos 



mesquinhos, com as soluções burocráticas e imediatistas, com o 

clientelismo orgânico e partidário, só podem ser alcançados com o controle 
externo do movimento social organizado. 

Este é um movimento permanente que deverá transitar por todo o 
tempo desde agora, ao longo e ligado ao processo da revolução brasileira e 
em todas as fases da construção do socialismo. Os avanços da Universidade 

Popular estarão necessariamente ligados a correlação de forças existente 
em cada um destes momentos, porém o rumo deste terá de ser 

determinado pelo conjunto da vanguarda do proletariado e de seus aliados. 
 

A definição das tarefas imediadas, a médio e em longo prazo 

começaria primeiramente pela articulação entre os movimentos dos 
professores, funcionários alunos e seus possíveis aliados no interior da 

Universidade. O aproveitamento e redirecionamento dos esforços, mesmo 
assistencialistas, existentes tanto de Pesquisa quanto de Extensão poderiam 

ser usados a partir da articulação política inicial. Não se descarta mesmo o 
envolvimento da Instituição (departamentos, pró-reitorias, etc) quando isso 
for possível. 

Se a estratégia deste movimento é no rumo da construção da 
Universidade Popular, sua tática deverá orientar-se no sentido de angariar a 

simpatia e a colaboração dos mais amplos setores, até mesmo para isolar 
uma possível reação. 

A busca por projetos essenciais junto aos movimentos sociais é uma 

tarefa de grande articulação, que deverá ser executada sem uma maior 
atividade propagandística, ou que denote um interesse clientelista nem 

partidário.  Não estou aqui propondo o rebaixamento da luta ideológica, e 
sim a habilidade que no início teremos de ter para romper com os 
preconceitos que a propaganda do inimigo de classe com certeza 

disseminará. 
Não poderemos permitir o aparelhamento deste movimento, por 

compreendermos que seu Programa poderá estar muito além das tímidas 
reservas numéricas e de qualidade das forças políticas que nele deverão 
envolver-se. 


