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No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, com a necessidade de amenizar 

constantemente suas crises cíclicas dentro das pulsações inevitáveis de desperdício e escassez, 

a  Universidade  desenvolve  um  papel  determinante  para  a  manutenção  de  sua  produção 

destrutiva, mas também se torna ainda mais estratégica para um potencial transformador na 

proposição de uma nova ordem social hegemônica sob o controle dos trabalhadores. Torna-se 

irônico quando ouvimos falar pelos lacaios do imperialismo de uma suposta “popularização” da 

universidade. Muito se enganam quando tentam ludibriar nosso povo trabalhador, que sente na 

pele a opressão e exploração desse sistema arcaico. Na verdade, a situação de crise estrutural 

que ele vive hoje apenas se aprofunda de um modo global, e a miséria, a fome e a exploração 

apenas avançam sobre um contingente maior da humanidade. A Universidade não poderia ter 

outra função senão o suporte ideológico dominante aplicado à ciência e à tecnologia para a 

manutenção da reprodução do sistema do capital.

O processo “lento e gradual” de privatização da educação pública está sendo acelerado 

constantemente. Fatos marcantes, como a regulamentação da Lei de Inovação Tecnológica - 

medida que permite que professores virem empresários e que suas patentes não sejam mais 

de propriedade pública de nosso povo -, a transferência de verbas públicas para instituições 

particulares através do PROUNI - amenizando a crise dos empresários da educação através da 

compra de vagas ociosas -, as reformas curriculares “tecnicistas” dos cursos - flexibilizando a 

venda e diminuindo o valor da força de trabalho -, o caráter mercadológico que as pesquisas 

requerem para serem aprovadas, apenas demonstram que a política adotada em relação à 

universidade  brasileira  é  de  total  dependência  externa  das  transnacionais  e  organismos 

imperialistas. 

A venda dos direitos conquistados com muita luta pela classe trabalhadora é apenas 

uma das fissuras necessárias para amenizar a crise estrutural do capitalismo. Esse processo de 

transformação  da  educação  em  mercadoria  ou  em  insumo  para  agregar  valor  a  outras 

mercadorias é um caminho necessário para maximizar lucros, de acordo com as necessidades 

e os interesses da classe dominante. A lógica motora de exploração do homem pelo homem da 

sociedade capitalista e o modelo dependente com que nosso país se desenvolve se tornam 

entraves  inconciliáveis  com a  construção  de  um projeto  soberano  e  popular  de  nação:  a 

universidade nunca cumprirá sua “missão” de construir uma sociedade mais justa e igualitária 

dentro dos marcos do sistema sócio-metabólico do capital. 

Vendo  hoje  as  nossas  entidades  representativas  (na  sua  maioria,  burocratizadas, 

fraudulentas  e  aparelhadas,  defendendo  os  projetos  de  “reforma”  universitária  da  classe 

dominante),  ligado à visão da universidade afundando em um estudo elitista,  livresco,  de 

adestramento  autoritário  e  de  memória,  simplesmente  abandonamos,  às  vezes  por 

imaturidade, pensando de maneira imediata, a luta nesses espaços fundamentais. No entanto, 

a disputa da Universidade Brasileira deve se dar ocupando cada espaço. A simples negação, 



seja da forma mais radical, como dizia Marx, permanece “condicionada pelo objeto de sua 

negação”.  Não  podemos  nos  furtar,  de  maneira  alguma,  de  nos  apropriar  de  todo  o 

conhecimento produzido pela humanidade, seja da maneira como nos foi passado, e criar a 

partir de agora, uma nova maneira de assimilá-lo, sempre ligando o aprendizado à prática de 

mudança social junto aos anseios populares. A negação apenas será adequada quando tendo 

como alvo o sistema que produz o objeto de sua negação: é necessário a antecipação, de 

compreensão  sistêmica  e  com  plano  estratégico  de  atuação  sobre  o  cerne  do  sistema 

capitalista.

Por isso, ainda não basta estar em cada local disputando a universidade. Devemos ter 

clareza de que rumo vamos tomar conforme as contradições entre as forças antagônicas de 

classe apresentadas em nosso cotidiano se acirrarem. Esse projeto estratégico de luta deve ser 

cotidianamente discutido junto com as ações imediatas; ou seja, tanto a universidade não será 

capaz de mudar radicalmente a lógica de reprodução da sociedade, como a universidade não 

poderá se alterar em sua essência dentro dessa lógica de produção. Não bastam medidas 

paliativas de reforma da atual estrutura universitária.  Uma luta pela real  popularização da 

universidade,  seja na sua forma, alcançando todos os setores explorados da sociedade (a 

“universalização”  da  universidade),  bem  como  no  seu  conteúdo,  na  produção  da  ciência, 

tecnologia e arte referenciada socialmente, para a solução dos problemas do nosso povo, deve 

ser encampada em uma compreensão mais ampla. Tendo em vista que a lógica privatizante da 

educação formal  é necessária  para a manutenção do sistema reprodutivo do capital,  lutar 

contra esses projetos de aliança com imperialismo significa lutar contra o próprio capitalismo 

na sua abrangência como estrutura social hegemônica. Nesse contexto, a luta universitária 

deve vir aliada com todos os setores populares, sob a vanguarda do proletariado, a quem 

incumbe à tarefa histórica revolucionária de superação dessa sociedade.

A  experiência  da  Universidade  Cubana  é  uma das  possibilidades  que  podemos nos 

espelhar. Muito embora os problemas conhecidos, pois sabemos que é uma experiência sempre 

em construção, os resultados práticos na formação de médicos que prestam solidariedade no 

mundo  inteiro,  ou  mesmo em outras  áreas  menos  referidas  (como economia,  pedagogia, 

farmacêutica, etc), demonstram que o plano estratégico de uma universidade popular não está 

descolada do plano estratégico de construção de uma nova ordem social sem classes. E hoje a 

Venezuela, que vive um processo de organização popular muito forte, trilha por um caminho 

de busca de uma outra lógica de produção e, por conseguinte, uma nova universidade. A 

Universidade Bolivariana é o contraponto das universidades tradicionais na Venezuela, que são 

reconhecidos pólos de reação à organização popular.  

A organização dos trabalhadores e setores populares da sociedade devem avançar no 

que o  sociólogo marxista brasileiro  Florestan Fernandes chamou de revoluções “dentro  da 

ordem”  (o  alargamento  da  ordem  burguesa  pela  luta  da  classe  trabalhadora),  que  são 

utilizadas como meio de acumulação de força, nas tarefas imediatas orientadas por um plano 

estratégico revolucionário. Na luta por uma Universidade Popular não é diferente: devemos 

seguir disputando as entidades, lutar por melhores condições de permanência, de estudos, por 



maior democracia interna, pela maior aproximação com os movimentos populares, contra a 

criminalização do movimento universitário, etc. Nossas bandeiras devem se tornar de tal forma 

abrangente até o momento em que um grande bloco político, pautando o socialismo como 

necessidade  histórica  e  a  ditadura  do  proletariado  como  transição  inevitável  para  uma 

sociedade sem exploração de classes, torne essa revolução “contra a ordem”.

Sabemos: é uma construção histórica e exige muita paciência e dedicação. A 

luta por uma Universidade Popular,  referenciada socialmente,  à  serviço do nosso 

povo explorado e da Revolução Socialista,  não inicia hoje e tampouco se findará 

amanhã:  ela  é  uma  necessidade  histórica  na  superação  radical  das  contradições 

incorrigíveis do sistema capitalista.


