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A universidade vai mal. Diagnóstico rápido e correto que qualquer estudante pode fazer. 

No entanto, o que transporta a/o estudante da indignação até a ação?

Num  primeiro  momento  é  a  quebra  de  expectativas  que  essa  nossa  universidade 

arcaica, viciada e emperrada inflige à/ao discente, e esta/este estudante revoltada/revoltado 

acaba  por  entender  que  uma melhora  nas  instituições  de  ensino  apenas  acontecerá  se  a 

ESTRUTURA  da  sociedade  for  renovada.  A  partir  daí  as  ruas  ganham uma/um estudante 

incumbida/incumbido de estudar aquilo que lhes é negado dentro da academia: A REALIDADE 

BRASILEIRA e sua transformação (POERNER, 1968).

Ainda  é  pouco  discutido  o  papel  da/do  estudante  na  sociedade,  pois  mesmo  os 

universitários e as universitárias bebem muito da ideologia dominante e acabam colaborando 

com o  tão  fadado  sistema  no  qual  vivemos,  visto  que  a  universidade  atual  caminha  de 

encontro com as idéias e a sociedade capitalista (FIMON e ANOPETIL, 2005).

O capitalismo precisa de trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais especializados e 

especializadas e com seus conhecimentos fragmentados, porém a universidade faz mais do 

que  isso,  ela  também  fragmenta  as  idéias  e  visões  dos  indivíduos,  tornando-os 

incompetentes para a vida, apesar de muito competentes para “parte da vida”, exatamente 

aquela parte responsável pela manutenção do modelo tecnicista, reprodutor de conhecimentos 

alheios e pela continuidade do próprio sistema (FIMON e ANOPETIL, 2005). 

Uma  alternativa  plausível  das  e  dos  estudantes  para  não  colaborar  com todo  o 

emaranhado de miséria do sistema consiste em se integrar às massas de trabalhadoras e 

trabalhadores na luta pela revolução da sociedade. O movimento de Maio de 68 na França 

(movimento  de  estudantes,  trabalhadores  e  trabalhadoras  que  ocupou  fábricas  e 

universidades)  apresentou  a  alternativa  de  estudantes  e  trabalhadores/trabalhadoras 

lutarem  juntos  e  juntas,  contra  a  mediocridade  burguesa  e  por  uma  nova  sociedade, 

construída pelo anseio coletivo-social (FIMON e ANOPETIL, 2005). 

A  luta  de  classes  está  dentro  da  universidade,  pois  esta  reflete  a  sociedade.  As 

futuras  profissões  dos/das  estudantes  progressivamente  se  degradam,  as  condições  de 

trabalho só pioram, os recursos das universidades esgotam-se, e em meio a esse caos, por 

que os/as estudantes ainda pensam que os movimentos sociais estão fora da universidade?

O  movimento  estudantil  ainda  não  consegue  localizar  o  lugar  da/do  estudante 

universitária/universitário no modo de produção capitalista, e tem priorizado o reforço da 

luta daqueles e daquelas cujo lugar no modo de produção já é conhecido a criar novas crises 

no sistema a partir de seu próprio lugar na produção (NASCIMENTO, 2008). 

Para  compreender  o  papel  social  estudantil  primeiro  devemos  lembrar  do  que 

Maurício Tragtenberg afirmou: “a universidade é simplesmente uma instituição dominante 

ligada à dominação. Não é uma instituição neutra; é uma instituição de classe, onde as 



contradições  de  classe  aparecem”,  assim  a  apropriação  universitária  (atual)  do 

conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele se constitui em capital e toma a 

forma nos hábitos universitários.

Portanto devemos nos pautar na construção de novas instituições de produção de 

conhecimentos  e  criação  de  tecnologias,  que  questionem  a  submissão  à  ideologia 

dominante, à disciplina e à hierarquia capitalistas. Isso não se constrói para os movimentos 

sociais, mas sim com os movimentos sociais, e a partir de suas próprias iniciativas. As/os 

estudantes  podem (e  devem)  colaborar  com  essa  construção,  mas  diferentemente  dos 

cursos de extensão ou dos meros contatos militantes, só será eficaz quando se fizer em 

conjunto com lutas contra toda forma de exploração. É por este caminho de lutas que se 

pode  apontar  novas  perspectivas  de  produção  científica,  tecnológica  e  institucional 

(NASCIMENTO, 2008). Uma frase de Augusto Poerner sintetiza bem essa idéia:  “ou me 

realizo com o meu povo ou me realizo contra o meu povo”. 

Devemos  ter  claro  que  as  lutas  pela  educação  e  a  própria  construção  do 

conhecimento devem ser feitas  junto com o povo.  Ao não nos colocarmos ao lado dos 

trabalhadores e trabalhadoras corremos o risco de sermos meros “militontos” e “militontas”, 

que organizam reuniões e encontros, servindo para encontrar amigos e amigas e estabelecer 

futuros contatos profissionais. É muita mediocridade se esse for realmente o objetivo do 

movimento (ENEFAR). 

Toda  a  construção  do  movimento  estudantil  deve  primar  pela  discussão  e 

entendimento da situação de explorados e exploradas, pautar-se na crítica unitária e não 

parcial  da  situação,  e  buscar  não  a  reforma  da  situação,  mas  a  criação  de  novas 

situações. Desse modo seremos um movimento que não visa o seu fim, mas que entende-

se  sempre  como  início  da  construção  de  uma  nova  sociedade.  Não  estaríamos  "até  a 

vitória", mas "até o começo desta", sempre! (FIMON e ANOPETIL, 2005). 


