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SOBRE O AUTOR 

Carlos Tünnermann Bernheim (1933) é um importante intelectual e jurista nicaraguense. Após 

frequentar o Instituto Pedagógico de Varones de Manágua, obteve o doutorado em direito pela 

Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua León, estando à frente do Ministério da Educação de 

seu país entre 1979 e 1984, além de ser embaixador em Washington, em conturbado momento da 

década de 1980 nas relações com os Estados Unidos da América governado por Ronald Reagan (1911-

2004). 

 

SOBRE A OBRA 

Na obra "90 Años de la Reforma Universitaria de Córdoba", o autor debruça-se sobre a Reforma de 

Córdoba, vale dizer, o movimento de estudantes que, completando cem anos neste ano de 2018, ocupou 

a Universidade de Córdoba, Argentina – em mobilização conhecida também, dentre outras 

denominações, como Grito de Córdoba –, e que, perdurando entre Março e Outubro de 1918, exigia 

reformas rumo a sua democratização e, no bojo das pautas defendidas, pugnava por maior caráter 

cientifico no ensino, autonomia e liberdade de cátedra, sob a bandeira de uma luta de caráter anti-

imperialista e em direção de uma autêntica vocação universitária latino-americana. 

Por conseguinte, os argumentos expostos por Carlos Tünnermann Bernheim analisam as raízes 

fenomenológicas e ideológicas que culminaram no movimento de Córdoba, igualmente enunciando ao 

lado da liberdade acadêmica a corolária missão social da universidade para além dos espaços 

acadêmicos, trazendo extensão e difusão cultural, especialmente em direção às camadas populares, 

exigindo vinculação com o restante do sistema educacional enquanto parte de sua própria base 

estrutural, em demandas associadas à liberdade de atuação democrática e direcionadas ao ensino ativo 

e pensamento crítico voltado a ele, bem como aos valores históricos orientados para a edificação de 

uma proposta de universidade latino-americana, obviamente, no bojo da autonomia universitária, em 

condição que lhe seria básica e original. Movimento fecundo e original da cena universitária latino-

americana – alcançando, nas palavras do autor, a condição de "categoria histórica" –, representa 

verdadeira raiz de um modelo de universidade da região e nos alça à reflexão do que queremos para 

ela e do que projetamos para o seu futuro e destino. 
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Segundo o autor, sendo o movimento de Córdoba uma verdadeira contribuição para um esboço de 

projeto universitário latino-americano, apto a tentar a busca pelo seu destino, alguns de seus postulados 

permanecem vigentes, embora com novos significados dados pelas circunstâncias da atualidade. 

Visualizando no período um padrão de universidade napoleônica profissionalizante e utilitária, ainda 

que prementes os ajustes de análise do contexto local latino-americano, reiterava-se na mobilização a 

necessidade de libertação de resquícios coloniais, aliada ao ideário de união espiritual e cultural dos 

povos da região.  

Em uma trama ideológica complexa, pugnou-se por uma universidade crítica e pluralista, capaz de 

afastar-se de um centralismo cultural, e sob viés anticlerical que se pusesse capaz de interpretar os 

anseios da sociedade latino-americana, uma vez que ela ainda não havia se libertado de estruturas 

sociais não emancipadas após o processo de independência, superando uma universidade de 

epistemologia alicerçada no juramento ao Evangelho e de base quase medieval. 

Objetivando atualizar a universidade e colocá-la ao lado das demandas nacionais atuais e da própria 

sociedade, nesta situação de indignação, a autenticidade dos estudantes era a única resposta possível, 

enunciando uma agenda reformista, autêntica e americana, produzindo líderes que posteriormente 

tornaram-se dirigentes de universidades e autoridades de governo. 

Acresça-se que o movimento de Córdoba propalava uma situação de mediocridade e reflexo de uma 

sociedade decadente, encarcerada no modelo profissional napoleônico encaixado em um molde 

colonial, ecoando – ainda que em formatos não muito similares – em outras universidades argentinas 

e mesmo da própria América Latina, como que enunciando a necessidade de entrada efetiva da região 

no Século XX. Ademais, essa mobilização revelou vanguarda e protagonismo histórico, visto que por 

certa convergência de objetivos, o manifesto “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres 

de Sud América, Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918” é tido como uma 

espécie de antecipação dos acontecimentos do mês de Maio de 1968 na França. 

Ocorrido sob o governo de 1916 e 1922 do primeiro mandato do presidente Hipólito Yrigoyen (1852-

1933) – o qual chegou a tentar atender a algumas das demandas dos estudantes – o movimento de 

Córdoba desvelou um quadro em que as universidades formadas por escolas profissionais separadas 

de cátedras praticamente vitalícias, colocavam-se longe de responder aos desafios e necessidades da 

Argentina no período, sublinhadas em quadros autoritários de uma "dominação crioula" e sem 

apresentar inclusive sustentação social para o seu status de então, desnudando verdadeira crise de 

cultura, com olhos do ensino amarrados ao passado, indiferentes e incapazes de cotejar o conhecimento 

daquele momento presente e de perceber o povo na qualidade de ator social. Sob o manto anti-
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oligárquico e anti-clerical, o movimento dos estudantes cordobeses denunciava o caráter pedagógico 

dogmático e "livresco" da universidade, bem como o perfil elitista dos seus frequentadores e 

oligárquico dos professores, incorporando as inquietações de uma sociedade internacional perpassada 

pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e pela Revolução Russa (1917). 

Some-se que a Reforma de Córdoba da mesma forma denunciava o caráter de um ensino autoritário e 

esterilizante, apartado das ciências e disciplinas modernas, em um espírito de rotina de repetição de 

velhos textos e submissão dos estudantes, aprisionando o espírito da juventude e revelando sectarismo 

religioso no ensino dos conteúdos, a ponto de invocar-se um suposto "direito divino" do professorado, 

realizado em uma Córdoba "medieval" em pleno ano de 1918. 

O movimento ocorrido na cidade mediterrânea de Córdoba completa em 2018 cem anos e no clássico 

livro de Carlos Tünnermann Bernheim é investigado em suas origens históricas e sociais, revelando 

demandas que na agenda universitária ainda são atuais, visto que investigam a função da universidade, 

a relação dela com a sociedade e as suas condições de produção de conhecimento, bem como o debate 

acerca dos modelos adequados para a sua estruturação orgânica e, mesmo, as condições de acesso 

enquanto pressupostos para impulsionar espiritual e economicamente o desenvolvimento.  

Por derradeiro, a leitura de "90 Años de la Reforma Universitaria de Córdoba", de Carlos Tünnermann 

Bernheim, coloca-se como essencial no momento em que revisitamos o centenário do movimento dos 

estudantes argentinos, reavivando debates e demandas que no momento presente são importantes não 

apenas para situar o lugar da universidade e do ensino superior na América Latina, mas, sobretudo, 

para posicionar o destino a ser cumprido por esta instituição em um mundo globalizado, sedento por 

inclusão e democratização de suas diferentes instâncias e fortemente impactado pela acelerada 

presença de novos recursos pedagógicos sob ambientes de tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

 

 

 


