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 Movimento Por uma Universidade Popular (MUP) foi criado em 

2006 na UFSC. Da necessidade do movimento estudantil de discutir Ouma estratégia que o norteie, na direção de uma universidade 

transformadora, criadora de indivíduos críticos a essa sociedade capitalista, o 

MUP surge com o enorme desafio de compreender a situação histórica de 

nosso povo, e o papel que a universidade pode potencializar para a 

transformação. 

Compreendemos que a Universidade deve ser um pólo de 

fermentação cultural e científica, onde se discuta e problematize as 

necessidades mais prementes de nosso povo. Para tanto, desde 2006, já 

realizamos vários espaços de discussão, mini-cursos sobre o funcionamento 

dessa sociedade capitalista e o processo de consciência, colaboramos nas 

Jornadas pela Educação Pública, lutas contra a privatização e organizamos à 

três anos, em conjunto com outras organizações, os Estágios Interdisciplinares 

de Vivência com os movimentos da Via Campesina, em Santa Catarina. 

Esta cartilha é um processo que nasceu da necessidade de elaborar e 

auxiliar os estudantes em mais uma tática possível do movimento 

universitário na direção da disputa ideológica da universidade brasileira. Ela 

não pretende ser a versão final, e sim um processo profundo de acúmulo, que 

dimensiona vários aspectos da concepção de universidade popular a ser 

construída pelos movimentos sociais e populares, incluindo nesse bojo o 

Movimento Universitário. 

Boa leitura e reflexão sobre um tema que tem tudo para ser uma das 

táticas mais eficazes de aproximação de nossa formação profissional, com a 

realidade objetiva de nosso povo. Que façamos da Universidade Popular o 

nosso horizonte estratégico!
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UNIVERSIDADE BRASILEIRA: PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO E SOCIEDADE

«O impasse histórico crônico, do qual o Brasil não saiu nem com a Abolição, 

nem com a industrialização e a "revolução liberal", nem com a "aceleração do 

desenvolvimento", constitui um impasse do poder conservador.»

Florestan Fernandes

 processo histórico de desenvolvimento da universidade brasileira e do 

saber científico é composto por transformações que vieram das Operspectivas “modernizadoras” de cada época. Ou seja, foram 

construídas a partir das exigências “de fora”, no desenvolvimento das forças 

produtivas em um país capitalista dependente e subdesenvolvido. 

Os primeiros cursos superiores (Direito e Medicina) vieram das demandas 

das elites colonialistas que necessitavam apenas de legisladores e médicos para 

sobreviver. As inovações tecnológicas do processo de produção não chegavam 

aqui e nem eram incentivas a serem produzidas. Com as demandas da 

“modernização conservadora” (a partir da década de 30), onde setores estratégicos 

começavam a ser explorados (petróleo e siderurgia, por exemplo) a constituição de 

cursos e centros de pesquisa vinham apenas para reforçar a produção de 

conhecimento na direção de um capitalismo monopolista (não concorrencial). 

Com a Ditadura Civil-Militar de 1964, os anos de chumbo vieram na 

direção oposta dos pequenos ganhos da eufórica luta pelas reformas nacionais 

democráticas (década de 50 e 60). A proliferação de universidades no período de 

1964 a 1968, não foi realizada em concordância com as propostas que o movimento 

estudantil da década de 60 reivindicava: uma reforma universitária de caráter 

popular, crítica e criadora de conhecimento novo e necessário para as demandas 

de nosso povo. A “reforma consentida” de 1968 (dos militares e imperialistas: 

MEC/USAID) auxiliou a fragmentação dos estudantes (sistema de créditos), 

interferiu em currículos na direção conservadora (Ex: instituiu a disciplina EPB*), 

cassou professores ligados aos movimentos populares, tudo na direção mais 

conservadora de uma modernização que viera apenas para auxiliar um Estado 

autocrático e a emergência de um capitalismo monopolista. 

Nas duas últimas décadas fora bombardeada pela lei do mercado, em que 

uma Contra-Reforma Universitária maquiada e fatiada, encontra terreno fértil 

para uma maior fragmentação e afastamento das demandas dos movimentos 

sociais e populares. São tempos de cursos pagos, empresas juniores, Lei de 

inovação tecnológica (professores empreendedores!), ranqueamento de cursos, 

destinação de verbas públicas pra salvar universidades (empresas!) privadas, etc.
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*Estudo dos Problemas Brasileiros, disciplina que a universidade exigia a todos os cursos no 
sentido de uma formação não crítica e ideológica a favor do estado autocrático brasileiro. 



ORIENTAÇÃO À CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTOS DE GRUPOS 
E S T U D A N T I S  D E  E X T E N S Ã O  U N I V E R S I T Á R I A

s estudantes sempre foram protagonistas das lutas que buscam aproximar 

essa importante instituição, da vida cotidiana dos “de baixo”, da Oresolução de dilemas históricos, como: a erradicação do analfabetismo; da 

elaboração e implantação da Reforma Agrária e da Reforma Urbana; da construção 

de um ensino básico, fundamental e médio, crítico e criador; da ligação umbilical 

com uma lógica que tenha como primado e missão histórica, a constituição de uma 

sociedade justa e igualitária.

Mas não só os estudantes têm que empunhar essas lutas. A exigência de um 

bloco no interior da universidade que una estudantes, técnico-administrativo e 

professores é fundamental, aliada aos movimentos sociais e populares na direção 

da DISPUTA REAL DA UNIVERSIDADE! Ou será que já seríamos suficientes nos 

dias de hoje, lutando apenas por mais “verbas” para a educação, numa situação 

que as mesmas na maioria das vezes têm destinos privados? Prova disso são os 

laboratórios que guardam “segredos” em nome de empresas, ou que respondem 

exclusivamente as empresas, e não ao povo que as mantêm, ou mesmo para a 

administração geral da universidade. 

É por isso que lançamos as questões que Florestan Fernandes entende 

enquanto “problemas da universidade”:

*Como transformar a “radicalidade intelectual”, em motor dessa sociedade?

*Como romper a “situação intramuros” atual, em que a universidade se fecha em si 

mesma?

*Como superar a “tutela exterior cega e inflexível”, impondo uma agenda 

autônoma de nosso povo, na direção da resolução das necessidades mais sentidas?

*Como fortalecer a condição do jovem no fluxo da reconstrução dessa sociedade?

Um dos caminhos é repensar a “extensão universitária” nestes dilemas.

De que maneira a universidade pode servir para o povo?
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SEU PAPEL

 tão falada indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está garantida no 

artigo 207 da constituição brasileira. No entanto, o que vemos na prática é o total Adescolamento destas três funções da universidade, sendo a extensão, de modo 

geral, a prima pobre dessa família. Por que motivos?

Ora, para começo de conversa, o único motivo pelo qual esta indissociabilidade 

teve de ser assegurado por uma lei constitucional é justamente o fato de as três atividades já 

se encontrarem dissociadas. E o fato de elas já se encontrarem dissociadas aponta para um 

problema seríssimo: a universidade não tem garantido, na prática, o canal de comunicação 

com a sociedade. Vejamos de que forma:

?A pesquisa pode ser entendida como o processo de construção do saber a partir da 

constatação da realidade posta.

?O ensino representa a transmissão e apropriação do saber historicamente sistematizado.

?Por fim, a extensão é o processo de objetivação ou materialização desses 

conhecimentos*.

Se tudo isso funcionasse organicamente, teríamos fechado um ciclo em que a 

função da universidade seria intervir na sociedade de forma crítica, a partir de um 

conhecimento científico produzido em cima das demandas reais desta mesma sociedade. 

Em resumo, a universidade seria então a cabeça pensante da sociedade e, caso fosse 

democrática e abrangente, poderia ser instrumento de uma sociedade em si pensante, 

criadora e crítica sobre si mesma.

O elo perdido desta corrente está justamente aí: uma sociedade que não se pretende 

pensante, nem tampouco crítica, gera uma universidade descomprometida com os 

problemas reais do povo. Por sua vez, esta universidade passa a cumprir outra função: a de 

contribuir para o “progresso” da sociedade em função da manutenção de suas injustiças, e 

não de sua superação.

A dissociação entre ensino, pesquisa e extensão entra neste processo como 

fundamental para abrir as brechas necessárias à desvirtuação da função da universidade:

1º) Porque assim é possível vender ensino. O intenso crescimento da quantidade de 

instituições privadas de ensino superior no Brasil está ligado ao fato de estas instituições 

funcionarem como meras fábricas de diplomas. Na maioria delas o conhecimento é apenas 

repassado, sem nenhum compromisso com a realidade posta ou sua transformação;

2º) Porque assim é possível deixar o ônus da produção científica nas mãos do povo 

(hoje, mais de 90% da produção científica brasileira é financiada com dinheiro público) e 

transferir o bônus para o setor privado. A extensão de cunho popular é cada vez mais jogada 

para escanteio no hall das prioridades da universidade brasileira.
*MARTINS, Lígia Márcia. Ensino-Pesquisa-Extensão como fundamento 
metodológico da construção do conhecimento na universidade. Disponível em: 
<http://www.franca.unesp.br/oep/Eixo%202%20-%20Tema%203.pdf>
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O QUE É, E QUAL A IDÉIA DE GRUPOS ESTUDANTIS 
DE EXTENSÃO E O MOVIMENTO ESTUDANTIL

No momento em que vivemos no Brasil, a disputa pela extensão universitária 

popular é extremamente necessária. No entanto, é preciso mais do que simplesmente ampliar 

este campo de atuação. A universidade deve assumir esta prática como a mais comum.

Desta forma, a atuação da extensão universitária popular deve se dar no sentido da 

busca pela emancipação do povo organizado, jamais caindo na armadilha de se tornar o 

eterno apaziguador dos problemas sociais causados por uma sociedade desumanizadora.

m Cuba sequer existe a expressão “extensão universitária”. Neste país, em 

transição socialista, a grande discussão colocada dentro da universidade é o Eequacionamento entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, busca-se garantir uma universidade que, a partir do contato permanente com a 

realidade, forme profissionais capazes de atuar de maneira mais eficaz possível para o 

avanço da construção coletiva de uma sociedade justa.

Quer um exemplo de como poderia ser diferente?

 protagonismo estudantil na direção do mesmo constituir e formar “campos 

de trabalho” que o aproximem do conhecimento prático da realidade Oobjetiva de nosso povo, sempre foi um dos eixos de luta do movimento 

estudantil. A problematização dos currículos demonstra que a preocupação com a 

formação é uma constante, que aponta questionamentos importantes:

1°) Qual é a relação do conteúdo teórico com a prática a ser exercida na profissão?

2°) Das demandas dos movimentos populares e sociais, em que medida os currículos 

se comprometem com os mesmo? 

3°) O controverso confronto “mercado de trabalho” e “campo de trabalho”, aponta 

quais questões ideológicas a serem vistas?

4°) Pra emancipação popular, ou seja, transformar o nosso povo em ator direto da 

dinâmica social coletiva, qual é a contribuição que jovens estudantes podem dar?
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O que é evidente para os estudantes que percebem os problemas sociais, e 

que mediante a reflexão crítica da situação atual da universidade brasileira, é que 

necessitamos criar o novo. Essa criação não se dá apenas da noção e da 

constituição puramente institucional e burocrática que muitas vezes a 

universidade exige dos projetos de pesquisa e de extensão. 

Os projetos exigem alguns elementos que pelo direcionamento ideológico 

mercadológico, restringem a aproximação popular, as escolhas democráticas de 

tais, e as metas que não representem “cifras” para as grandes empresas 

monopolistas. E olha que não estamos falando apenas da área tecnológica, mas é 

esse processo também é intensamente incrustado na área da saúde, das agrárias, e 

até das humanas. A lógica societária de um capitalismo que constrói o “cidadão” 

individualista, concorrencial e disperso da realidade social, é um dos pilares das 

elaborações mais “vendidas” pela universidade brasileira.

A universidade não deve erigir-se num fosso que separe o jovem e o isole do fluxo da 

reconstrução  social. Ela deve servir como o verdadeiro fulcro de um estado de 

participação social consciente e responsável. Só há um meio para evitar que o 

radicalismo degenere em problema social: a sua canalização socialmente construtiva. 

Florestan Fernandes

Os exemplos de “enfrentamento” com essa lógica!

m um dos momentos mais ricos 

de mobilização estudantil, a Eprincipal reivindicação dos 

estudantes era por uma Reforma 

Universitária, que constituísse nos 

currículos dos cursos a UNIVERSIDADE 

POPULAR, numa “aliança estudante-

operário-camponês”. Nesse início da 

década de 60, ficariam famosos o Centro 

Popular de Cultura (CPC da UNE), e as 

“caravanas de alfabetização popular” 

que a essa entidade geral estudantil (nos 

bons tempos da UNE) e outros grupos de 

estudantes, construíram enquanto forma 

de enfrentamento a produção de um 

conhecimento que passava por um 

'banho de realidade”, do qual hoje 

estamos distantes na academia. 
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Atualmente temos experiências isoladas, mas de uma imensa importância 

pra disputa interna da universidade. O exemplo mais claro que usaremos aqui, 

advém do curso de Arquitetura, criado pela Federação Nacional dos Estudantes de 

Arquitetura (FeNEA). Os Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo 

(EMAUs) são experiências criadas pelo protagonismo estudantil, na direção da 

formação prática, não assistencialista, que os projetos arquitetônicos podem ter 

com a construção popular.  

Neste sentido é que os estudantes não devem se afastar das lutas mais essenciais 

dentro da universidade, pra construir com os movimentos sociais e populares uma 

realidade de fora da universidade. A disputa se dá “de dentro pra fora” e “de fora 

pra dentro”, numa relação dialética. Ou seja, não cabe somente lutar pelas 

demandas populares de conhecimento, se dentro da própria universidade não 

garantimos os direitos essenciais para a permanência dos estudantes. Se não 

disputamos as verbas e a infra-estrutura pública que nos garantirão uma melhor 

intervenção prática na sociedade. O movimento estudantil deve ligar as suas 

pautas específicas, as pautas gerais que ligarão umbilicalmente as lutas da classe 

explorada por esse sistema.

De tudo isso, as entidades estudantis não são grupos estudantis de extensão 

universitária, mas nem estarão distantes das mesmas. Devem caminhar na mesma 

direção, na construção de um processo histórico que permita a estudantada lutar 

pelos direitos mais essenciais, de seu protagonismo estudantil: 

?Direitos estudantis que garantam a permanência dos estudantes, e luta pelo 

acesso universal;

?Luta contra a privatização da universidade, contra os cursos pagos, taxas e 

mensalidades;

?Democracia interna com paridade nos colegiados e voto universal para a escolha 

de dirigentes.

Tudo isso pensando na constituição de um movimento que possa 

criar autonomamente os grupos estudantis de extensão universitária, que aliem 

ensino, pesquisa e extensão. Que possam profundamente interagir com nosso povo, 

aliando o conhecimento científico com as demandas populares, na construção de um 

conhecimento novo e emancipador. Para tanto outras lutas se desdobraram:

?Projetos de ensino, pesquisa e extensão com caráter popular, não mercadológico;

?Acesso a verbas e infra-estrutura pública, para a constituição desses projetos; 

?Espaços físicos que permitam a construção desses trabalhos;

?Livre acesso na universidade aos movimentos sociais e populares.



COMO CRIAR UM GRUPO ESTUDANTIL DE 
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 experiência de grupos de extensão universitária de iniciativa e gestão 

estudantis, até onde se sabe, é recente. Hoje, o que se conhece neste sentido Asão os Escritórios Modelo de Arquitetura (EMAUs), fomentados pela 

Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura (FeNEA). Os EMAUs – ou a 

discussão sobre eles - existem desde o início da década de 90, e já representam uma 

pauta permanente dentro do movimento estudantil nacional de arquitetura.

O documento da FeNEA que orienta a criação de escritórios modelo chama-se 

POEMA (Projeto de Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura) e a dica 

fornecida por ele nos parece a mais pertinente para qualquer grupo de extensão 

desta natureza que esteja pretendendo nascer: reunir o grupo interessado, discutir 

profundamente os porquês daquela ação e jamais esquecer-se que o que move um 

grupo de extensão é o trabalho prático. A formalização do grupo, formulação de 

estatuto, conquista de espaço físico, enfim, todas estas questões, ficarão mais 

acessíveis assim que o grupo for capaz de demonstrar que já existe um trabalho em 

andamento, ou seja, quando a ação do grupo já estiver se materializando. Estas são, 

portanto, questões secundárias.

Assim sendo, a grande questão passa a ser outra: de que formas pode atuar 

um grupo de extensão universitária de iniciativa e gestão estudantis?

Trabalho com comunidades organizadas
Camponês, por tua própria terra

Operário, por tua própria fábrica

Estudante, por tua própria idéia

Busquemos o que há de emancipar.

Ali Primera

Uma questão central para o trabalho de extensão popular que busque 

construir emancipação e autonomia nas partes envolvidas é a organização de 

ambas. O trabalho com comunidades é diferente do trabalho com indivíduos 

isolados, pois acentua o caráter dos problemas sociais como problemas sociais, e 

não individuais. A partir da compreensão dos problemas como sociais, abre-se 

caminho para que as comunidades possam reconhecer-se enquanto integrantes de 

uma classe. Classe esta que sustenta todo o sistema, inclusive a universidade e a 

produção de conhecimento, mas não pode desfrutar dela. Ora, desta forma fica 

evidente que o único contato possível, hoje, entre comunidades organizadas e a 

universidade se dá através daqueles grupos que, dentro da universidade, resistem 

à sua mercantilização em contato com aqueles grupos que, fora da universidade, 

lutam pela sua democratização.
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Contato com as comunidades e/ou movimentos sociais
Da forma como a universidade se apresenta hoje, são poucos os setores 

populares que contam com a possibilidade de tê-la trabalhando a seu favor. Deste 

modo, dificilmente a universidade é procurada pelas comunidades ou 

movimentos sociais para contribuir com a resolução de suas demandas, exceto em 

casos (raros) onde já há um trabalho consolidado neste sentido. Resumindo: muitas 

vezes é preciso que esta aproximação parta da universidade, com os grupos de 

extensão participando de reuniões de entidades comunitárias ou de fóruns de 

deliberação dos movimentos sociais. Esta aproximação, por si só, já traz inúmeros 

ganhos para o processo de disputa da universidade, pois o ambiente de uma 

comunidade pobre geralmente não é aquele a que os estudantes universitários 

estão habituados. Ou seja, já ocorre aí um choque de realidades que deve servir 

para ir quebrando a imagem de que a extensão universitária deva correr em um 

sentido único, qual seja, da universidade para fora dela. É preciso que, nestas 

situações, os estudantes aprendam a ouvir as comunidades, do contrário não 

haverá transformação alguma nas relações já constituídas.

O professor orientador
O fato de o grupo ser de iniciativa e gestão estudantil não anula a presença 

de professores que contribuam e orientem os trabalhos realizados. Nos Escritórios 

Modelo de Arquitetura, em geral, os professores cumprem um papel fundamental 

para o efetivo funcionamento do grupo. Geralmente busca-se um professor assim 

que se inicia um trabalho. Ele é a figura que assegura a qualidade do trabalho 

realizado, contribuindo com todo o seu acúmulo teórico e prático, além de 

estabelecer as relações “oficiais” com a universidade (uma bolsa de extensão, por 

exemplo, só pode ser solicitada através de um professor).

Em busca do que há de emancipar
A construção de relações de autonomia passa pelo reconhecimento de que o 

distanciamento existente entre a universidade e a classe dos “de baixo” na 

sociedade não será resolvido simplesmente levando a universidade até os pobres, 

nem tampouco levando os pobres até a universidade. A universidade que 

conhecemos hoje foi e é construída sob as demandas do capital. Esta universidade, 

portanto, possui um conteúdo burguês e não serve para resolver os problemas da 

classe trabalhadora, a não ser que passe por profundas transformações de 

conteúdo e também de forma. A mudança de conteúdo da universidade pode ser 

vista como o horizonte estratégico dos grupos de extensão popular que se 

pretendem transformadores da sociedade. A mudança de forma, por sua vez, pode 

ser encarada como uma tática para atingir este objetivo maior.
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Esta mudança, de forma, pressupõe uma 

universidade que não enxergue mais o trabalho 

intelectual como algo separado do trabalho 

manual. Passa a reconhecer, portanto, a sabedoria 

popular como válida e torna-se capaz de 

compreender que as relações de ensino-

aprendizagem são relações de troca e não de 

transferência. São relações dialéticas e não 

mecânicas.

Neste sentido, o trabalho de extensão 

popular deve buscar o diálogo com as 

comunidades, no sentido de tornar os processos 

democráticos e participativos. As práticas 

utilizadas por projetos de extensão universitária 

que não têm esta preocupação – que se propõe 

simplesmente a levar o conhecimento produzido na universidade até as 

comunidades sem estabelecer qualquer troca – geralmente acabam gerando o 

chamado clientelismo, ou seja, uma forma de dependência, em que somente com 

a presença da universidade é que algum conhecimento novo será introduzido 

naquela comunidade.

A intenção, com isso, é tirar a universidade do pedestal em que aparentemente 

se encontra e colocá-la no seu verdadeiro lugar: trabalhando humildemente 

para resolver os problemas do povo.

A disputa interna da universidade
Assim como é importante envolver as comunidades nos projetos a serem 

realizados, também é importante envolver a universidade. Buscar recursos para 

trabalhos deste caráter (através de bolsas de extensão, validação de horas-aula, 

etc.) é uma forma de disputar as estruturas universitárias para que estejam 

servindo ao povo. Mais que isso, associar os projetos às disciplinas, trazer as 

discussões para dentro do campus, mostra que esta luta é fundamental.

Os grupos de extensão não podem almejar ser apenas grupos isolados 

dentro da universidade. A extensão deve ser a linha mestra do processo 

pedagógico de uma universidade comprometida socialmente. Portanto, é 

necessário que os grupos de extensão reconheçam as lutas dos estudantes, 

professores e servidores que resistem aos processos de mercantilização do ensino 

superior como lutas suas também. Os grupos de extensão não substituem, de 

forma alguma, as entidades estudantis, mas devem dialogar com elas no sentido de 

construir suas pautas com um fim comum: a construção de uma universidade 

crítica, criadora e popular.
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SUGESTÕES DE LEITURA

SOBRE A ATITUDE CRÍTICA
A atitude crítica
É para muitos não muito frutífera
Isto porque com sua crítica
Nada conseguem do Estado.
Mas o que neste caso é atitude infrutífera
É apenas uma atitude fraca. Pela crítica armada
Estados podem ser esmagados. 

    A canalização de um rio
    O enxerto de uma árvore

    A educação de uma pessoa
    A transformação de um Estado

    Estes são exemplos de crítica frutífera.
    E são também

    Exemplos de arte.
 (Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza. Brasiliense, 1986. p. 257.)
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