
Por uma Universidade Popular! 
 

A crise na universidade 

 Não há dúvida de que existem grandes problemas na educação brasileira, e o caso da USP não 

é uma exceção. Negá-los seria ignorar que o acesso ao ensino superior é marcado pela condição econômica 

dos jovens em um dos países de maior desigualdade social do mundo. Negá-los seria fechar os olhos às 

dificuldades de muitos jovens que, na condição de exceção, conseguem passar no vestibular, mas chegam 

ao primeiro semestre de faculdade sem ter condições de arcar com o transporte, o xerox, os livros, a 

moradia, a alimentação. Estamos ainda na superfície do problema. Mas já podemos ver que as questões de 

acesso e permanência exigem nossa atenção. 

 O sistema universitário público encontra-se numa grave crise. As IFES passam por 

prolongada greve unificada que se soma às mobilizações pontuais dos anos anteriores. A USP amarga 

uma gestão policialesca em meio à grave crise de representatividade e legitimidade da reitoria e CO. 

Em paralelo acompanhamos uma cobertura midiática que oculta as reivindicações legítimas da 

comunidade universitária, distorce seus fundamentos em busca de mistificação e oculta a repressão 

existente. Qual o ponto comum? Afirmamos: um projeto. 

 A universidade é uma estrutura importante da nossa sociedade. Eis um consenso. Mas a 

estrutura universitária brasileira precisa mudar. Outro consenso. No entanto, quando se pergunta qual 

direção ela deve tomar, clareiam-se as divergências. A atual estrutura universitária, em vigor desde 

1964, serviu para a produção de conhecimento, tecnologias, quadros das empresas privadas e do setor 

público e  consensos ideológicos. Em suma: serviu para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Fez 

parte dele e cumpriu papel relevante nesse sentido. 

 No entanto vivemos outros tempos. A economia já não funciona mais como nas décadas de 

1970, 80. Hoje vigora a chamada produção flexível, novo paradigma do capital. Isso significa, no âmbito da 

educação, transformar direito em mercadoria, reestruturar o ensino de maneira a formar um novo perfil de 

“mão de obra qualificada”, aumentar a produtividade dos professores em numero de artigos, orientações, 

aulas. Um ensino tecnicista, acritico e veloz, que permita titulações em apenas dois anos. Significa a 

massificação desse ensino para a “ralé”, em contraste com a manutenção de alguns poucos “centros de 

excelência” privilegiados. E também, é claro, a livre participação da iniciativa privada. 

 No Brasil, o conjunto de medidas que pretende implementar a universidade flexível recebeu o 

nome de Universidade Nova. Eis o projeto que unifica os governos federal e estadual, a mídia, os interesses 

corporativos, as federações de comércio e indústria. Numa palavra: o capital. Para nós, não interessa. 

 

A crise no movimento estudantil 

 As universidades são instituições na vanguarda do conhecimento. Mas são também arenas 

políticas. Não tiveram os dois mais influentes partidos nacionais  - PT e PSDB - a USP como maternidade? 



Ao mesmo tempo que impõem-se políticas para a universidade, ela responde com conhecimentos e novas 

políticas, para si mesma e para o conjunto da sociedade. A via é de mão dupla. A autonomia universitária 

teria a função de resguardar essa vocação criativa. Autonomia essa que foi usurpada pela reitoria e CO, 

estrutura de auto-reprodução do poder universitário, que representa interesses privados externos e busca 

implementá-los, misturando coerção e convencimento. 

 É obrigatório, pois, entrar nessa arena. Disputá-la. O movimento universitário não tem 

conseguido atuar neste sentido e, pelo contrário, perde-se em lutas pontuais. No caso do movimento 

especificamente estudantil esse problema é ainda mais crítico, dada sua natureza transitória. Somos 

estudantes por um período muito breve, de maneira que a experíência política tem dificuldade em 

acumular, ao contrário dos erros. Reivindicamos "diretas para reitor" e uma educação "pública, gratuita e 

de qualidade" há décadas. Enquanto isso ganhamos fundações privadas, ensino a distância, cerceamento 

das festas,  instalação de câmeras e catracas de "segurança", fechamento das sedes do DCE e CAs, invasões 

policiais. É fácil notar que as "bandeiras históricas" do movimento estudantil auto-referenciado flamulam 

sem conteúdo e incapazes de resistir aos ataques desferidos contra universidade. 

 É que o movimento estudantil limitou-se a reagir, espera as iniciativas governamentais e da 

burocracia universitária para manifestar-se. Não possui um norte que balize nossas ações e estratégias. 

Está orientado por um conjunto de valores vagos coroados por uma solução "salvadora", diretas para 

reitor, que sabemos ser insuficiente. Mais estereis ainda são os debates sobre representatividade nacional 

dos estudantes, quando a crise de representatividade aparece já em nossas entidades locais. 

 O resultado disso é que comemoramos como vitória o que é mera resistência, como quando 

evitamos implementações pontuais da universidade nova, que reaparecem mais tarde sob novas 

formulações. E as mobilizações mais efetivas da comunidade acadêmica limitam-se às mobilizações salariais 

de professores, técnicos e funcionários. Embora sejam justas, são também insuficientes. 

 A universidade segue então como suporte para um Brasil permanentemente desigual. A 

malária aflinge boa parte de nossa população, mas pesquisamos cosméticos. Enquanto a subalimentação é 

endêmica, buscamos soluções para a maciez da carne bovina, notadamente para exportação. Os reais 

problemas da população brasileira são marginais na universidade, sendo objeto de investigação de heróis 

acadêmicos – normalmente sem incentivos ou bolsas. 

 Já dissemos, que o movimento estudantil deve encarar a arena política da universidade como 

um espaço a ser disputado. Mas diferentemente do que fazemos hoje, não basta resistir. E para vencer nós 

precisamos do nosso próprio projeto. 

 

A universidade popular 

 Para contrapor à universidade nova, a nova universidade do capital, é necessário um outro 

projeto de universidade. Chamamos ele de universidade popular. A diferença frente aos valores gerais hoje 

defendidos pelo movimento estudantil reside na busca da determinação de seus conteúdos. 



 A universidade popular não se limita em resolver o problema de acesso e permanência, ao 

colocar os "excluídos" na universidade e permitir que concluam seus estudos – uma universidade "para 

todos". Do que adiantaria, em termos de mudança da forma de conhecimento produzida aqui, apenas a 

entrada de membros das classes mais pobres na universidade se a estrutura de produção continua a 

mesma? Seguiria como meio de ascenso social, embora para "todos". 

 Depois. A Universidade Popular não se resume à extensão da democracia na universidade. Isso 

porque, mesmo nos locais onde as eleições diretas para reitor foram implementadas, a universidade 

continua a ter a mesma estrutura das demais. 

 A indissossiabilidade entre ensino, pesquisa e extensão também está presente. Mas exige  

ensino metodológico, pesquisa de interesse popular e extensão como canal de diálogo, não mera prestação 

de serviços ou cursos. 

 Fundamentalmente, a universidade popular consiste em tornar a universidade um suporte 

para as demandas populares, não importa se materiais ou subjetivas. O conhecimento deve ser um 

conhecimento universal e universalizante, construído socialmente e voltado para superação de problemas 

e conflitos que se colocam como empecilho para uma vida material,  e de um avanço cultural, de maior 

qualidade para as classes subalternas. É a inserção de seus membros no mundo do trabalho, mas de forma 

crítica e voltado ao trabalho propriamente, não ao capital. Faz parte de um  projeto que acumule para uma 

transformação social mais ampla, em comum com outros setores, e que possa avançar com ela. É um 

horizonte estratégico, para o qual diversas táticas contribuem. 

 Se as demandas populares se organizam nos movimentos sociais, não se trata de chama-los 

para a universidade, sequer lhes conferir mera legitimidade ou solidariedade, em uma relação fetichista. 

Trata-se de mostrar porquê tem razão, seja ela de ordem científica, técnica, social ou política. 

 É pela construção desse projeto que construímos o GTUP – Grupo de Trabalho pela 

Universidade Popular – e participamos do SENUP - Seminário Nacional Sobre Universidade Popular. 

Entendemos que é nossa tarefa construí-lo como parte de um projeto popular mais geral, que se 

contraponha ao projeto global do capital, no qual nos referenciamos para contribuir e unificar nossas lutas 

num mesmo sentido comum.  

 
A extensão universitária  

 
(...) o delineamento de um novo tipo de 
universidade e o patamar de um novo estilo de 
comunicação irão nascer sob a égide de um 
padrão de conhecimento promissoramente crítico, 
não conformista e aberto à inovação. Resta saber 
se esse componente (...) conseguirá prevalecer 
sobre os elementos irracionais ou imprevisíveis da 
atual situação. E se, no caso de isso suceder, ele 
poderá modelar a universidade brasileira nascente 
à sua imagem, como uma autêntica universidade 



da era da ciência e da tecnologia científica. 
Precisamos dessa universidade. Pois numa época 
em que outros povos conquistam o desconhecido, 
ainda lutamos por conquistar o limiar da condição 
humana. 

Florestan Fernandes 
 

 A extensão universitária faz parte de um projeto de educação superior na Universidade de São 

Paulo que pouco ou nada é tratado nos fóruns de debates e formação política estudantil. 

 Entre os espaços burocráticos, a destacar a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – 

PRCEU, a extensão não é tida como um projeto fundamental e articulado intimamente com ensino e 

pesquisa. Assim, é comum vermos denominações como extensão a partir de MBAs, cursos de verão e 

empresas juniores. Ainda assim, a cultura é o grande forte dessa instância burocrática. Fica claro, ao longo 

dos anos, que a PRCEU se esforça, ano a ano, em tornar a USP uma referência em museus e exposições, 

atuando sem articular a interação de seu projeto com a comunidade do entorno. Acontece, porém, que 

esse projeto, em muitos aspectos, passa ao largo das próprias referências que o movimento extensionista 

tem de sua própria práxis. 

A extensão constitui um dos pilares da educação superior brasileira. Mesmo assim, é muito pouco 

valorizada, além de seu conceito ser ponto controverso tanto entre a comunidade acadêmica quanto entre 

a sociedade como um todo. Por conta disso, consideramos ser importante a discussão e o fortalecimento 

do conceito de extensão, de modo que sua expansão possa ser realizada de forma efetiva. 

 A desvalorização da extensão no campo institucional não se dá por acaso, mas sim como 

escolha política. A extensão vista como um mecanismo de abertura da universidade ao diálogo entre os 

estudantes e os setores populares e marginalizados da esfera universitária na construção das lutas pela 

transformação social é contrária ao direcionamento desejado pelos setores socialmente dominantes. O 

capitalismo global busca utilizar a universidade como produtora e reprodutora de sua lógica de exclusão. 

 Nesse sentido, a extensão universitária, tal como colocamos, é desvalorizada em nome de uma 

“extensão” orientada para atividades rentáveis, de modo que se aprofunde a privatização da universidade 

pública. Diferentemente, as atividades de extensão devem ser concebidas em oposição à funcionalização 

do ensino superior pelo capitalismo: devem ser vistas como recursos disponíveis para contribuir para a 

construção de uma sociedade igualitária, que não necessite de “pontes” entre a universidade e a 

sociedade. Assim, a extensão se posiciona com as lutas sociais e se fortalece em seu nome. 

 Nesse sentido, devemos partir de um projeto de universidade que nunca foi cumprido, e que 

vem sendo atacado arduamente por uma parcela que representa a elite econômica, que movimenta e 

orienta as diretrizes educacionais do país segundo seus interesses. 

 Uma universidade que cumpra seu papel popular e transformador é fundamental, a partir da 

íntima ligação entre ensino, pesquisa e extensão. O ensino, primeiramente, não deve ser o modelo acrítico, 

alienador e bancário, como depósitos de falas e teorias, de salas lotadas e ainda com a falta de diálogo com 



os estudantes, os atores principais do processo de construção do conhecimento intramuros. A pesquisa, se 

interligada com o ensino e extensão, deve render grandes novidades para uma sociedade que necessita, 

antes de tudo, de mecanismos que superem o desenvolvimento de técnicas, produtos e plataformas que 

não atendem as demandas populares. A extensão seria o pilar do tripé que, não de forma assistencialista, 

cumpriria a função de quebrar os muros e orientar a produção social da universidade para o 

desenvolvimento popular, a partir da troca de saberes, de maneira a agregar no processo de conhecimento 

as necessidades de uma sociedade que ainda sofre com graves problemas sociais. 

 A extensão universitária que privilegie o diálogo com a sociedade de maneira a identificar suas 

demandas e ainda inseri-la no contexto de produção e construção de um conhecimento, culmina em 

projetos de desenvolvimento social que podem e devem ser revertidos à sociedade. 

 Inserida em um projeto de universidade elitista, é natural que a extensão se molde aos 

elementos desse projeto, ranqueando e priorizando o produtivismo acadêmico e fechando ainda mais as 

portas e a inserção da população de baixa renda ao ambiente universitário. 

 Partindo da ideia de que a extensão é um projeto que deve culminar em atender e construir 

coletivamente as demandas populares na afirmação de uma sociedade menos desigual e com mais  

possibilidades de vida digna, podemos também pensar que tal pilar é essencial na construção de um 

projeto de universidade que tenha como norte a sua popularização. Para tanto, atenta-se que popularizar 

não quer dizer abrir mão da qualidade da educação superior pública. Pelo contrário. Trata-se de colocar 

como fundamento desse projeto a busca do desenvolvimento popular, seja pela mais ampla inserção da 

população marginalizada na universidade, como também por uma verdadeira reorientação da produção 

universitária voltada para os anseios e para as necessidades sociais. 

Assim, o fortalecimento da extensão universitária se firma na ideia de um projeto de universidade 

que faça jus ao ideal de universalização do conhecimento, culminando numa nova proposta de ensino 

superior, para além do modelo capitalista de produtivismo e ranqueamento. 
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