
No que exatamente a universidade contribui com o capital e com a 

reprodução da ordem vigente, e o que devemos fazer para sairmos da 

defensiva e de fato conseguirmos acumular forças para o projeto da 

universidade popular. 
 

 

1- Dizer que a universidade está a serviço dos interesses das elites já é lugar comum no 

movimento estudantil e nos sindicatos. No entanto, é raro encontrarmos uma caracterização 

da universidade que aponte clara e objetivamente em que exatamente a universidade contribui 

com o capital. Existe uma carência muito grande de formulação sobre isso. Ora, se 

considerarmos que as pessoas se preocupam com algo se a prática exige isso delas, 

chegaremos à conclusão de que essa carência de formulação é sintomática de algum desvio 

em nossa práxis política, que não está exigindo de nós uma formulação sobre a exata relação 

entre universidade e capital. Em última instância, essa carência talvez seja um sinal de que a 

nossa ação política pode estar servindo para muitas coisas, menos para fazer diferença na luta 

de classes. (Obs. Por “nossa”, leia-se “do movimento estudantil”). Devemos refletir sobre 

isso.  

 

2- Tentando então dar um passo adiante: no que, exatamente, a universidade contribui com o 

capital? (Entenda-se “contribuir com o capital” num sentido amplo, não apenas com as 

empresas, mas na reprodução da ordem vigente). A universidade contribui com o capital em 

exatamente quatro pontos: em primeiro lugar, a universidade forma estrategistas, dirigentes e 

operadores para o capital e para a ordem social vigente – desde juízes e economistas, até 

professores na educação básica, passando por altos executivos etc.; em segundo lugar, a 

universidade fornece tecnologia, informações e processos para o capital, do qual o capital se 

apropria para alimentar a sua força produtiva, direta ou indiretamente, e para manter a ordem 

social vigente; em terceiro lugar, a universidade produz e alimenta ideologia (não no sentido 

da ideologia do partido A ou do partido B, deste ou daquele movimento, mas no sentido do 

mascaramento da realidade e dos conflitos existentes na realidade com o propósito de 

apresentar uma suposta realidade sem conflitos, sem luta de classes – uma falsa realidade), da 

qual o capital se serve organizar a dominação ideológica na sociedade; em quarto lugar, a 

universidade é, ela própria, fonte de exploração econômica e lucros, ou um “nicho de 

mercado” (ou seja, o capitalista pode investir seu capital numa faculdade tanto quanto numa 

fábrica de sapatos). Estes quatro pontos constituem a espinha dorsal da universidade, no 

sentido de que é ai que a universidade é estratégica para o capital. (Cada um deles pode e deve 

ser desenvolvido, inclusive para, a partir da antítese deles, determinar no que consiste a 

essência do projeto da universidade popular. Mas este não é o propósito deste texto). 

 

3- É lógico que todos nós sabemos que a universidade forma quadros e operadores para o 

capital, que a universidade fornece tecnologia para o capital etc. No movimento estudantil, 

não há grande polêmica em torno dessa constatação. Em verdade, estes pontos são uma 

obviedade pra nós. Por isso, pode soar arrogante a afirmação de que eles estão ausentes de 

nossas formulações e de que estão ausentes de nossa ação política. Mas, curiosamente, é isso 

que tem ocorrido. Temos sido consumidos por uma agenda política centrada, sobretudo, em 

reivindicações corporativas (mais salas de aula, mais professores, mais assistência estudantil, 

mais democracia etc.). Para que não distorçam as idéias aqui apresentadas, é importante aqui 

deixar bem claro que o problema não está no fato de organizarmos lutas corporativas. 

Organizar lutas corporativas é correto. Quando dizemos que estamos sendo “consumidos” por 

essa agenda, o que estamos dizendo é que não temos conseguido dar um sentido global para 

as lutas corporativas, não estamos conseguindo fazer com que, a partir dessas lutas, tenhamos 

saldo político, ideológico e organizativo. Em última instância, não estamos conseguindo 

explorar essas lutas para fazer alguma diferença na luta de classes, por menor que seja essa 

contribuição. O que tem ocorrido é que as lutas corporativas têm ficado presas nelas mesmas.  

 



4- Vamos examinar um exemplo concreto: a luta por eleições diretas para reitor. Por diversas 
vezes essa pauta se colocou diante de nós. Em todas as ocasiões, essa luta não conseguiu 

assumir um sentido que não fosse corporativo: afirmamos que a eleição tal como ocorre hoje 

é antidemocrática, que os estudantes e trabalhadores não têm peso algum na votação, que 

quem decide é uma minoria, e que a eleição deve ser democrática e contar com a participação 

de todos. Essa é uma abordagem possível (e é essa abordagem que tem predominado). Mas, se 

nos preocuparmos em situar a luta por eleições diretas para reitor numa leitura global da 

universidade, cujo aspecto central é o papel da universidade na luta de classes, a abordagem 

será outra. Caracterizaremos a eleição para reitor tal como ocorre hoje não apenas como um 

método de eleição “antidemocrático” em que “não há participação”, mas um método que 

garante aos donos do poder que o futuro reitor seja alguém vinculado aos interesses do 

capital; e, em paralelo, caracterizaremos a eleição direta para reitor (que é o que 

reivindicamos) não apenas como justa porque nela todos participam, mas porque é a eleição 

direita para reitor que possibilita que o futuro reitor seja alguém comprometido com um 

projeto de universidade popular. Note-se então que o problema não está na pauta em si 

mesma, mas no modo como a abordamos. Na segunda abordagem, não se perde de vista o 

central: em que sentido a eleição para reitor faz diferença na luta de classes.  

 

5- O exemplo pode ser estendido a qualquer luta pontual e específica. Qualquer que seja o 

exemplo, quando organizamos uma luta, por mais pontual e corporativa que seja (desde a 

reivindicação de algo até a luta contra uma medida do governo), nós necessariamente damos 

um sentido para a luta. O ponto é que nós estamos falhando na tarefa de dar um sentido global 

para as lutas, estamos encontrando dificuldade de situar ou contextualizar as lutas pontuais e 

corporativas na luta de classes. O resultado é que, não assumindo um sentido global que as 

vincule à luta de classes, as lutas acabam assumindo um sentido corporativo. No exemplo da 

eleição para reitor, não se consegue ir além de “queremos democracia para a nossa 

participação”. Ora, quando isso acontece, na prática o que estamos fazendo é uma abstração 

da realidade, como se na realidade não houvesse luta de classes: no exemplo da eleição para 

reitor, é como se a eleição não tivesse nada a ver com a luta de classes, quando na verdade é a 

luta de classes o conflito fundamental que está em jogo ai. Ora, se quisermos de fato 

contribuir para fazer diferença na luta de classes, devemos ser capazes de situar nela os 

conflitos nos quais estamos envolvidos, por mais pontuais que sejam, de uma maneira que os 

nossos interlocutores entendam essa relação, de uma maneira que faça sentido para eles.  

(Existem aqueles que, corretamente, procuram contextualizar as lutas pontuais e específicas 

na luta de classes. No entanto, só isso não basta. O método de construção das lutas também é 

determinante. Por isso é que, muitas vezes, mesmo quando essa contextualização é feita, a 

luta não avança. Porque o método de construção não é adequado, porque predominam desvios 

de conduta etc. Discutiremos essa questão a fundo em outros textos, que versam sobre os 

desafios políticos e organizativos do movimento estudantil e sobre os desvios que devemos 

superar no movimento estudantil. De fato, essa capacidade de situar o pontual no global nós 

só desenvolveremos se identificarmos e enfrentarmos os desafios políticos e organizativos da 

nossa práxis).  

 

6- A luta corporativa pode levar também ao conservadorismo. Ou seja, além de não ter saldo 

político, ideológico e organizativo para a classe trabalhadora, a luta corporativa pode acabar 

jogando contra a classe trabalhadora. Esse é um risco real, e muitas vezes nós caímos nessa 

armadilha sem percebermos. Um exemplo do conservadorismo é a abordagem, recorrente nas 

nossas reivindicações, da “qualidade”. Uma causa sem dúvida justa, mas que facilmente pode 

assumir um viés conservador – não apenas na sua simbologia, mas na prática. Reivindicamos 

um ensino de qualidade, infra-estrutura de qualidade etc., e lutamos por isso. E essa luta rende 

frutos: professores são contratados, laboratórios são montados etc. No entanto, é necessário 

questionar: esses frutos colocam-se a serviço de que interesses? Não pode ocorrer de lutarmos 

por algo que, uma vez conquistado, vá beneficiar o capital? Não raras vezes, é isso o que 

ocorre. E ocorre justamente porque, no processo da luta, perdemos de vista o que é central: 



qualidade em prol de que interesses? Se menosprezamos isso, se o foco de nossa luta é a 
“qualidade” incondicionalmente, a “qualidade” pela “qualidade”, acabamos mais uma vez 

caindo numa abstração. Porque “qualidade”, em abstrato, não existe. O que existe na 

realidade concreta é qualidade a serviço do capital e qualidade a serviço da classe 

trabalhadora. No entanto, não raras vezes reivindicamos “qualidade”, pura e simplesmente, 

independentemente dos interesses em jogo, como se pudesse existir uma “qualidade” em 

abstrato. Daí, para fazermos o papel de linha auxiliar do capital, é um passo.  

 

7- Outro exemplo de conservadorismo é na abordagem da expansão de vagas. Diante da 

política de expansão dos governos – que, sem dúvida, é demagógica, na medida em que não 

vem acompanhada das condições para o estudo – acabamos nos colocando contra a expansão, 

no combate à expansão. Se não é nosso papel apoiar essa política de expansão (pois não cabe 

sermos apoiadores de uma política demagógica), tampouco é nosso papel combater a 

expansão, mesmo que em condições precárias. É nosso papel aproveitar essa situação gerada 

pela expansão e organizar os estudantes para lutar por condições adequadas. Porque isso 

dinamiza e evidencia a luta de classes, e faz a classe trabalhadora avançar e se fortalecer. Este 

é o critério! Portanto, colocar-se contra a expansão é um erro tático evidente, que nos coloca 

numa posição conservadora, em que alimentamos a ordem social vigente, elitista, sem sequer 

nos darmos conta disso. Isso tudo ocorre porque estamos sendo incapazes de situar as lutas e 

pautas concretas e pontuais com as quais lidamos no cotidiano, numa leitura global da 

universidade e seu papel na sociedade de classes.  

 

8- Mesmo que consigamos escapar da armadilha do corporativismo e do conservadorismo, 

organizando as lutas corporativas de uma maneira adequada, só isso não basta para que nossa 

intervenção faça diferença na luta de classes. Porque, por mais que consigamos situar as 

demandas corporativas dos estudantes na luta de classes, evidenciando a relação entre uma e 

outra, o fato é que só as lutas corporativas não são suficientes para se incidir na luta de 

classes. Ao lado das lutas corporativas, é necessário que consigamos organizar e igualmente 

priorizar a luta ideológica. No que consiste e qual é o papel da luta ideológica? A luta 

ideológica geralmente não visa à obtenção de um ganho, de uma conquista, exceto de 

consciência. O ganho, no caso, é influenciar as pessoas. A luta ideológica consiste na 

denúncia das contradições mais evidentes da ordem social vigente, aquelas contradições que a 

direita não quer que sejam evidenciadas, não quer que sejam ditas, e que, quando exploradas, 

incomodam, e de tanto incomodar obrigam a direita a se colocar, a se expor, a “confessar” o 

seu atraso e a sua ignorância: o machismo e a homofobia (tão presentes nas atléticas, por 

exemplo), o racismo (é emblemático um fato recente, em que a luta por cotas obrigou um 

senador do DEM a defender publicamente a idéia de que a escravidão não foi tão ruim assim), 

o elitismo, a mentira, a arbitrariedade etc. É importante ter claro que o papel da luta 

ideológica não é outro senão polemizar, incomodar a direita (coisa que a luta corporativa 

raramente faz), gerar um debate, dar visibilidade para contradições, obrigar a direita a sair da 

toca para ser desmoralizada. As lutas corporativas são aquelas em que se luta por um ganho 

real. Mas elas raramente polemizam com a direita, que não fica incomodada com a nossa 

pauta de reivindicações. (A verdade é que a direita despreza solenemente a nossa pauta de 

reivindicações: sequer sabe que temos reivindicações; aliás, no geral a direita sequer sabe da 

nossa existência). Por sua natureza, a universidade é um ambiente altamente favorável à luta 

ideológica. De um lado, pelo potencial crítico dos estudantes (inclusive porque, em sua 

maioria, os estudantes ainda não têm compromissos econômicos tão definidos, os quais criam 

uma blindagem na consciência); de outro lado, pelo alto grau de conservadorismo presente na 

universidade. Por isso, por mais que conquistemos ganhos organizando lutas corporativas, não 

conseguiremos, através dessas lutas, gerar choque de idéias e obrigar a direita a confessar 

quem realmente é e o que realmente pensa. Ora, este escancaramento da realidade tal como 

ela é, sem mascaramentos, é fundamental tanto para a sensibilização e tomada de consciência 

das pessoas como para a massificação do movimento. Por isso, só avançaremos no sentido de 

fazer diferença na luta de classes quando a luta ideológica for uma prioridade.  



 
9- Se nos debruçarmos a examinar como anda a luta ideológica no movimento estudantil, 

infelizmente teremos que constatar que nós marginalizamos a luta ideológica. Concentramos 

quase toda a nossa energia na luta corporativa. E, nos raros momentos em que tomamos a 

iniciativa de organizar a luta ideológica, geralmente fazemos de qualquer jeito, sem 

organização, sem planejamento, isso quando não a fazemos de maneira caricatural (luta 

ideológica que não incomoda ninguém não é luta ideológica). É necessário superarmos essa 

lacuna em nossa práxis e priorizarmos a luta ideológica tanto quanto priorizamos a luta 

corporativa. Nesse sentido, é importante termos claro que podemos perfeitamente explorar 

uma pauta menos pela justeza de seu mérito e mais pelo potencial que tem de gerar luta 

ideológica. Este é o caso das cotas, por exemplo. É uma pauta justa, mas, mais do que isso, é 

uma pauta polêmica. Daí o seu potencial. Um outro exemplo de pauta que, além de justa no 

mérito, tem uma enorme carga ideológica é a luta pela criação de cursos como o Pedagogia 

da Terra na universidade (ou qualquer outro curso do Pronera). Ora, se é perfeitamente 

possível ficar indiferente a uma questão como, por exemplo, mais bolsas moradia, é 

impossível ficar indiferente à proposta de abrir vagas para os sem terra na universidade. Pois a 

direita admite mais bolsas, mas não admite de jeito nenhum que os sem terra tenham acesso à 

universidade. Por isso, mesmo que não tenhamos perspectiva real de ganho com essa pauta, 

só o fato de gerar um debate na universidade e obrigar a direita a expor seus preconceitos sem 

mascaramento já é suficiente para que uma pauta como essa seja priorizada.  

 

10- Por que motivo não estamos conseguindo fugir das armadilhas do corporativismo, do 

conservadorismo e do desprezo pela luta ideológica? Não é simples explicar essa inversão, 

que não ocorre ao acaso. Ela tem uma causa. São inúmeros fatores combinados: fatores 

históricos, econômicos, políticos, ideológicos, culturais, psicológicos etc. É essencial 

compreendermos por que e como esses fatores se combinam para produzir tamanho desvio 

em nossa práxis. Se o fizermos, chegaremos a conclusões que extrapolam o universo do 

movimento estudantil e que dizem respeito à esquerda como um todo. De qualquer forma, não 

é propósito deste texto fazê-lo. (Está para ser lançado um livro que trata disso, pela Editora 

Perseu Abramo, cujo autor é Carlos Henrique Menegozzo). Neste momento, interessa 

simplesmente afirmar a necessidade de não perdermos de vista, na nossa práxis política, 

aquilo que é central – fazer diferença na luta de classes – e termos clareza de que, para fazer 

diferença, é necessário considerar dois pontos elementares: situar a luta corporativa na luta de 

classes, e priorizar a luta ideológica tanto quanto a luta corporativa. Se conseguirmos 

verdadeiramente nos apropriarmos dessa afirmação e destes elementos básicos (apropriar-se 

verdadeiramente implica estranhar a própria práxis e dar-se conta de que é necessário corrigi-

la), já teremos percorrido meio caminho. Portanto, neste momento, nosso papel é, sobretudo, 

problematizar a nossa práxis: em que medida o que estamos fazendo tem feito diferença na 

luta de classes? E insistir nisso: que devemos fazer diferença na luta de classes. Por mais que 

afirmar isso seja afirmar o óbvio, é forçoso constatar que esta obviedade tem passado batido 

na nossa práxis. (Felizmente, não é difícil perceber que isso tem acontecido, basta um pouco 

de reflexão e sento crítico). 

 

11- Por fim, é necessário fazer duas advertências: uma, para evitar que hiperdimensionemos a 

nossa capacidade e as nossas tarefas neste momento histórico; a outra, para evitar o inverso, 

ou seja, que subdimensionamos a nossa capacidade e as nossas tarefas. Como dissemos, a 

essência do projeto de universidade popular pode ser obtida na antítese daquelas quatro 

funções da universidade na sociedade de classes. Assim, na exata contramão da universidade 

voltada para o capital, a universidade popular é aquela que: forma profissionais 

comprometidos com o povo e que atuam na sociedade em benefício do povo; desenvolve 

tecnologias, processos e informações pelo interesse do povo; escancara a realidade tal como 

ela é, com todos os seus conflitos, sem mascaramentos; e, finalmente, a universidade popular 

é pública, gratuita e laica (e deve garantir seus bancos para o povo). Ora, não é preciso 

examinar estes elementos a fundo para perceber duas coisas. De um lado, que a realização do 



projeto da universidade popular depende de uma mudança na correlação de forças na 
sociedade. Por mais que organizemos a nossa luta da melhor forma possível, enquanto o 

capital for hegemônico na sociedade e enquanto a classe trabalhadora e o povo estiverem 

enfraquecidos e fragilizados, a universidade continuará hegemonizada pelo capital. A 

realização do projeto da universidade popular depende, em última instância, da realização de 

um projeto popular na sociedade, de uma força do povo agindo como protagonista da história 

e de seu destino. Noutros termos, se o palco da luta pela universidade popular é a 

universidade, essa luta só poderá ser ganha na sociedade, o que pressupõe uma alteração na 

correlação de forças na sociedade. E isso não depende apenas de nós. De outro lado, é fácil 

perceber que, mesmo sendo hegemonizada pelo capital, essa universidade que aí está possui 

as suas contradições, e uma das principais contradições é que nela há abertura para, desde já, 

por dentro dela, se construir a universidade popular que projetamos. Poderíamos dar inúmeros 

exemplos disso. Basta lembrar que foi nessa universidade hegemonizada pelo capital que um 

Florestan Fernandes pôde formar-se teórico da luta de classes, intelectual militante e quadro 

político da classe trabalhadora, e foi nessa universidade que ele desenvolveu pesquisas e 

conhecimentos que até hoje são fundamentais para a classe trabalhadora, e continuarão a ser 

por muito tempo.  

 

12- Portanto, precisamos ter claro duas coisas: em primeiro lugar, que a universidade não vai 

se transformar da noite pro dia, uma vez que a luta pela transformação da universidade, 

travada pelo movimento estudantil, só poderá ser ganha no interior de um processo de lutas 

maior, global, de sociedade; em segundo lugar, se não está colocada na ordem do dia a 

transformação da universidade, já que a correlação de forças na sociedade não nos é favorável 

hoje, precisamos ter claro que, a despeito disso, a exploração das contradições existentes na 

universidade e a ocupação de todos os espaços em que houver abertura é fundamental não 

apenas para fazer avançar o projeto da universidade popular, mas também, e indo além, para 

alterar a correlação de forças na sociedade (ajudando a criar as condições de transformação da 

universidade e da sociedade). Em síntese: a transformação da sociedade depende da 

capacidade de nós (povo brasileiro) acumularmos forças por dentro dessa sociedade que 

almejamos transformar. A luta na universidade, entendida como construção do projeto de 

universidade popular desde já e por dentro da universidade que aí está, é parte deste 

processo, na medida em que interfere em elementos estratégicos na dominação de classes. Se 

tiver clareza disso, o movimento estudantil poderá fazer diferença na luta de classes em favor 

da classe trabalhadora.  
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