
O texto abaixo é uma análise feita por José Carlos Mariátegui a respeito da Reforma               

Universitária de Córdoba, ocorrida em 1918, e consta em sua obra Sete Ensaios de              

Interpretação da Realidade Peruana . O escrito data de 1928, sendo imprescindível ter em             1

mente no momento da leitura o contexto do período, principalmente quando Mariátegui dialoga             

com autores da época. Afora sua importância como documento histórico, a investigação sobre             

os acontecimentos descritos conserva sua atualidade para elaboração político-crítica do          

movimento estudantil de toda América Latina. Boa leitura. 

 
A REFORMA UNIVERSITÁRIA 

IDEOLOGIA E REIVINDICAÇÕES 
 

O movimento estudantil, que se iniciou com a luta dos estudantes de Córdoba             

pela reforma da universidade, assinala o nascimento da nova geração latinoamericana.           

A inteligente compilação de documentos da reforma universitária na América Latina           

feita por Gabriel del Mazo, obedecendo a uma encomenda da Federación Universitaria            

de Buenos Aires, oferece uma série de testemunhos genuínos da unidade desse            

movimento. O processo de agitação universitária na Argentina, Uruguai, Chile, Peru           

etc. remete à mesma origem e ao mesmo impulso. A faísca da agitação é quase               

sempre um incidente secundário; mas a força com que o propaga e o dirige vem desse                

estado de ânimo, dessa corrente de ideias que se designa - não sem risco de               

equívocos - com o nome de “novo espírito”. Por isso, a ânsia da reforma apresenta-se,               

com características idênticas, em todas as universidades latinoamericanas. Os         

estudantes de toda a América Latina, ainda que levados à luta por protestos peculiares              

de sua própria vida, parecem falar a mesma linguagem. 

Da mesma maneira, esse movimento apresenta-se intimamente conectado com         

a vigorosa agitação do pós-guerra . As esperanças messiânicas, os sentimentos          2

revolucionários, as paixões místicas próprias do pós-guerra, repercutiam        

particularmente na juventude universitária da América Latina. O conceito difuso e           

1 Mariátegui, José Carlos; tradução de Felipe José Lindoso. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular: 
Clacso, 2010. 
2 Primeira Guerra Mundial 



urgente de que o mundo entrava em um novo ciclo despertava nos jovens a ambição               

de cumprir uma função heróica e realizar uma obra histórica. E, como é natural, na               

constatação de todos os vícios e falhas do regime econômico social vigente, a vontade              

e o desejo de renovação encontravam estímulos poderosos. A crise mundial convidava            

os povos latino-americanos, com uma urgência insólita, a revisar e resolver seus            

problemas de organização e crescimento. Logicamente, a nova geração sentia esses           

problemas com uma intensidade e uma paixão que as gerações anteriores não tinham             

conhecido. E enquanto a atitude das gerações passadas, como correspondia ao ritmo            

de sua época, tinha sido evolucionista - às vezes um evolucionismo completamente            

passivo - a atitude da nova geração era espontaneamente revolucionária. 

A ideologia do movimento estudantil careceu, no começo, de homogeneidade e           

autonomia. Refletia em demasia a influência da corrente wilsoniana . As ilusões           3

democrático-liberais e pacifistas, que a prédica de Wilson pôs em moda em 1918-1919,             

circulavam entre a juventude latinoamericana como se fosse uma boa moeda           

revolucionária. Esse fenômeno se explica perfeitamente. Também na Europa, não          

apenas as esquerdas burguesas mas também os velhos partidos reformistas aceitaram           

como novas as ideias democrático-liberais eloquente e apostolicamente remoçadas         

pelo presidente estadunidense.  

Apenas com a colaboração, cada dia mais estreita, com os sindicatos operários,            

com a experiência de combate contra as forças conservadoras e a crítica concreta dos              

interesses e princípios em que se apoia a ordem estabelecida, é que as vanguardas              

universitárias podiam alcançar uma orientação ideológica definida. 

Essa é a opinião dos mais autorizados porta-vozes da nova geração estudantil,            

a julgar pelas origens e consequências da luta pela reforma. Todos concordam que             

esse movimento, que mal acabou de formular seu programa, estava muito longe de se              

propor objetivos exclusivamente universitários e que, por sua relação estreita e           

crescente com o avanço das classes trabalhadoras e a diminuição dos velhos            

privilégios econômicos, não pode ser entendido se não como um dos aspectos de uma              

3 Refere-se ao presidente Wilson, dos EUA, que lançou a ideia da Liga das Nações como meio de 
resolver conflitos e promover a paz e a “felicidade dos povos”. 



profunda renovação latinoamericana. Dessa maneira, Palcos, aceitando integralmente        

as consequências últimas da luta travada, sustenta que, 

enquanto o atual sistema social subsistir, a reforma não poderá tocar nas raízes             

recônditas do problema educacional. Terá alcançado seu objetivo - agrega - se            

eliminar os maus professores das universidades, que usam seu posto como um            

emprego burocrático; se permitir, como acontece em outros países, que tenham           

acesso ao professorado todos aqueles que sejam capazes de sê-lo, sem           

excluí-los por suas convicções sociais, políticas ou filosóficas; se neutralizar em           

parte, no mínimo, o chauvinismo e fomentar nos educandos o hábito das            4

pesquisas e o sentimento da própria responsabilidade. No melhor dos casos, a            

reforma realmente entendida e aplicada pode contribuir para evitar que a           

universidade seja, como é fato, em todos países, como foi na própria Rússia             

(país onde havia, entretanto, como em nenhuma outra parte, uma          

intelectualidade avançada que na hora da ação sabotou escandalosamente a          

revolução), uma Bastilha da reação, esforçando-se para ganhar as alturas do           

século. 

Não são rigorosamente coincidentes - e isso é lógico - as diferentes            

interpretações do significado do movimento. Mas, com exceção das provenientes do           

setor reacionário, interessado em limitar o alcance da reforma, circunscrevendo-a à           

universidade e ao ensino, todas as que se inspiram sinceramente em seus verdadeiros             

ideais a definem como afirmação do “espírito novo”, entendido como espírito           

revolucionário. 

Desde seus pontos de vista filosóficos, Ripa Alberdi se inclinava a considerar            

essa afirmação como uma vitória do idealismo novecentista sobre o positivismo do            

século 19. “O renascimento do espírito argentino - dizia - foi feito por virtude das               

gerações mais jovens, que, ao cruzar pelos campos da filosofia contemporânea,           

sentiram diante de si o esvoaçar das asas da liberdade”. Mas o próprio Ripa Alberdi               

percebia que o objeto da reforma era capacitar a universidade para o cumprimento             

dessa “função social que é a própria razão de sua existência”.  

4  Entusiasmo excessivo pelo que é nacional, e menosprezo sistemático pelo que é estrangeiro. A palavra 
tem origem no nome de Nicolas Chauvin, soldado do império napoleônico.  



Júlio V. Gonzáles, que reuniu em dois volumes seus escritos da campanha            

universitária, chega a conclusões mais precisas: 

A reforma universitária registra o aparecimento de uma nova geração que chega            

desvinculada da anterior, que traz sensibilidades diferentes e ideais próprios e           

uma diferente missão a cumprir. Não é aquela um fato simples ou isolado, se tal               

fora; está vinculada na razão de causa e efeito com os últimos acontecimentos             

do qual nosso país foi o teatro, como consequência dos produzidos no mundo.             

Significaria incorrer em uma apreciação errônea até o absurdo considerar a           

reforma universitária como um problema das salas de aula e, ainda assim,            

radicar toda sua importância nos efeitos que pudesse ter exclusivamente nos           

círculos de cultura. Erro semelhante levaria, sem remédio, a uma solução do            

problema que não corresponderia à realidade do que está colocado. Digamos           

então claramente: a reforma universitária é parte de uma questão que o            

desenvolvimento material e moral de nossa sociedade impôs à raiz da crise            

produzida pela guerra. 

González assinala em seguida a guerra européia, a Revolução Russa e a            

chegada ao poder do radicalismo como os fatores decisivos da reforma na Argentina. 

José Luiz Lanuza indica outro fator: a evolução da classe média. A maioria dos              

estudantes pertence a todas as gradações dessa classe. Muito bem. Uma das            

consequências sociais e econômicas da guerra é a proletarização da classe média.            

Lanuza defende a seguinte tese: 

Um movimento estudantil coletivo de projeções sociais tão vastas como a           

reforma universitária não poderia irrompido antes da guerra europeia. A          

necessidade de renovar os métodos de estudo era sentida, e ficava claro o             

atraso da universidade diante das correntes contemporâneas do pensamento         

universal desde a época de Alberdi, na qual começa a se desenvolver nossa             

embrionária indústria. Mas então a classe média universitária mantinha-se         

tranquila com seus títulos de previlégio. Infelizmente para ela, essa folga diminui            

na medida em que cresce a grande indústria, se acelera a diferenciação das             

classes e acontece a proletarização dos intelectuais. Os professores, os          

jornalistas e empregados do comércio se organizam sindicalmente. Os         

estudantes não podiam escapar desse movimento geral.  



Mariano Hurtado de Mendoza concorda substancialmente com as observações         

de Lanuza. 

A reforma universitária é antes de mais nada e sobretudo um fenômeno social             

que é o resultado de outro mais geral e extenso, produzido como consequência             

do grau de desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Seria então um           

erro estudá-la unicamente por sua cara universitária, como problema de          

renovação da direção da universidade, ou por sua cara pedagógica, como           

ensaio de aplicação de novos métodos de pesquisa para aquisição da cultura.            

Também incorreríamos em erro se a considerássemos como o resultado          

exclusivo de uma corrente de ideias novas provocadas pela grande guerra e            

pela Revolução Russa, ou como a obra da nova geração que “chega            

desvinculada da anterior, que traz sensibilidade nova e ideias próprias e uma            

diferente missão a cumprir”.  

E, precisando seu conceito, agrega mais adiante: 

A reforma universitária não é mais que uma consequência do fenômeno geral de             

proletarização da classe média que obrigatoriamente acontece quando uma         

sociedade capitalista chega a determinadas condições de seu desenvolvimento         

econômico. Isto significa que se produz na nossa sociedade o fenômeno da            

proletarização da classe média e que a universidade, quase totalmente povoada           

por esta, foi a primeira a sofrer seus efeitos porque era o tipo ideal de instituição                

capitalista. 

Um fato uniformemente observado no calor da reforma foi o da formação de             

núcleos de estudantes que, em estreita solidariedade com o proletariado, se           

entregaram à difusão de ideias sociais avançadas e ao estudo das teorias marxistas. O              

surgimento das universidades populares, concebidas com um conceito muito diferente          

do que inspirava em outras épocas as tímidas tentativas de extensão universitária,            

aconteceu em toda a América Latina numa coincidência visível com o movimento            

estudantil. Saíram da universidade, em todos os países latinoamericanos, grupos de           

estudiosos de economia e sociologia que colocaram seus conhecimentos a serviço do            

proletariado, dotando esse, em alguns países, de uma direção intelectual da qual            

geralmente careciam antes. Finalmente, os propagandistas e agentes mais         



entusiasmados da unidade política da América Latina são, em grande medida, os            

antigos líderes da reforma universitária que conservam, dessa maneira, sua vinculação           

continental, outro dos sinais da realidade da “nova geração”. 

Quando se confronta esse fenômeno com o das universidades da China e do             

Japão, comprova-se sua rigorosa justificação histórica. No Japão, a universidade foi a            

primeira cátedra do socialismo. Na China, por razões óbvias, teve uma função ainda             

mais ativa na formação de uma nova consciência nacional. Os estudantes chineses            

compõem a vanguarda do movimento nacionalista revolucionário que, dando nova          

alma e nova organização à imensa nação asiática, lhe assegura uma influência            

considerável nos destinos do mundo. Sobre esse ponto concordam os observadores           

ocidentais com autoridade intelectual mais reconhecida. 

Mas não proponho, aqui, estudar todas as consequências e relações da reforma            

universitária com os grandes problemas da evolução política da América Latina.           

Constatada a solidariedade do movimento estudantil com o movimento histórico geral           

desses povos, tratemos de examinar e definir seus traços próprios e específicos. 

Quais são as propostas ou postulados fundamentais da reforma? 

O Congresso Internacional de Estudantes do México, de 1921, propugnou: 1º - a             

participação dos estudantes no governo das universidades; 2º - a implantação da            

docência livre e assistência livre. Os estudantes do Chile declararam sua adesão aos             

seguintes princípios: 1º - autonomia da universidade, entendida como instituição dos           

alunos, professores e diplomados; 2º - reforma do sistema docente, mediante o            

estabelecimento da docência livre e, como consequência, da livre assistência dos           

alunos às cátedras, de maneira que, no caso de dois professores ensinarem a mesma              

matéria, a preferência do alunado consagre o melhor; 3º - revisão dos métodos e dos               

conteúdos dos estudos; 4º - extensão universitária, vista como meio de vinculação            

efetiva da universidade com a vida social. Os estudantes de Cuba formularam, em             

1923, da seguinte forma suas reivindicações: a) uma verdadeira democracia          

universitária; b) uma verdadeira renovação pedagógica e científica; c) uma verdadeira           

popularização do ensino. Os estudantes da Colômbia exigiram, em seu programa de            



1924, a organização da universidade sobre bases de independência, de participação           

dos estudantes em seu governo e de novos métodos de trabalho. 

Que ao lado da cátedra - diz esse programa - funcione o seminário, sejam              

abertos cursos especiais e se criem revistas. Que ao lado do professor titular             

existam professores agregados e que a carreira do magistério exista sobre           

bases que assegurem seu futuro e deem acesso a quantos sejam capazes de             

ter uma cadeira na universidade. 

Os estudantes de vanguarda da Universidade de Lima, leais aos princípios           

proclamados em 1919 e 1923, sustentaram em 1926 as seguintes plataformas: defesa            

da autonomia das universidades; participação dos estudantes na direção e orientação           

de suas respectivas universidades ou escolas especiais; direito de voto dos estudantes            

na eleição dos reitores das universidades; voto de honra dos estudantes no            

provisionamento das cátedras; incorporação à universidade dos valores        

extrauniversitários; socialização da cultura: universidades populares etc. Os princípios         

sustentados pelos estudantes argentinos são, provavelmente, mais conhecidos, por         

sua extensa influência no movimento estudantil da América desde seu primeiro           

enunciado na Universidade de Córdoba. Praticamente, além disso, são, em grandes           

traços, os mesmos que proclamam os estudantes das demais universidades          

latinoamericanas. 

O resultado dessa rápida revisão é que devem ser colocados como postulados            

centrais da reforma universitária: 1º - a intervenção dos alunos na direção das             

universidades e 2º - o funcionamento de cátedras livres, ao lado das oficiais, com              

direitos idênticos, ocupadas por professores de capacidade reconhecida na matéria. O           

sentido e a origem dessas duas reivindicações nos ajudam a esclarecer o significado             

da reforma.  

 

Política e ensino universitário na América Latina 

 

O regime econômico e político determinado pelo predomínio das aristocracias          

coloniais - que ainda subsiste em alguns países hispano-americanos, ainda que em            



dissolução progressiva e irreparável - colocou por muito tempo as universidades da            

América Latina sob a tutela dessas oligarquias e de sua clientela. Convertido o ensino              

universitário em um privilégio do dinheiro, quando não da casta, ou pelo menos de uma               

categoria social absolutamente ligada aos interesses de uma ou de outra, as            

universidades tiveram inevitavelmente uma tendência para a burocratização        

acadêmica. Esse era um destino do qual não podiam escapar nem mesmo sob a              

influência episódica de alguma personalidade de exceção. 

O objetivo das universidades parecia ser, principalmente, o de prover doutores e            

rábulas para a classe dominante. O desenvolvimento incipiente e o mísero alcance da             

educação pública fechavam os graus superiores do ensino para as classes pobres (o             

próprio ensino elementar não chegava - como ainda não chega agora - senão a uma               

parte do povo). As universidades, açambarcadas intelectual e materialmente por uma           

casta geralmente desprovida do impulso criador, não podiam nem mesmo aspirar a            

uma função mais alta de formação e seleção de capacidades. Sua burocratização as             

conduzia, de modo fatal, ao empobrecimento espiritual e científico. 

Esse não era um fenômeno exclusivo nem peculiar do Peru. Entre nós            

prolongou-se mais, pela sobrevivência obstinada de uma estrutura econômica         

semifeudal. Mas, mesmo nos países que industrializaram e se democratizaram mais           

rapidamente, como a república Argentina, foi na universidade onde chegou mais tarde            

essa corrente de progresso e transformação. O dr. Florentino V. Sanguinetti assim            

resumiu a história da Universidade de Buenos Aires antes da reforma: 

Durante a primeira parte da vida argentina, moveu modestas iniciativas de           

cultura e formou núcleos urbanos que proporcionou à sua elite o pensamento da             

unidade política e da ordem institucional. Sua provisão científica era muito           

escassa, mas bastava para as necessidades do meio e para impor as conquistas             

lentas e surdas do gênio civil. Afirmada mais tarde nossa organização nacional,            

a universidade aristocrática e conservadora criou um novo tipo social: o doutor.            

Os doutores constituíram o patriciado da segunda república, substituindo pouco          

a pouco as dragonas e os caciques rurais no manejo dos negócios, mas saíam              

das classes sem a hierarquia intelectual necessária para agir de modo orgânico            



no ensino ou para dirigir o improvisado despertar das riquezas proporcionadas           

pelos pampas e pelo trópico. No decorrer dos últimos 50 anos, nossa nobreza             

agropecuária foi deslocada, primeiro, do campo econômico pela concorrência         

progressista do imigrante, tecnicamente mais capaz; e, depois, do campo          

político pelo surgimento dos partidos de classe média. Necessitando então de           

um cenário para manter sua influência, apoderou-se da universidade que logo           

virou um órgão de casta, cujos diretores vitalícios se revezavam nos cargos de             

maior destaque e cujos docentes, escolhidos por recrutamento hereditário,         

impuseram uma verdadeira servidão educacional de marca estreita e sem          

infiltrações renovadoras.  

O movimento da reforma tinha logicamente que atacar, antes de mais nada,            

essa estratificação conservadora das universidades. O preenchimento arbitrário das         

cátedras, a manutenção de professores ineptos, da exclusão do ensino dos intelectuais            

independentes e renovadores, apresentavam-se claramente como simples       

consequências da docência oligárquica. Esses vícios não podiam ser combatidos a não            

ser por meio da intervenção dos estudantes na direção das universidades e pelo             

estabelecimento da cátedra e da assistência livres, destinada a assegurar a eliminação            

dos maus professores através de uma concorrência leal com os homens mais aptos             

para exercer seu magistério. 

Toda a história da reforma invariavelmente registra essas duas reações das           

oligarquias conservadoras: 1º sua solidariedade recalcitrante para com os professores          

incompetentes, rejeitados pelos alunos, quando havia um interesse familiar oligárquico;          

e 2º sua resistência, não menos tenaz, à incorporação à docência de valores não              

universitários ou simplesmente independentes. As duas reivindicações substantivas da         

reforma resultaram assim inconfundivelmente dialéticas, pois não partem de         

concepções doutrinárias puras, mas simplesmente das lições reais e concretas da ação            

estudantil. 

A maioria dos docentes adotou uma atitude de intransigência rígida e           

impermeável contra os grandes princípios da reforma universitária, o primeiro dos quais            

tinha sido proclamado teoricamente desde o Congresso Estudantil de Montevidéu e,           



tanto na Argentina, quando no Peru, conseguiram o reconhecimento oficial devido a            

circunstâncias políticas favoráveis; quando essas se modificaram, levaram ao início,          

por parte dos elementos conservadores da docência, um movimento de reação, que,            

no Peru, já anulou praticamente todos os triunfos da reforma, enquanto na Argentina             

encontra a oposição vigilante do alunado, como se demonstra com as agitações            

recentes contra as tentativas reacionárias. 

Mas a realização dos ideais da reforma não é possível sem a total e lea               

aceitação dos dois princípios aqui esclarecidos. O voto dos alunos - ainda que não              

esteja destinado senão a servir de contraponto moral da política dos professores - é o               

único impulso de vida, o elemento de progresso isolado da universidade, sem o qual,              

todavia, prevaleceriam sem remédio as forças da estagnação e da regressão. Sem            

essa premissa, o segundo postulado da reforma - as cátedras livres - não pode              

absolutamente ser alcançado. Mais ainda, o “recrutamento hereditário”, de que nos fala            

com exatidão tão evidente o dr. Sanguinetti, volta a ser o sistema de recrutamento dos               

novos catedráticos. E o próprio progresso científico perde seu estímulo principal, já que             

nada empobrece tanto o nível de ensino e da ciência como a burocratização             

oligárquica.  

 


