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INTRODUÇÃO 

Nos primeiros séoulos de sua existência a Univers! 

dade assumiu, em concordância com o espírito especulativo 

predominante Da época medieval, a missão de oferecer um co

nhecimento superior a partir de matérias tais como Teologia, 

Filosofia, Leis e Artes Liberais. A Revolução cient{fica e 

tecnológica contemporânea, entre outros fatores, levou a U-
, 

niversidade moderna a concretizar seu papel social atraves 

da preparação profissional, a investigação para o progres

so das ciências particulares e o aumento do saber especiali 

zado, projetando seus objetivos para a sociedade à qual ser 

ve. 

Esta básica relação universidade-sociedade não 
, 
e 

nem poderia ser, evidentemente, unidirecional, da universi

dade à sociedade; pelo contrário, a universidade como insti 

tuição social que deve criar a ciência, difundi-la e profi~ 

sionalizar, não se substrai à evolução da sociedade na que 

obra. Se pode dizer que, em certa forma, a universidade é 

uma instituição que reflete e traduz a natureza das relações 

da sociedade em que atua. ~ esta relação estrutural, antes 

que meramente funcional, a que se deve ter presente para teg 

tar uma análise pol{tica do que fazer universitário, do seu 

ordenamento e sistema ou de qualquer um dos múltiplos pro -

cessos nos quais a concepção, organização e ação da univer

sidade se acham involucrados. 

Do exposto se desprende que, historicamente, a si 

tuação universitária não está isolada. A mesma situação p~ 
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de ser apreciada no caso peruano que vamos examinar e houve 

uma profunda crise tal como se denunciara muito antes de 

1968 e ainda nos anos seguintes até nossos dias. Temos que 

entender que a crise universitária, reconhecendo que ela e

xiste, se acha intimamente relacionada com os demais aspec -

tos do desenvolvimento social e das relações estruturais pr~ 

fundas do país. Este convencimento é também ponto de parti

da para a identificação da problemática e o desenvolvimento 

deste estudo, segundo a circunstância histórica; pois se hou 

vesse sido posto em marcha no Peru, a partir de 1968, um pr~ 

cesso de amplas e profundas transformações estruturais, pro

porcionaria um quadro propício para correlativas transforma

çoes no interior da universidade como instituição social e 

como sistema. De fato, lúcidos mestres e pensadores univer

sitários haviam ressaltado que as reformas educativas tent~ 

das não haviam correspondido às reais exigências históricas 

do desenvolvimento nacional, havendo a necessidade de uma 

transformação na estrutura social e econômica do país em cu

jo contexto se enfrenta a solução integral dos problemas e

ducativos. 

Na base da problemática universitária, duas caraté

risticas condensam as necessidades de sua reforma; sua obso

lescência e seu elitismo. Em torno destas duas carateTÍsti

cas fundamentais vão explicar-se e encontrar lugar todas as 

deformações e limitações específicas que afligem a Educação 

Universitária. 

A Obsolescência implica, em princípio, não estar à 

altura da história, não avançar com as transformações da ciê~ 

cia e a tecnologia por um lado e das transformações da própria 
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sociedade por outro. A Obsolescência provêm então de uma es 

pécie de opacidade que cobre todo o sistema da educação sup~ 

rior cristalizado como produto de certas relações sociais 

consequentemente é uma falta de correspondência de caráter 

científico-técnico e afeta a essência acadêmica da universi

dade, isto é, a sua concepção ou conceitualização como cen -

tro e núcleo de criação e desenvolvimento de ciência e cultu 

Ta. 

o caráter elitista compromete os altos fins de ser

viço à sociedade que a sociedade deve cumprir. O sentido e 

a função da universidade não se expressam quando este siste

ma resulta ser a cúspide de uma pirâmide educacional, cujas 

oportunidades educacionais distam de haver sido democratiza

das, desde que a ela não têm acesso, nem podem ter, as gran

des maiorias nacionais. É elitista a universidade quando es 

tá destinada somente a poucos, quando a educação que dela e

mana contribui a legitimar a ordem estabelecida e, sobretudo 

quando reforça a miragem da educação como um amplo canal de 

mobilidade social. 

A Obsolescência e o elitismo explicam bastante bem 

em extensão os processos da reforma universitária, mas não e 

suficiente em profundidade, dado que, a Reforma Universitá -

ria como movimento de mais de meio século de trajetória é um 

fenômeno complexo, no qual estão involucrados aspectos peda 

gógicos, organizacionais e de governo interno, suas relações 

com o Estado, sua toma de posição perante a problemática na

cional, lugar no contexto polÍtico internacional e suas rea

ções perante estímulos internos ou externos que a.:fetem ou de 

mandem seu pronunciamento. 
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Um prooesso de amplas reformas estruturais como o 0-

oorrido no Peru a partir de l.968, Dão podia ignorar --dentre e-

1a.s a estratégia de sua :inSti tuc10nalização da educação uni -

verai tária, pela evidente neoessidade de mu.danças que ela re

o1amava, porque a modernização devia apoiar-se de al.gum modo· 
• 

numa formação de quadros profissionais oapazes de impulsar o 

desenvolvimento eoonômioo e social do pa!s em determinado se~ 

tido e, sobretudo, porque a universidade constituía o oenário 

. de confrontação de diversas forças sociais que deviam ser oon 

vocadas numa perspectiva de partioipação polÍtica. 

Em efeito, a intenção de empreender uma reforma uni

versitária revelou-se bastante cedo nas ações do governo mili 

tar instaurado em outubro de 1968. O propósito de preparar ~ 

ma nova política educativa e de criar os instrumentos apropia 

dos para iniciar uma reforma neste campo, leva o Governo a ~ 

dificar substancialmente o ordenamento jurídico das universi

dades peruanas em fevereiro de 1969. As mudanças mais ma.ro~ 

tes consistiram na criação de departamentos Universitários p~ 

Ta o ensino e a investigação nas diferentes áreas aoadêmicas, 

o estabelecimento de um programa de estudos geráis que deviam 

c~sar todos os alunos ingressantes como passo préVio a uma 

formação profissiOnal específica, a redução da partiCipação 

estudantil no governo da universidade, a cobrança de direitos 

de estudo e a criação do Conselho Nacional da Universidade Pe 

ruana - CONUP - cuja finalidade seria planificar e adminis -

trar o desenvolvimento universitário. 

Logo também começariam a produzir-se as reações de 

crítica e oposição a estas med~as no sistema universitário , 
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principalmente nas direções e massas estudantis, e que deter

minou algumas modificações que analizaremos com detalhes mais 

adiante. Desde aqui já pode começar-se a observar os aconte

cimentos, o suxgtmento de significativas contradições entre o 

propósito de transformar a sociedade global e o caráter e di-

nâmica próprias do sistema universitário, que tem a autonomia 

como uma. de suas mais apreciadas carater:ísticas. 

Nossa tentativa de análise política da Reforma Uni -

versitária no Peru 1968-76, se ,concebe então como uma aproxi

mação ao conhecimento da tendência doutrinária e polÍtica da 

reforma educacional, particular.mente da universitária, tal e 

como se cita no processo do seu ordenamento legal, na. sua evo 

lução organizacional durante o tempo indicado e na própria 

concepção de sistema que se implementou, ou que, pelo menos , 

tentou implementar-se. Este propósito nos levará necessária

mente à análise das alternativas de reconstrução que se abri

ram ao sistema universitário peruano, especialmente em quanto 

às pOSSibilidades de inovação dentro do marco da nova lei Ge

ral de Educação promulgada em maio de 1972. Não obstante, o 

que na Última instáncia deve sair à vista são alguns proces -

sos gerais que transcendem a conjuntura histórica e que propor 

cionem ferramentas de compreensão para o desenvolvimento atual 

e futuro da educação Universitária. 

A complexidade do fenômeno educativo e sua importân

cia no processo de formação social justificam o interesse mo! 

trado no estudo da reforma universitária, sua análise e co~ 
... 

preensao 
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A reforma universitária no perá, no período 1967-

1976, e o papel que o ensino superior desempenhou na denomina 

da "Revolução Nacional Peruana ", por sua importancia intrín

seca no contexto latino-americano constitui um tema de inves

tigação cativante cujo esclarecimento ainda dista de achar-se 

satisfatóriamente atendido. 

Como se disse, o problema desta investigação está de 

finido pela análise da Reforma Universitária desde um ponto 

de vista político. Isto significa que pretendemos analisar 

qual é o papel da educação em geral e da Universidade em par

ticular no processo de construção de um bloco histórico revo

lucionário vía aliança de classes, que permita uma interiori

zação e consequente reforço de uma ideologia nacional desen -

volvível. 6bviamente a análise abrangiu o período da histó -

ria do Peru - 1968-1976 - que registra uma revolução nacional 

e implanta com diversos acontecimentos uma reforma universitá 

ria como vía para o alcance da hegemonia através da mudança 

de valores e concepção do mundo. 

o trabalho está básicamente estruturado em tres par

tes. A primeira está constituída pelo quadro teórico-metodo

lógico do estudo, no qual explicitam-se os planteamentos bási 

Cos de caráter conceitual que servirão para a análise e com -

preensão das relações entre Estado e Universidade, como est~ 

turas políticas; a análise de tais relações exige, naturalmen 

te, a precisão de noções tais como: Estado Oligárquico, so -

ciedade de classes, etc., de outro lado, este corpo teórico ex 

plicativo se complementa com a situação referencial de contex

to histórico, que permite entender as circunstâncias específi-
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cas que o país viv.e no lapso de tempo examinado. Os ·aspectos 

metodológicos compreendem a descrição dos procedimentos adot! 

dos; assim como das técnicas para a acumulação de dados e o 

processamento dos mesmos, se examinam tantas pré-suposições 

como limitações metodológicos; a partir da apresentação do 

problema, s.e definem os objetivos da investigação e se identi 

ficam as variáveis relevantes e indicadores. 

Na· segunda parte, procuramos ap:;r-esentar com certa 

profundidade o perfil político-social do processo peruano ou 

o que constitui o modelo que este movimento de transforma -

ção correlativamente se expõe a concepção, natureza e alcan

ces da Reforma Educacional que junto a outras reformas tais 

como: a agrária, mineira, tributária, administrativa, entre 

outras, constitui a praxe de uma ideologia nacional-desenvol

vível • ~ Há nesta reforma educacional o ideal de alcançar a 

criação de um::·. homem novo com características positivas, ca 

paz de contribuir na construção de uma nova sociedade; é pos

sível perceber nela com nitidez, respostas à seguinte pergun

ta: Qual é o sistema desejável de educação? mas, são mais 

escassas e estritas as medidas efetivas de mudança cuja execu 

ção se ache devidamente garantida com o financiamento e outros 

recursos indispensáveis. Evidentemente a reforma universitá

ria no período examinado careceria do seu sentido essencial 

se se prescindisse do marco geral proporcionado pela reforma 

da educação em seu conjunto. 

A terceira e Última parte está dedicada ao exame das 

vicissitudes da reforma Universitária e seu panorama no con -

texto polÍtico de 1968-76. Utilizando o referencial teórico 

e seguindo a metodologia adotada, efetuamos a análise políti-
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ca da Reforma Universitária, identificando seus componentes i 

deológicos e sua importância na confi~ação de um bloco his

tórico. O exame das ações que compreende este processo de re 

forma servirá para observar quão sinuosa pode resultar, em o

casiões, a aplicação de um modelo a situações específicas e 

em determinadas circunstâncias históricas. Ao ter em vista 

as estruturas políticas estadual e universitária e revisar a 

congruência que pode existir entre elas e os mecanismos de a

ção de uma sobre a outra, nos resulta inevitável evocar a tra 

ma de um jogo político com duas grandes variáveis implicadas, 

onde por metodolgÍa, tomaremos a universidade como a carente 

de reforma, perante um Estado cuja planificação da mudança só 
A , 

cio-economica e independente a ela. 

Finalmente, culminamos nosso esforço com a apresent~ 

ção de conclusões e recomendações que na nossa opinião permi

tirá a formulação de novas hipóteses para futuros trabalhos 

de investigação sobre este tema. 
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PRIMEIRA PARTE 

MARCO CONCEITUAL E I'.!ETOOOWGICO 

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A Revolução de 1968 não ~oi resolvida de ~orma espo~ 

tânea. Esta tem raízes que datam desde 1950 e suas implica -

ções diversas antes de objetivar-se. "No inÍcio de 1950 fun

dou-se em Chorrillos, dentro da Escola Superior de Guerra, o 

CAIar., Centro de Altos Estudos I.tili tares sem previsões polí ti

cas, nem resposta a inquietudes de tipo individual. Sua fun

dação respondeu às necessidades sentidas por importantes gru

pos militares do momento, para quem resultava indispensável 

alcançar uma ampliação no horizonte formativo profissional dos 

oficiais peruanos. O CAEM se preocupou e respondeu ao buscar 

uma redefinição no conceito tradicional de Segurança Nacional, 

capaz de incluir dentro de seu universo Significativo substag 

ciais elementos que até então não teriam sido considerados no 

interesse castrense".(l) 

Esses elementos referem-se aos aspectos de extensão 

social e difusão de uma imagem do exército na população mos

trando a sua integração na vida nacional. 

"O Peru era uma país subordinado aos interesses eco 

nômicos estrangeiros, e como consequência pOSSuidor de uma 

ilusória soberania. O poder, e as riquezas em todas as di -

mensões significativas eram fictícias, e viviam condições ex 

(1) Delgado Carlos - Sobre Alguns Problemas de: La Partici

pación en la Revolución Peruana - Revista Estudios In -

ternacionales, Buenos Aires (21) Enero-Marzo,1973,pg. 2B 
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tremas de exploração, miséria e ignorância controladas por p~ 

quenos grupos plutocráticos subordinados aos interesses econô 

micos imperialistas". 

"Tudo isso fazia com que o país fosse visto como po!!. 

co viável na sua concepção de Nação em pleno século XX". (2) 

Por tais motivos, a cúpula dos militares peruanos 

consideraram indispensável encararem os problemas básicos e 

imediatos do subdesenvolvimento no Peru. Foi imperativo tam

bém optar por ter.mos políticos e abandonar a concepção do a

parelho militar como entidade puramente profissional. Ao mes 

mo tempo decretou-se uma profunda revisão das atividades tfpi 

camente conservadoras que teriam caracterizado as Forças Arma 

das. 

"Estas idéias amadureceram consideravelmente chegan

do a culminar, em 1968, quando o sistema político tradicional 

além de não ter cumprido com as questões que o levaram ao Po

der, encontrava-se numa profunda crise. Provou assim, o Go -

vemo de Belaunde Ter:ry no seu Último ano de governo sua ine

ficácia e obsolvência". (3) 

. Note-se, pois, que os antecedentes sociais e cultu -

rais do Governo Militar Revolucionário são importantes fato 

res para a compreensão da orientação e rumo adotado pela polí 

tica do Governo. Munidos de uma abrangente e significativa ~ 

ducação superior, os militares peruanos estavam longe de este 

riotipar-se como o típico caudilho sul-americano. 

(2) Idem pág. 28 

(3) Idem pág 31, respectivamente. 
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Sob o ponto de vista de influência intelectual, esta 

foi a experiência de quase todos os membros do Governo ao a

tenderem os cursos especiais do CAEM. "Tanto os instrutores 

como os programas de estudos tiveram um profundo efeito na e

volução da consciência política dos militares e do trabalho 

que aí desempenharam, brotando a dedicação ao desenvolvimento 

e mudanças na sociedade peruana. Mesmo tendo status de clase 

média eles foram impelidos para a revolução burguesa de cima 

para baixo". (4) 

Foi com este objetivo precisamente que no CAEM os f~ 

turos governantes do Peru foram expostos a cursos nos mínimos 

detalhes sobre a estrutura sócio-econômica e à vulnerabilida 

de do desenvolvimento interno dentro das flutuações externas". 

(5~ A maior parte destes cursos foram administrados por ac~ 

dêmicos da esquerda nacionalista, pessoas que dominavam per -

feitamente os problemas econômicos, políticos, sociais, cultu 

rais e educacionais do país. 

o movimento camponês dos anos 1959-64 obrigou o Exé! 

cito a preocupar-se com tarefas cíviCO-militares" e so bretu

do pela repressão das guerrilhas em 1965, o que levou os mili 

tares a avaliar a urgênCia das reformas. Os militares exami

naram as causas da revolução e buscaram a destrução de suas 

raízes. Foi esse estado de revolução latente no qual vivia o 

(4) Petras, James e Rimensnyder, Nelson - Militares y la Mo

dernización deI PerÚ - Revista Estudios Internacionales, 

Buenos Aires (13) abril/jUL~o, 1979, pag. 97. 
(5) . Idem pág. 98. 
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Peru que contribuiu para convencer os militares da necessida

de de uma reforma na infra-estrutura. 

A idéia em si de tomar o poder era de modernizar o 

sistema capitalista do Peru neutralizando as massas e desmobi 

lizando as contradições mais graves sobre as quais apoiavase 

a agitação social explorada pelos grupos revolucionários. 

o desenvolvimento garantiu a paz social, tal como di 

zia claramente em setembro de 1969 o Ministro das Relações Ex 

teriores peruano diante das Nações Unidas: "Independência e 

transformação das estruturas constituem as linhas mestras do 

pensamento revolucionário ( ••• ) o desenvolvimento torna-se as 

sim o sinônimo mais exato de paz social ( ••• ) Os conceitos 

de bem-estar, desenvolvimento e segurança estão estreitamente 

relacionados e a pobreza e a exploração que são a expressão 

dos países subdesenvolvidos levam a uma situação explosiva"(6) 

No dia 3 de outubro de 1968, generaiS sob o comando 

do General da Divisão Juan Velazco Alvarado depõem o preside~ 

te civil Fernando Belaunde Terry, a quem havia ajudado a to -

mar o poder cinco anos antes. A manifestação revolucionária 

da Junta Militar do Governo foi publicada nessa época, conte~ 

do dois,pontos fundamentais: Luta pela soberania do Peru e 

transformação estrutural da Ordem estabelecida. Neste plane

jamento se resume a potencialidade revolucionária do movimen

to. O primeiro ponto, deriva-se da clara posição anti-impe -

rialista do Governo, porque, evidentemente, lutar pela sobe~ 

nia do país, é lutar por sua autodeterminação e pelo controle 

(6) Citado em: Chaliand Gerard - ~tos Revolucionários do 

Terceito Mundo -, Rio de Janeiro, F. Alves, pag. 141. 
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nacional das suas riquezas. Em. segundo lugar, a sua posição 

militante contra todas as expressões concretas do subdesen -

volvimento como fenômeno econômico, polÍtico e social: Lu

ta pela erradicação da marginalização das grandes maiorias 

ví timas materiaã.s e espirituais do domínio pluridimensional 

de uma oligarquia profundamente anti-peruana, e essencialmeE 

te influenciada por interesses econômicos e polÍtiCOS". (7) 
• 

Ao tomar o poder, a Junta Militar não dispunha de 

nenhum programa pré-estabelecido, nem de uma verdadeira coes 

são, Belaunde Terry não conseguiu reações positivas signifi

cativas no país, além de mais, havia perdido muita populari

dade, pois prometia desde 1963 resolver os problemas relacio 

nados ao petróleo e não o fez. Uma semana depois de tomar o 

poder, o Governo Militar expropriou a I.P.C., International 

Petroleum Company e imediatamente anunciou que não indeniza

ria a referida companhia e a acusava de ter extraído petró -

leo do solo pátriO desde 1924, sob acordos ilegais. 

nA expropriação do petróleo dos norte-americanos (fi 

lial, da N.J. Standard Oil Company) marcou um passo da revolu 

ção de um governo nacionalista e anti-imperialista que daria 

ótimos resultados para a consolidação da Junta ~litar com o 

povo peruano, mas criou também hostilidades por parte dos Es

tados Unidos que eventualmente aplicaram a Emenda Mickenloo -

per, e que determinava suspender todo tipo de ajuda econômica 

do Governo dos Estados Unidos ao Peru, sustando os programas 

(7) Delgado, Carlos, op. cit. pág. 32. 
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Aliança para o Progresso, AID e outros programas similares se 

a I.P.C. não fosse indenizada". (8) 

Na realidade, a ~gem da I.P.C. sempre foi um dos 

principais símbolos da dependência do Peru. A Força Armada 

se apropriou das duas principais refinarias fazendo uso de ma 

terial bélico blindado, expatriando-os. Nos seis meses que 

se seguiram ao golpe de Estado, além da expropriação de toda 

propriedade pertencente a International Petroleum Company, os 

militares se recusavam a fazer qualquer tipo de indenização; 

expropriaram as grandes plantações de cana-de-açúcar e as re

finarias da Costa, inclusive a da Companhia Americana Grace. 

Expropriou, também o Governo Revolucionário, 2700 

hectares de propriedade fundiária pertencentes a Cerro de Pa~ 

co Corporation, e estabeleceu relações diplomáticas com a U -

nião Soviética, Cuba e os paises Socialistas da Europa Orien

tal exceto R.D.A., finalizando com a expulsão da missão Mili

tar Americana e a anulação da viagem de Nelson Rockefeller , 

enviado especial do presidente Nixon. 

liA tudo isto, os Estados Unidos responderam da segui!!. 

te maneira: em primeiro lugar, ameaçaram aplicar a Emenda Ri 

ckenlooper, em função da qual podia impor sanções econômicas 

por falta de compensação nas apropriações. Ameaçam, por ou -

tro lado, suspender a ajuda no valor de 15 milhões de dólares, 

concedida anualmente ao Peru e abolir, ao mesmo tempo, a quota 

(8) Petras, James e Rimensnyder, Nelson - Militares y la Mo

dernización deI Perú -, Revista Estudios Internacionales, 

Buenos Aires, (13), abri~junho, 1970, pag. 100. 
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de importação do açúcar peruano de aproximadamente 40 milhões 

de dólares na época. Finalmente, as grandes ~stituições fi

nanceiras tais como o Banco Interamericano de Desenvolv~ento 

.' e o Fundo Monetário Internacional pressionavam o Governo pe -

ruano, ameaçando cortar os crédito para o refinanciamento da 

divida externa". (9) 

Mais tarde, verifica-se que nenhuma dessas ameaças é 

realmente aplicada, e são as instituições financeiras que re

duzem a concessão de créditos destinados ao Peru condicional

mente. E as relações entre Lima e Washington se normalizam 

ao perceber que o novo regime não pretende eliminá-los, mas 

sim simplesmente modificar as modalidades de sua intervenção 
, 

no paJ.s. 

Por outro lado, os países comunistas ocidentais, in

cluindo a União Soviética, Cuba e o próprio Partido Comunista 

do Peru mostram maior interesse pelas medidas de modernização 

capitalista na sua estrutura, de cima para baixo. Estes paí-
-, .' -ses sao tambem os que dJ.vulgaram a imprensa que a revoluçao 

peruana não se enquadrava dentro do sistema comunista soviéti 

co, nem tinha nenhum tipo de relação com ela. 

"Uma. lista impressionante de medidas foram simultâ -

neamente tomadas pelos militares nos outros setores da econo

mia. As duas mais importantes foram as leis mineiras de abril 

de 1970 e a lei sobre as comunidades industriais de novembro 

(9) Fancher Philippe - Burguesia e Revolução do Peru - Um Es 

tudo Sobre a política do Desenvolvimento em País Depen -

dente-Revista Estudos CEBRAP - ló -Rio de Janeiro, abril! 

maiO/junho, 1976, pag. 105. 
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do mesmo ano. Todas tem um traço comum: seu caráter limitado, 

inscrito, no quadro de um regime reformista. Por se dizerem re 

volucionários, os militares peruanos não pretendem de modo al -

" gum inspirar-se no socialismo ou no marxismo-leninismo. (10) 

Lima se torna assim, a sede do governo no desenvolvimen 

to de uma profunda reforma agrária, conseguindo definitivamente 

eliminar o latifúndio ao entregar as grandes plantações açucare! 

ras aos camponeses,obreiros e empregados cooperativamente orga

nizados em autênticas empresas de propriedade social. Naciona

liza os serviços públicos da eletricidade e os sistemas de tele 

comunicações em todo o país, a refinação e a comercialização dos 

minerais e do petróleo, assim como a comercialização de azeite 

e da farinb~ de peixe. O Peru sofre uma decisiva transformação 

de todo o sistema educativo a partir de uma profunda revisão do 

conteúdo e da natureza como também do caráter que a Educação de 

ve ter num país como o Peru. 

"Lima é também a sede do Governo que há. 3 meses anun -

ciou a criação de um setor econômico de propriedade social, a

lém do já existente na agricultura que com o apoio prioritário 

do Estado haverá de converterse no mais importante do país, am

pliando assim, de modo decisivo, a concretização económica que 

é uma fundamental opção pOlítica que orienta o Peru para formas 

de organização econômica, política e social essencialmente dis

tintas às prescritas pelos sistemas capitalistas e comunistas"(ll) 

(10) Chaliand, Gerard, po. cit., pag. 143. 

(11) Delgado, Carlos, op. cit., pág. 27. 
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A respeito da reforma educativa. no Peru, Paulo Freire 

comentou: "O que mais me comove neste projeto é a impressão 

que, com ele, o Peru está procurando refletir-se e expressar-

" se, está tentando ser ele mesmo". (12) 

Sob a nova Lei Universitária, todas as universidades 

hão de continuar sendo autônomas no que respeita à administr~ 
ção, financiamento e questões acadêmicas, porém nenhum delas 

continuará a gozar do direito de "Extraterritorialidade" em 

questões que ameaçem a Ordem Pública". (13) 

Dessa maneira a Lei da Reforma Universitária, signi

ficou uma fragrante violação da autonomia universitária e foi 

o instrumento que viabilizou o projeto da "Despolitização da 

Universidade". (14) 

11. - REFERENCIAL TEÓRICO 

11.1.- O ESTA:OO 

O Estado, como concepçao política e de direito cons

titucional, é um conjunto de pessoas, mais ou menos numeroso, 

ocupando em caráter permanente uma porção definida de territó 

rio, independente de controle externo e pOSSuindo um governo 

organizado ao qual deve obediência a grande massa de sua pop~ 

lação". (15) 

(12) Citado em: Moreira, Heiva-Modelo Peruano, Buenos Aires, 

La Linea, 1974. 

(13) Petras, J e Rimensnyder, N. op.cit., pág. 107 

(14) Ibem, pag. 107. 

(15) Gardner, J. citado em Cavalcanti T.B. - Teoria do Esta

do, RJ Borsoi, 1969, pág. 127 
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"O Estado -diz Engels- (16), resumindo sua análise his 

tórica não é de jeito nenhum um poder imposto de fora da socie

dade, também não é a realidade da idéia moral nem a imagem e 

" realidade da razão, como afirma Hegel. É mais um produto da so 

ciedade quando chega a um grau de desenvolvimento determinado , 

é a confissão de que essa sociedade cometeu uma irremediável 

contradição consigo mesma e está dividida por antagonismos irr~ 

conciliáveis, que é impotente para conjurá-los. Mas, a fim de 

que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos 

em questão não se devorem a si mesmas e não destruam a socieda

de numa luta estéril, faz-se necessário um poder situado aparen 

temente por cima da sociedade e encarregado de manter a ordem. 

Esse poder, nascido da sociedade, mas que se coloca por cima de 

la e divorcia-se dela mais e mais, é o Estado". 

Essa tendência geral de pensamento sobre o tema do Es

tado encontra a sua mais explícita expressão na famosa formula

ção do ü1an.ifesto Comunista: "O executivo do Estado moderno não 

passa de uma comissão para gerir os negócios comuns de toda a 

burguesia, e o poder polítiCO é simplesmente o poder organizado 

de uma classe para oprimir outra". (17) 

"O Estado e a Revolução" é a obra onde Lenin reafirma 
, 

o carater de classe do Estado, de todo tipo de Estado. IILenin 

(16) Engels, F. citado em: Lenin, U.I:- La Sociedad de Clases 

y. El Estado, mimeografado, reproduzido de "Obras Escolhi

das", 1'loscu, Progresso, s/de 

(17) Marx e Engels citados em: !ifiliban, R. Marx e o Estado mi

me o grafado , reproduzido de: Bottomore, Tom (otg.) - Karl 

Marx, Rio, Zahar, 1981. 

- 18 -



" 

retoma integralmente a idéia de neutralidade de Marx segundo a 

qual o Estado é uma máquina para o exercício do poder e afirma: 

"Todo Estado é uma ditadura de classe". (18) 

Desta maneira a idéia de neutralidade do Estado colo

cada acima da sOCiedade é desfeita mostrando o Estado no seu 

papel de representante dos interesses de uma classe na sua do

minação e exploração sobre outra. 

Tendo sido caracterizado o Estado pela luta que no seu 

interior é travada entre interesses antagônicos de classe so -

cial econômicamente diferentes, torna-se importante tratar dos 

mecanismos que este Estado utiliza para esconder o seu caráter 

classista, recalcar o aparecimento de ideologias que tentem des 

vendar essa sua realidade e possibilitar a reprodução das con

dições que tornem viável a produção da riqueza repartida desi

gualmente na sociedade que é o seu fundamento. 

"Como conseauência, para existir, qualquer formação so - -
cial deve ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir, re-

produzir as condições da sua produção. Ela deve assim reprodu

zir: as forças produtivas e as relações de produção existen -

tes". (19) 

Esta visão Althusseriana é enriquecida pela concepção 

DarXista da história segundo a qual não existe uma determina -

ção ~ecânica da superestrutura pela infraestrutura e sim, veri 

(18) Gruppi, Luciano - Tudo Começou com ~quiável, Porto Ale

gre, LPm 1980, pág. 55. 

(19) Althusser, L. - Ideologia e A~arelhos Ideológico de Esta

do em Posições, Lisboa, 1975, pág. 27. 
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fica-se um movimento dialético entre ambas, os níveis ou ins

tâncias como determinantes e determinados ao mesmo tempo, is

to é, não são as relações econômicas que determinam a ideolo-

" gia nem esta à aquela e sim uma. mútua determinação. 

Althusser distingue entre Aparelhos Repressivos de Es 

tado - pertencendo na sua totalidade ao domínio público - e A

parelhos Ideológicos de Estado - a maior parte pertencendo, pe 

lo contrário, ao domínio privado. "Dizemos que todo o Aparelho 

de Estado, que seja repressivo ou ideológico, funciona ao me! 

mo tempo pela violência e pela ideologia, mas o Aparelho Repre~ 

sivo de Estado funciona maciça e predominantemente pela repres

são e secundariamente pela ideologia, enquanto que os Aparelhos 

IdeológiCos de Estado funcionam maciça e predominantemente pela 

ideologia e secundariamente pela repressão". (20) 

"Marx, no prefácio da contribuição a crítica da econo

mia política, parecia colocar todo o peso de transformação so -

cial na infraestrutura, concebendo a superestrutura como condi

cionamento ou determinação da infraestrutura. Na verdade o peE 

samento de Marx não é mecanismo, e portanto, ele concebe essas 

relações de ~eira dialética, em ação recíproca. Mas, não re~ 

ta dúvida de que Marx não dá o mesmo peso que dá Gramsci a con

tribuição da superestrutura no processo de transformação da so

ciedade". (21) 

Gramaci, chamado o teórico da superestrutura, sublinha 

o papel da ideologia no Bloco Histórico onde manifestam-se as 

(20) Idem, pág. 92 

(21) Gadotti, M. Conceução Dialética da Educação - Um Estudo 

Introdutorio, Cortez-Autores ASSOCiados, ~983, pág. 6l. 
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relações hegemônicas situadas no terreno da sociedade civil: 

"O grupo que a controla é hegem,Ônico e a conquista da socie

dade política coroa essa hegemonia, estendendo-a no conjunto 

" do estado (Sociedade Civil mais Sociedade Poli tica) ". (22) 

lfustrando que o Estado não é apenas a sociedade po

lítica, mas a combinação sociedade política-sociedade civil, 

e insistindo na base de classe desse Estado, Gramsci, de a -

cordo com Portelli, desenvolve o conceito de hegemonia no 

sentido da preeminência da direção cultural e ideológica na 

sociedade civil sobre a sociedade pOlítica". (23) 

Gruppi considera que "Gramsci coloca o problema de 

como se mantém coesa uma sociedade determinada, isto é, um 

bloco histórico dado, um conjunto de forças políticas e so -

ciais". "Esse bloco histórico obtém o consenso entre operá -

rios e camponeses cujos interesses se opõem aos da sociedade 

capitalista, não só pela influência política - diz Gramsci -

mas também pela ideologia. A ideologia, é o grande cimento 

de todo o bloco histórico. Esta edificação do bloco históri 
-". '. , Co nao e so ~deologJ.ca, mas cultural ta.m.bem, em primeiro lugar, 

é política mas não pode ser separada do aspecto da ideologia 

e das idéias". (24) 

(22) Portelli, H. ou. cit., pág. 65 

(23) Portelli, H. Gramsci e o Bloco Histórico, Rio, Paz e 

Terra, 1977, pág. 65. 

(24) Gruppi, L. op.cit., pág. 82 
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II.II.- A EDUCAÇÃO 

É possivel referir-se à educação como um conceito, um 

" fato ou um fenômeno. É evidente que a educação como fenômeno 

social constitui uma unidade orgânica com o meio social em que 

está inserida, num momento histórico determinado; apresenta-se 

como un fenômeno que considera o homen únicamente no marco his 

tórico da sociedade a que pertence. Des~e ponto de vista emi

nentemente fenomenológico, percebe-se uma relação ou confronto 

homem-indivíduo e sociedade. 

A palavra educação pode ser empregada, quer como pro

cesso quer como resultado. Esta duplicação visa salientar que, 

nas duas hipóteses, a·educação se relaciona com aspectos so 

ciais e individuais. 

Entendida como relação e como processo,"a educação é 

a transmissão, por parte da sociedade, dos elementos espiri -

tuais de sua cultura socializada, perante a assimilação de um 

interesse ou energia social do indivíduo, que traduzirá aqueles 

elementos espirituais em aptidões primordialmente sociais, que 

possam permitir-lhe incorporar-se como membro útil a essa socie 

dacle que clele necessita para se reproduzir". (25) 

O processo educativo realiza-se na sociedade, pela so 

cieclade e para a sociedade. É, pois, um processo universal , 

constante e contínuo, e ainda é um processo obrigatório e neces 
'. -'.. -, - , 

sar~o. Se nao hã v~da soc~al sem educaçao, tambem nao hã edu-

cação sem vida social. 

(25) Cirigliano, G.F.J. - Filosofia de la Educación, Buenos Ai 

res, HllamallÍlas, 1973, pág. 34. 
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"Cada época e cada meio sócio-cultural pesam. sobre o 

rumo da educação. Os parâmetros são escolhidos previamente 

em função de uma ideologia, mesmo que implícita; e ainda quan 

" do a educação pretende ser liberal, os fins aos quais visa e 

o sistema axiológico que a subtende se definem, positiva ou 

negativamente, em relação a um meio histórico, social e cultu 

ral". (26) 

Situa-se a educação, no presente trablaho, como um 

fenômeno histórico, preso à produção e reprodução da socieda

de. Como nos afirma 1'Ia.rx: 

"Os homens não produzem apenas sua vida material,· mas 

ao produzi-la elaboram também um conjunto de idéias , 

de representações que estão diretamente entrelaçadas 

com a sua atiVidade material, e condicionadas pelo es 

tágio de desenvolvimento de suas forças produtivas". 

(27) 

A educação - como fenômeno históricamente situado -

encontra-se ligada aos conflitos do ato de produção e re~rodu - -
ção material da sociedade e consequentemente não permanece i

mune aos interesses divergentes inerentes às classes sociais. 

A pedagogia crítica fundamentada nos princípios mar

xistas considera a educação um inst~ento de inculcação na so 

ciedade civil negando a sua possibilidade de transformação das 

estr~t~lTas produtivas. 

(26) Debesse, 11, e 1.1ialaret, G. - Tratado das Ciências Pedagó

gicas, são Paulo, Cia. Ed. Nal.; 1974, pág. 8. 

(27) T.1arx, K.: Contribuição para a critica da Economia Poli ti 

ca, Lisboa, Estampa, 1971, pág. 28 e 29. 
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Enquanto a pedagogia liberal sublinha o papel da edu 

cacão como instrumento de mobilidade social e produto da maior 

capacidade individual no processo produtivo. 

"Ao contrário da concepção idealista da educação que 

crê na possibilidade de uma mudança através da consciência e 

da quantidade de educação, a concepção dialética de educação , 

baseada na análise concreta das relações existentes no trabalho, 

sustenta que o processo de emancipação do homem é antes de nada 

econômico, histórico e não espiritual." (28) 

Al thusser na interpretação de !JIarx, considera que a 

superestr~t-xra, a qual comporta dois níveis: o jurídico-poli 

tico e a ideologia, é determinada pela infraestrutura (unida

de das forças produtivas e das relações de produção), sendo 

que esta desempenha o papel de legitimadora das relações de 

produção ou iI1..f'raestrutura: "é só nas formas e sob as formas 

da sujeição ideológica que se encontra assegurada a reprodução 

da qualificação da força do trabalho". (29) 

"Claro que as práticas de reprodução das classes -

tais como as classes mesmas - desdobram o Estado: no entanto, 

é nele Que a discussão sobre o poder deve ser concentrada e en 

caminhada." (30) 

(28) Gadotti, M. - Conceucão Dialética da Educação: um estudo 

introdutório, são Paulo, Cortez - Autores Associados, 

1983, pág. 57. 

(29) Arthusser, L. ou. cit., pág. 82. 

(30) Vieira, Evaldo Amaro - "Estado e política Social", Edu

cação e Sociedade, são Paulo (2), Jan. 1979. 
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II.III.- IDEOLOGIA E EDJCAÇÃO 

Embora a relação entre ambos conceitos involucrados é 

.' óbvia, desde que o segundo forma parte essencial da estrutura 

ideológica ou superestruturada, vamos, no entanto, estabelecer 

algwmas precisões necessárias para nosso propósito. 

Vamos do particular ao geral abordando o conceito de 

educação ao respeito se disse que: "Revolver nas diversas in

terpretações sobre a educação é, uma tarefa verdadeiramente co~ 

plicada e talvez improdutiva, dado que cada uma delas corres -

ponde a uma realidade históricamente determinada e tem seu pró 

prio contexto de referência". (31) No entanto, se reconheceu 

também qae pode encontrar-se um fio explicativo no desenvolvi

mento universal destas concepçoes, assim por exemplo do enun -

ciado de diferentes noções, tais como: 

A Educação consiste na ação exercida pelas gerações adultas 

sobre as que ainda não estão maduras para a vida social (Durk

heim) ; 

A Educação existe em sí e para sí (perspectiva idealista); 

A Educação pode e deve transformar o mundo, independentemeg 

te das mudanças que se produzam nas estruturas da sociedade 

(perspectiva voluntarista); 

As formas e os destinos da educação vêm regidos de forma di 

reta ou mais ou menos sincrônica pelo jogo dos fatores ambien

tais (posição determinista-mecanicista); 

A Educação reproduz necessáriamente, ou incluso agrava e 
" , - , perpetua, os v~cios das sociedades e a unica soluça0 e a tran~ 

formaçao radical da sociedade; ainda mais, a educação pode ser 

(31) Sanchez R. ef zl: Naturaleza y quehacer de la educación 

de ad~ltos - INIDE, Lima 1982 p.20 



" 

o cenário para uma revolução interna antecipada à revolução so 

cia1 (posição edética); 

A Educação é um instrumento empregado para subministrar as 

qualificaçoes e habilidades precisas para um adequado funcio~ 

mento da sociedade, facilita neste sentido a integração do in

divíduo nos diferentes escalões sociais (perspectiva funciona

lista); e 

- A Educação é o processo que tem por função legitimar e tram! 

tir a ideologia de classes que controlam o poder numa.determi

nada sociedade (perspectiva estrutural historicista de Althu 

ser )." (citas de Gómez o. 1976) (32). 

Para Sánchez, Valer e Amaya, ainda que incrementando 

os exemplos, serão persistentemente visíveis as característi -

cas básicas da educação como fenômeno social, isto e que "a e

ducação se dá dentro da sociedade, se localiza na super-estru

t:rra, mas têm inegáveis laços e imbricações que são as estru

turas de base econõmico sociais; a educação está ligada à idéia 

de continuidade da cultura e ao mesmo tempo à idéia de transfor 

mação e m~dança social, a educação é necessária para o desenvol 

vimento do homem e para possibilitar sua adequada contribuição 

ao desenvolvimento da sociedade em seu conjunto" (33). 

, Se isto é assim, vejamos então qual é o papel ~a educ~ 

çao na estrutura ideológica. Para isto comecemos lembrando que 

os homens de qualquer sociedade adquirem seja numa forma cons -

ciente ou inconsciente um conjunto de representaçoes, sejam es-

(32) Gomez o. German: prograrra de las Tendencias Educativas en 

e1 Siglo XX en Rev. de Edu.cación - 1976 Nº 242, Espaii.a. 

pago 5 - 22. 

(33) Sánchez et al: Po. cito pág. 21. 
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tas de ordem moral, estética, religiosa, jurídica, etc. Tal 

conj-..mto de representações é denominado ideologia. Mas, es

ta idéia geral necessita mais precisão para efeitos de nosso 

trabalho, posto que quando fala-se de educação se faz isso 

em termos de SU2,S implicações ideológicas, de seu papel re -

prod:ltor da cul t-;,:a'a, ainda q".l.e às vezes se deixa suspenso no 

vazio o aue concretamente se está fazendo referência·quando 

se fala de ideologia. 

Tomemos para o caso, as contribuições de Eugenio 

Trías, quem diz, que existem pelo menos dois usos do término 

ideologia: como forma de consciência e como distinção da 

realidade. 

1) 1~0 primeiro sentido Ideologia denota um certo tipo de i

déias sem valorizá-las desde o ponto de vista do conhecimen

to: idéias consciêntes oa manifestas, prodato oa resultado 

da forma mediante a qual os homens tomam consciência de um 

cOJú'li to social, tomam consciência do lugar m.l posição q,ue.~ 

CU1}a..m no sistema. Em outras palavras, ao dizer ideologia e~ 

taría..mos nos referindo às formas mediante as q,uais nós, homens , 

tomamos consciência de NOSSA REALIDADE ou EXPER~NCIA SOCIAL. 

nestas idéias reflexionam-se, traduzem-se ou expressam-se per~ 

pectivas, interesses ou percepções de classe. 

Por trás destas idéias ou no fu~do delas encontraríamos as con 

dições materiais de vida. 

Na Contrib:.lição à crítica da economia 'Dolí tica (Pró

logo), lofurx se refere ao termo ideologia como a "forma median 

te a qual os homens tomam consciência dos se~s conflitos so -

cie.is". Estas fOrIIl2,s - formas de consciência - não são O:ltras 

O).e a filosofia, literatura, e arte, por exemplo. 
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É neste sentido de ideologia, que a problemática traç~ 

da e: A que mecanismos respondem as formas - idéias - mediante 

as quais os homens tomam consciência da sua realidade social? A 

" questão promove o desenvolvimento de uma TEORIA DAS IDEOLOGIAS, 

ou. seja a investigação científica das formas de consciência ou 

da consciência em geral. 

2) No seg~mdo sentido ideologia conota no entanto um corpo ob

jetivo em quanto à valorização epistemológica desse objeto: a 

ideologia seria sinônimo de erro. Seria o obstáculo que se a

presenta ao saber se esta aspira a um conhecimento verdadeiro. 

Ideologia seria o oposto a ciência. Neste sentido promove uma 

TEORIA DO CONHECIMENTO ou do saber, uma filosofia. 

A problemática implicada neste segundo sentido se esta 

belece com a pergunta: Qual é o principal obstáculo que se in

terpõe ao saber?; e qual é a marca que separa o saber do não sa 

ber? 

Aqui se referem também a idéias, mas estas se caracte

rizariam pelo fato que, mediante elas, o homem pensaria conhe -

cer uma determinada realidade social. 1~s se trataria de uma i 

lusão. Ideologia se opõe neste sentido ao conceito de conheci

mento verdadeiro ou. ciência, inscrevendo-se no mesmo paradigma 

de erro, ídolo da representação enganosa, idéia confusa, etc. 

(34). 

l\os interessa mais o primeiro sentido de ideologia, eg 

tanto, representações com as quais se explica e se toma consciên 

cia da realidade. No entanto, haverá que entender também que 

tais representações nem sempre coincidem com os interesses so -

(34) Trias, Eugenio: Teoria de las IdeologÍas Edic. Penínsu

la, Barcelona 1970. 
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ciais próprios do indivíduo. Assim vemos que na experiencia co 

tidiana das pessoas se dá uma espécie de pressão à formas de 

comportamento alienadas. A maioria dos individuos não admite 

" que em todos os momentos da vida estão concentrados os sutis 

fios da dominação ideológica; isto se aprecia claramente quando 

se analizam as formas da educação; que traduzem interesses de 

grupo. Isto ocorre em determinadas instituições como a univer

sidade, cujo corpo existencial diz-se inerente à ciência mas ao 

mesmo tempo se desenvolve alheio às expectativas das grandes 

maiorias. "Toda a dificuldade da criação revolucionária numa. 

sociedade dominada pela bur~2esia radica neste escolho, todo 

ato criativo que procura impu~1ar o aparelho de dominação so

cial expõe-se ao risco de expressar de uma maneira ou de outra, 

a marca de fábrica do sistema em que está inserido o criador ou 

emissor". (35) 

o ensino burguês repartido cotidianamente, especialme~ 

te através da educação, é como uma nuvem, porque está íntimamen 

te relacionada com as aspirações e os interesses desta classe 

dominante. "Os pensamentos dominantes não são outra coisa que 

a expressão ideal das relações materiais dominantes captadas 

sob a forma de idéias, portanto, são a expressão de relações 

que nascem de uma classe dominante, dito de outro modo são as 

idéias de sua dominação". (36) 

(35) Marx y Engels: Ideologia Alemana Ed. Pu.eblos Unidos, 1971, 

pág. 51. 

(30) A. l~telart, C. Castillo, L. Castillo: Ideologia de la do

minación de Ltna sociedad dependiente Ed. Siglo pág. 19. 
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A classe dominante se serve da ideologia para dar-lhe 

uma certa coerência ao sistema social, através da acumulação de 

experiências nas determinações de acordo aos seus interesses, 

,. de maneira que o indivíduo vê em tudo existente UlIlB. ordem natu 

ralo A Educação tradicional não questiona as causas de uma e~ 

periência vivida; busca que os individuos se insertem de manei 

ra natural na prática dentro do sistema estabelecido e partic~ 

pam na produção sem indagar sua condição de explorados. A Edu 

cação b:.u-gü.esa contribui profundamente a adestrar num determi

nado modo de viver e é mediante a educação que se dá uma gran

de parte de. ideologia justificatória e reprod"J.tora desta situa 
-çao. 

II.IV DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A complexidade do fenômeno educativo e sua importância 

no processo de formação social fizeram que meu interesse esteja 

voltado ao seu estudo, análise e compreensão. 

A reforma u.niversitária no Peru no período 1968-1976 

e o ~apel que o ensino superior desempenhou na denominada Revo

lução Nacional Peruana, pela sua intrinseca importância no con

texto latino-americano, constitui-se no tema da pesquisa a ser 

efetivada. 

O problema da pesquisa a ser efetivada está definido p~ 

la análise da Reforma Universitária de um ponto de vista politi

co. Isto é, pretender-se analisar qual é o papel da educação em 

geral e da. Universidade em particular no processo de construção 

do bloco Histórico Revolucionário via aliança de classes(1-2-3) 

que nermita a interiorização e consequente reforçamento da ide 0-
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logia nacional - desenvolvimentista. 

6bviamente a análise abarcará o período da história do Peru 

(1968 ••• 1976) que registra a revolução nacional e implanta a 

.' refo:nna universitária com a tentativa de alcançar a hegemo 

nia através da mudança de valores e concepção do mundo. 

II.V HIP6TESE 

a) GERAL 

A construção de um bloco histórico revolucionário encon -

tra viabilidade a nível da estrutura universitária, só se se 

põe em prática mecanismos de ampla participação de seus dife 

rentes estamentos. 

b) ESPECIFICA 

A Reforma Universitária (período 1968-1975) não chegou a 

cristalizar-se no Peru como uma parte do novo aparelho ideo

lógico do Estado na perspectiva de seus valores propostos de 

nacionalismo, modernização e participação devido a que o Go

verno optou por ser um mediador necessário e único entre so

ciedade pOlítica e sociedade civil sob a supremacia natural 

da primeira. 

Uma participação controlada, via projeto de despolitização 

no contexto universitário, tende a restringir aS.possibilida

des de ;.llIl.a convocação popular de forças sociais. 

no q..ladro de uma Reforma Educativa global, a concepção a 

estabelecimento de uma Reforma Universitária conta com os pa

trocínios necessários para desenvolver um vasto processo de 

renovação técnica-científica e teórico-doutrinária. Não obs

tante, a tradição da autonomia universitária requererá elabo

rações próprias de seu sistema antes que a adoção de uma es -

trutura externa. 
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III - OBJETIVOS DA PESQUISA 

A) Objetivo Geral 

Analisar críticamente desde um ponto de vista teórico 

o papel q~e a Reforma Universitária desempenhou no processo r~ 

volucionário peruano (1968-1976), em outras palavras, pretende 

investigar-se se a reforma na educação universitária serve ap~ 

nas para legitimar a nova ordem política, ou se foi um instru

mento ~tilizado para provocar mudanças nos Yalores ~ atividades 

sociais visando criar os elementos que possibilitem a-transfor 

mação social, econômica e política do país. Pretende-se tam -

bém ao avaliar o papel desempenhado pela educação aqailatar em 

que medida o Governo Revolucionário ~lantou seus valores cen 

trais: Naciollalismo, Modernização e participação dentro do 

contexto ReformB. Educacional. 

E) Objetivos Esnecíficos: 

1. Formar Lun critério sobre a função política da educação e so 

bre o ~apel da ideologia na configuração da c altura. 

2. Verificar em que medida os postulados da Revolução Per~ 

foram efetivados no seio do sistema universitário, isto é, se 

os obje-~ivos de l/Iodernização, Nacionalismo e Participação fo

ram ~lemel1tados no ensino superior. 

Esta avaliação será feita em função da estrutura curricular e 

adrnilustrativa das ~miversidades, orçamento e firma de uartici - -
pação da comunidade universitária nas decisões institucionais. 

3. Verificar em que medida foi pré-cautelada a autonomia univer 

sitária (admirdstrativa, financeira e acadêmica) permitindo a 

descentralização do poder e consequentemente a participação da 

com:E1idade Uluversitária (professores, alUL~os e funcionários ad 

mip~strativos) nas decisões que lhes dizem respeito. 
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V. :METODOLOGIA 

A metodologia deste estudo é essencialmente descriti-
, • _ fIV A 

vo-anal~tica, cuja apl~caçao exige recorrer nao poucas vezes 

ao ~uxílio da chamada história imediata, onde a crítica histó 

rica é possivel tomando distância dos assuntos que correspon

dem a um passado mais o~ menos imediato. 

As técnicas empregadas estão em grande parte seleci~ 

nadas em função da temática examinada. Considerando q~e nos 

enfrentamos à análise de um processo histórico que ficou doc1A 

mentado desde o ponto de vista de sua versão oficial (concep

ção teórica, doutrinária, normatividade, etc.) Em quanto às 

tra:.'-sformações· e contingências que foi sofrendo este processo 

de reformas ao enfrentar circunstâncias e conjunturas especí

ficas, a técnica a usar foi, obrigatoriamente análise documen 

tal em primeira instância e, de maneira mas limitada, a análi 

se do conteúdo, Sobretudo para o aproveitamento do material 

jornalístico da época. 

De fato, tendo à vista os objetivos do trabalho, a m~ 

todologÍa se centro~ no levantamento doc~unentário e histórico 

como fonte de dados, consequentemente a perspectiva é descri

tiva e evaluativa ao mesmo tempo. Para o seg~ndo efeito nos

sa análise é critica, concordando com o marco teórico desen -

volvido. 

Considerando o período histórico a ser analisado 

(lgS8-1976), faz-se necessário recorrer aos disc~sos oficiais 

da éi)Oca: relatórios, pronunciamentos, leis, decretos, decr~ 

tos-leis, constituição política; o estudo também se projetou a 
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~ontes secundárias como revistas, infor.mes de investigação, me

mDrias, autobiografías, biografías, correspondências, uma vari~ 

dade de docLunentos históricos e entrevistas com diversas perso-

" nalidades competentes. MUitas delas colaboradoras e até respo~ 

sáveis pelos acontecimentos da época em questão. 

A análise política da Reforma Universitária inscrita 

no ueríodo da Revol~ção PeruBna·(1968-l976) é abordado no pe

ríodo da Revolução Peruana a partir da concepção da teoria crí

tica e visão dialética da realidade social. 

Para a análise documental apelamos aos métodos clássi 

cos que permitem tanto a análise interna de seus conteúdos qUru1 

to o externo à procura do contexto. 

Trata-se, então de utilizar meterial já disponível, c~ 

ja acumLllação preliminar, para e~eitos de projetar a investiga

ção, ajudou a identificar e fixar as questões fundamentais a a

bordar, assim como as grandes categorias variáveis e indicadores 

correspondentes. Pretendemos uma construção acumulativa de teo 

ria e conhecimento no caso da reforma universitária peruana cor 

resnondente ao períOdo examinado, daí que tenhamos necessidade 

de apelar para um marco teórico suficientemente amplo no que po~ 

sa explicar-se o jogo pol{tico entre o Estado e a Universidade 

como institluções sociais ligadas fUl1damentalmente por uma rêde 

ideológica q~e, em última instância, fecha-se ao redor de um cer 

to conceito de educação. 

Óbviamente o trabalho que empreendemos tem S'..las pró 

prias limitações, en,tre ou.tras razões pela dific-tlidade que impli 

ca afastar-se de um processo que, tendo ocorrido faz mais de u

ma década, ainda não recebeu. a sentença u~1ime da história e, 
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pelo contrário, ~ontinua sendo matéria de discussão. Por outro 

lado, corremos conscientemente o risco de tomar posição, claro 

que com o maior esforço de objetividade por nossa parte; mas es 

.' tamos convencidos que a necessidade de não continuar com gener~ 

lide.des do tipo liA Reforma Educativa Peruana de 1972 foi real -

mente avançada mas teve algumas falhas", para mostrar qual 0".1 

q~ais foram estes erros com respeito ao processo universitário, 

b'.1scando respostas dentro do contexto e CirC1Ll1stâ.l1cias históri

cas que e2üão se viveram. 
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SEGU~'DA PARTE 

REVOLUÇÃO PERU AnA: UM PROCESSO DE TRANS

FORMAÇõES ESTRUTURAIS 

I. CAP~CTERlZAÇÃO DA REVOLUÇÃO PERJANA 

I. I. LIIillAl:!ENTOS GERAIS 

No dia 3 de outubro de 1968 as Forças Armadas conj~~as 

decidem pôr fim à gestão presidencial do arquiteto Fernando Be -

la-.::'1.de Terr;r, no dia segJ_inte designa-se Presidente da ReIública 

o General de Divisão E.P. J~~ Velasco Alvarado quem com mais 

chegados colaboradores elabora o bastante conhecido Plano Inca , 

docume!lto fQ1ldamental que serviu de base para a formulação de 

projeto revolucionário peruano. Através dele, se diagnostica a 

condição de Sub-desenvolvimento e de dependência da socied~de p~ 

r~I8.n.a vivida até esse momento; os lienamentos ideológicos da a

ção revolucionária e o caráter nacion21ista, independente e huma 

msta. 

S~~ ampla perspectiva, abrange os problemas nacionais em toda sua 

maDutude ao mesmo tempo que propõe uma correspondente solução 

para cada ~roblema. 

SegQndo ele mesmo, a finalidade da revolução seria le -

var a c~bo Lun processo de transformações das estr~turas econômi

cas, sociais, políticas e co_lturais, com o fim de criar lJ.IDa nova 

sociedade Q\le respire liberdade e justiça: "Será então NACIONA

LISTA, nor estar ins~irada nos altos valores da pátria, nos inte 

resses do povo e na própria realidade; INDEPErmENTE por não es -

tar ligada a ideologias existente, partidos políticos, ou grupos 

de noder e porque lutará contra toda dependência; e I-fLJ],WfISTA 

porq~_le considera a realização plena do homem dentro de uma comu-
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nidade solidária, cujos valores essenciais e inseparáveis são 

a ~u.stiça, a realidade, e a liberdade". (1) 

o Peru, como tantos outros países do Terceiro Mundo 

esteve sempre sob a dependência externa dos países imperiali~ 

tas, e sob a dominação interna de um reduzido gr~po de oligáE 

cr.l.icos, q:1e por su.a condição de classe dominante privilegiada, 

sOc1..beram manipLllar a educação dando-lhe um conteúdo ideológico 

cJ.~a primordial flL"'lção era dirigida à defesa dos interesses 

dos meSmos. 

Tal sistema educativo foi também de caráter elitista e só favo 

recia a classe privilegiada. É necessário, então, saber que 

~ das primeiras ações do processo revolucionário haja sido a 

transformação do sistema educativo peruano; é mediante a refor 

ma educativa que a revolução procura as grandes maiorias nacio 

nais e as dirige à sua realização personal e social dentro do 

contexto do processo revolucionário. 

Vejamos, pois, que dentro do Plano Inca o item Refor

ma. da Educação aparece da siguinte maneira: 

a) Situação 

(1) Sistema educativo orientado intencionalmente p~ 

ra manter na ignorância as grandes maiorias, 

com fins de exploração; 

(2) Por debaixo do rendimento potencial em relação 

com as altas inversões efetuadas. 

(3) Sistema pouco flexível e que não leva em conta a 

realidade nacional; 

(1) Salazar Eondy, Augusto: El Processo Per~o - I.N.I.D.E., 

Ministerio de Educación, Lima-Peru, Octubre 1974, pág. 7. 
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(4) Situação econômica e profissional do magistério 

em desacordo com sua elevada missão; 

(5) Excessiva burocracia e magistério politizado • 

b) Objetivo 

Um sistema educativo ao serviço de todo o povo que 

garantize a formação integral do homem que requer a 

nova sociedade peruana. 

c) Ações 

(1) Transformar a estrutura da educação, criando um 

sistema fundamentalmente humanista que tenha as 

seguintes caraterísticas: 

a) Exaltar a dignidade do homem a reconhecer o di

reito a educação de todas as pessoas sem discri 

minação alguma. 

b) Orientar a educação ao trabalho considerado co

mo meio de alcançar a plena realização do homem. 

c) Conseguir a participação de todos os setores da 

comunidade nacional. 

d) Ser flexível para adequar-se às necessidades dos 

educandos das diversas regiões e zonas do país. 

e) Alcançar progressivamente a gratuidade do ensino. 

f) Integrar a universidade num sistema autônomo. 

(2) Reestruturar o setor para adequá-lo à Reforma. 

(3) Dignificar o magistério asegurando s~ formação 

e contínuo aperfeiçoamento profissional e ama si 

tuação econômica social de acordo com sua eleva

da missão. 

(4) Organizar um museu da cultura que ponha as dive!: 

sas expressões da cultura nacional ao alcance 

das maiorias.{*2) 

(*2) Idem, pág. 30 - 31 (não é uma citação é so referencial) 
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Se pode afirmar, de certo modo, que a revolução pe~ 

na dos 68 foi um caso atípico. Se bem é certo que os milita

res se propuseram a combater ao imperialismo externo e a oli -

garq~a nacional, certo também é, que estes militares fizeram 

a revolução representando não a uma" só classe social mas sim 

a tres: a burguesia nacional, as camadas de classe média e a 

classe camponesa e operária - todas ao mesmo tempo - isto deu 

motivos para que o governo revolucionário se preocupasse em tQ 

do momento por manter sua hegemonia e o novo bloco histórico u 

nido, fazendo uso intensivo de seus agentes de persuaçao e va

lendo-se muitas vezes da coerção para obter os resultados esp~ 

rados. Dentro de uma revolução na qual não existia uma classe 

hegemônica, e contava com uma política mais democrática, esta 

se encaminhava a um capitalismo moderno com um forte sentido 

nacionalista. A atipicidade da Revolução Peruana se estabele

ce a partir de seu próprio tempo de iniciação. Ela não surgiu 

de nenhum dos partidos políticos peruanos nem de nenhum movi -

mento popular organizado. Surgiu, pelo contrário, de uma ins

tituição militar que tradicionalmente havia feito o papel de 

garante da ordem estabelecida. 

1.11. ASPECTOS IDEOLÓGICOS 

Manheim, na sua concepção TOTAL da IDEOLOGIA afirma o 

seguinte: Referimo-nos aqui à ideologia de uma época ou de um 

grupo histórico-social concreto, por exemplo, a de uma classe, 

ocasião em que nos preocupamos com as características e a com

pOSição da estrutura total da mente desta época ou deste gru

po" (3). 

(3) Manheim, Karl. Ideologia e Utopia, Ed. Zahar, Rio de Ja

neiro, 1982, pág. 81. 

- 39 -



Através da concepção total da ideologia, procuramos reconstruir 

o modo de ver as coisas do Governo Revolucionário. Desde seu i 

nicio à revolução peruana confrontou em sério desafio teórico à 
" pretendida validez universal de correntes e posições ideológi 

cas nas que o processo peruano não encaixava. O fenômeno em sí 

da revolução era inexplicável, confundindo não sómente a opi 

nião naCional senão também o resto do mundo, que não conseg~a 

identificá-lo no campo da teoria política. 

"Há quem opina que a diferença de posições ideológicas 

carece de importância; que não é preciso indicar as diferenças 

qQe separam a mestra, de outras correntes revolucionárias; que 

a única coisa verdadeiramente importante da revolução são suas 

realizações e seus lineamentos; e que todos os que estão em fa

vor da Revolução, assim, em abstrato, devem sentir-se unidos 

sem diferença e serem considerado por igual como militantes des 

ta Revolução". (4) Neste sentido, Velasco Alvarado apela ao PQ 

vo peruano que compreenda a revolução, e as alerta sobre o gr~ 

de erro que cometeriam ao aceitá-Ia- de forma pragmática sem uma 

definição ideológica que se coloque no contexto das nações, pois 

dessa maneira não poderia manter sua individualidade e seu cará 

ter nacional e autônomo. 

Esta indefinição, ademais, possibilitaria a penetração 

de correntes pelíticas diferente e competitivas obstruindo o 

processo da Revolução Peruana. 

(4) General de División, Juan Velasco Alvarado. Presidente de 

la Rep'.Íblica. Fragmento deI Mensaje a la Nación, con mo

tivo deI 152Q Aniversario de la Independencia Nacional, 28 

de Julio de 1973. 
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1.111. PERSPECTIVA POLíTICO-EDUCACIONAL 

Dentro do projeto de programas para o biênio 1973-74 

a favor da renovação da educação dentro de uma perspectiva gl~ 

bal, se trata em realidade e deve tratar-se de uma restrutura

ção total do sistema educativo e de suas orientações dentro de 

um marco de transformação sócio-econômico da sociedade em con

junto. O significado que o Governo Revolucionário dá à esta 

restruturação do sistema educativo, não é um pré-requisito 

mas sim um apoio às reformas profundas dos outros setores da 

atividade nacional. Colocando-os assim, longe de um simples 

pedagogismo ou de uma modernização apenas. Em tal sentido, a 

inovação educativa no Peru, passaria a ter significado e efi -

ciência dentro do processo revolucionário enquanto mede a con

centração e a marginação dos estudantes e permita assim o exer 

cicio do poder econômico-social das massas, qaebrando marcos 

do privilégio e do abandono que tendem a servir e a consolidar 

o aparelho educativo tradicional. Ao inovar, não se pode meter 

ou transplantar métodos, escalas de valores e estilos para mo

delar os pobres à imagem e semlhança dos ricos, mas sim para 

exaltar a for.mulação do próprio projeto histórico de uma nova 

sociedade. Reforma da educação e reforma profunda da estrutu

ra sócio-econômica, que gravita sobre a educação e é a base 

f~dame~tal de uma inovação realista. 

Sublinha Gramsci, tomando o exemplo do Risorgimento , 

que a primacia econômica da classe fundamental é uma condição 

necessária, mas não suficiente, para a formação de um bloco 

histórico: "é preciSO que a classe dirigente tenha uma verda

deira polftica para os intelectuais: A hegemonia de um centro 

diretor sobre os intelectuais afirma-se através de duas linhas 

principais: 1) uma concepção geral da vida, uma filosofia 
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que ofereça aos aderentes uma dignidade intelectual que crie um 

princípio de distinção e um elemento de luta contra as velhas 

ideologias qU.e dominam pela coerção; 2) Um programa escolar 

um princípio educativo e pedagógico original que interesse e 

proporcione atividade própria, no domÍnio técnico, a essa fra -

ção dos intelectuais, que é a mais homogênea e numerosa: os e

ducadores, do mestre de escola aos professores universitários". 

(5). 

Observemos que o Governo Revolucionário, apesar de de

nominar-se eminentemente nacionalista, toma uma postura socia -

lista em quanto à educação, e à formação de um bloco histórico 

que lhe permitirá legitimar-se e manter-se como a classe domi -

nante. 

Não deixa de ser interessante, dentro deste contexto, 

o tema estabelecido em todo o território nacional por Velasco 

Alvarado Educação nara todos, considerando um dos aspectos bás~ 

cos da revolução, a democratização da educação, que não seria 

outra coisa que a democratização econômica e cultural da socie

dade no seu conjunto, através da transformação estrutural. Es

te lema, também se remonta às cordilheiras andinas da seção ser 

rana, onde 5 milhões de peruanos tem como língua materna o que

chua, o aimará, ou os idiomas próprios da selva. O Governo Re

volucionário, através dos educadores que elaboraram a reforma , 

estabeleceu claramente a diferença entre castelhanizar e alfabe 

tizar. Estes processo diferentes não deveriam realizar-se si -

mD.ltâneamente no caso de crianças uu~língues de línguas aborí -

genes e de crianças analfabetas bilínglles, que manejam um caste 

lhano incipiente. Reafirma-se o que sempre foi um grave pro -

(5) Portelli, Hugues. Gramsci e o Bloco Histórico in: El Ri

sorgimento', Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, pág. 66. 
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blema no Per_t e algo que retardou milito a alfabetização por não 

existir um programa de educaçã~ em quechua ou nas diversas lín-

g~s aborígenes e existentes. 
, 

Ao educar-se nas suas ll.nguas ~ 

tivas e por não ser em castelhamo, língua oficial do Peru, -nao 

implicaria que os estudantes sejam menos alfabetizados ou menos 

cidadãos. 

I.IV. VALORES RELEVANTES NO "PLAN INCA" 

1) MODERNIZAÇÃO: 

Em países como o Peru o desenvolvimento deve" 'ser en

tendido como um processo de transformações estruturais das rela 

ções básicas de caráter econômico, social e polítiCO, encaminhan 

do a anular históricamente a situação de 'subdesenvolvimento da 

q~_lal procede. Este processo de transformações estruturais dev~ 

rá obedecer diversas orientações surgidas nos seus privativos 

condicionamentos históricos e será, portanto, "wm fenômeno pro -

cessaI de alto grau de diferenciação e de relativismo. Em ou -

tras palavras, todo processo revolucionário deverá seguir seu 

próprio caminho estabelecido em função dos Singulares condicio-
, 

namentos historico-sociais que significam uma origem eemoldu -

ram su desenvolvimento. :Não existem quadros de subdesenvolvi -

mento idênticos, nem uma só verdade nem um único caminho revolu 
. " Cl.onarl.Q. Foi dentro desta perspectiva que o Governo peru~no 

situousua recusa ao capitalismo como sistema. Dentro dela se 

f"L1.ndamento:l, por ente, a luta contra qualquer perspectiva de sim 

pIes modernização capitalista, definindo claramente que não se 

tratava de modernizar o sistema, mas sim de transformá-lo. Ao 

mesmo tempo se situou a recusa do Governo Revolucionário a qual 

quer possível alternativa comunista. 

Num processo de luta contra o sub-desenvolvimento e o 

imperialismo, o Estado perL1.ano se sentiu com a obrigação de de-
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... " sempenhar um papel de reitor no desenvolvimento econo~co da 
- -naçao fortalecendo plenamente sua capacidade de açao, assu -

mindo assim o controle de determinadas atividades econômicas 

." e o crescimento de determinado tipo de indústrias. Ao efetuar 

isto, não quer dizer que a estatização da economia seja efe

t'..lada a nível nacional, ou seja, em sua totalidade. Nem tam

PO'..lCO sQste:::tar que as Empresas Estatais devam ser tradicio

nal e autoritáriamente dirigidas como qualquer empresa capi

talista do passado. 

2) NACIONALISMO: 

Como nunca na históriâ do Peru, pela primeira vez, a 

nível de condução do Estado, se afirma oficialmente que todos 

os problemas fundamentais do país derivam de sua condição du

pla estrutural e inter-relacionada de sociedade de sub-desen

volvimento e sociedade submetida ao domínio econômico extran

geiro dentro do sistema capitalista. Portanto, se a Revolu -

ção Peruana se propõe a cancelar históricamente aquela dupla 

condição estr~tural, para consegui-lo deve estabelecer como 

essencial o abandono do sistema capitalista no qual originam

se os 2 fenômenos centrais da problemática do Peru. Daí que 

a urimeira ação política fundamental do regime revolucionário 

tinha que ser, inexoráve lment e , uma opção nacionalista. Nes

ta perspectiva elaborar-se um novo regime de propriedade so -

cial dos meios de produção, pela qual a propriedade direta da 

riqueza e o poder em todas suas dimenções voltam para os ho -

mens e mulheres que com seu esforço geram a riqueza. Tudo is 

so em base ao reconhecimento mantido, entre outros, por Marx 

de q-J_e a fonte final dessa riqueza não é o capital mas sim o 

trabaDlo. 
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NEM CA?ITALISMO NEM COMUNISMO 

Afirma o General Juan Velazco Alvarado num discurso: 

"Ambos sistemas apresentam hoje perante a face do m:..m

do, sintomas inequívocos de que estão ultrapassados e em crise; 

e fariamos mal em copiá-los servilmente. Nossa vontade de in

denendência tem também uma fundamental dimenção valorativa, cul 

tUl~al, ideológica. Não queremos nem devemos ser repetidores de 

esqilemas e princípios. Queremos e devemos ser sempre criadores 

de ~ maneira própria de conceber nossa realidade e resolver 

se~.1S problemas. O maior desafio do Peru e sua Revolução consis 

te j'.1stamente em mostramos capazes de ser nós mesmos os forja

dores de nosso próprio destino histórico, os descobridores de 

nossas próI>rias soluções". (6) 

3) PARTICIPAÇÃO 

"O propósito do Governo Revolucionário da Força Armada 

é constrQÍr no Per~ Luna economia PLURALISTA e diferente das eco 

nomias dominadas tanto pelo absolutismo da propriedade privada 

como pelo absolutismo da propriedade estatal. Dentro deste nlu 

ralismo econômico existirão diversos setores. O mais importru1-

te e prioritário será de caráter social onde a propriedade est~ 

ja em mãos de todos os trabalhadores das empresas do setor. O 

segill1do setor econômico será o estatal. O terceiro será o se -

tor da propriedade privada reformada pela Lei de Com:~dade La

boral que haverá de ser no fu~~o um setor econômico de uma ge~ 

tão com-oartida". (7) 

(6) General de División, Juan Velasco Alvarado, Presidente de 

la Renública. Fragmento deI TI1ensaje a la Nación con meti 

vo del 149º Al1iversario de la Independencia, 28 de Julio 

de 1970 

(7) General de·División, Juan Velasco Alvarado, Presidente de 
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Estes 3 setores econômicos devem ser vistos como altamente di

nâmicos e flexíveis e se complementam com um q~rto setor de 

uma na~xreza tão diversa integrado por todas as atividades eco 

nômicas de pequena escala no comércio, na indústria artesanal 

e nos serviços. 

"Pretendemos que as Empresas Estatais sejam empresas 

nas quais os trabalhadores de todos os níveis experimentem a 

realidade de ~una mudança efetiva e sintam que nas ações se re

conhece seu direito e sua capacidade para intervir nas suges -

tões e nas decisões empresariais". (8) 

illlIA EconOMIA PLURALISTA 

Na realidade essa economia pluralista à qual o Gover

no Revolucionário dá tanto ênfase, não era outra coisa que uma 

economia participatória, em essência, seglUldo estes diferenças 

a dois sistemas capitalistas e comunistas. políticamente, es

ta pluralidade será uma ordenação também participatória, base§:. 

da na ação de que o poder se transfere a or~izaçoes autônomas 

cujos integrantes, por ter já acesso à riqueza e à propriedade, 

acedem também ao exercício efetivo do poder econômico e conse

qaen~emente, do poder polítiCO. Seguindo estes princípios, se 

propõem, estruturar o Peru dentro de uma democracia social de 

partici~ação plena, dentro da qual a capacidade de decisão eco 

nômica e política será exercida pelas com~dades de base. 

la República. Fragmento deI Idensaje a la Nación con mot!. 

vo deI 151º Aniversario de la Independencia Nacional, 28 

de Jalio de 1973. 

(8) Idem, pág. 93. 
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11. O MODELO PERUANO 

11.1. A CONCEpÇÃO TEÓRICA UTILIZADA PARA A INTERPRETAÇÃO 

DO SUBDESENVOLVIMENTO NACIONAL 

Como elementos fundamentais na interpretação que o Go 

verno Revol-t.lcionário efetuou da situação de subdesenvolvimento 

em q~e se encontrava o país, achamos as siguintes afirmações 

teóricas tão claramente explícitas: 

a. Que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são 

processreinter-relacionados'históricos e cas~l

mente, e que portanto, só podem ser compreendidos 

nesse contexto histórico de interrelação. 

b. Que o subdesenvolvimento do Pe~~, assim como o de 

outros países da AméricQ Latina e do Terceiro M~ 

do, foi e segxirá sendo causado nrincipalmente pe - -
la natureza dominante das suas relações econômi -

cas internacionais, determinantes em última ins -

tancia das relações políticas, sociais, e cultu -

rais estabelecidas com nações desenvolvidas. 

c. Que a subordinação resultante com respeito aos paf 

ses hegemônicos, caracterizada como estado de de

pendência, determina, por sua vez, as relações que 

se estabelecem no interior da sociedade peruana e 

que reproduzem a situação de domínio e de depen 

dência externa, situação que Theotonia Dos Santos 

chama de Colonialismo Interno. 

d. Que a inter-relação de ambos sistemas de dominio

dependência, tanto interna como externa, é a que 

determina definitivamente a situação de subdesen

volvimento, a que portanto, não pode ser explicada 

a partir de si mesma ou de processos s_eparados 
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no seu interior, mas sim desde a relação dos pro

cessos e mecanismos de inter-relação entre sist~ 

mas econômicos: desenvolvimento do capitalismo e 

imperialismo à escala mundial (9), que geram ou a 

celeram o desenvolvimento tanto dos países hegemô 

nicos, como das ilhas de progresso, ou as segurag 

ças econômicas ubicadas em algumas regiões dos paí 

ses subdesenvolvidos. 

Esta concepção teórica, assumida pelo Governo Militar 

no poder em 1968, implica uma explícita resistência às conside

rações teóricas ~ropostas pelo Dualismo Estrutural, as quais 

por muito tempo serviram para explicar a situação de subdesen -

vo lviment o , e nas que se baseava a tradicional teoria do Desen

volvimento da Comunidade (la) que dizia que o desenvolvimento 

das comunidades atrasadas - tradicionais - podia ser conseguido 

a partir de esforços próprios, autônomos, esquecendo que estes 

grupos sociais formam parte de um sistema internacional, que é 

o qu_e condiciona e limita suas pOSSibilidades de desenvolvimen

to. 

Por isso, o elemento fundamental da concepção revolucio 

nária do Governo Peruano é a dependência externa e o domínio in

terno, que se expressa na importância concedida, por um lado, à 

capacidade nacional de gerar decisões autônomas que levam a trans 

formar as estruturas que determinam as desiguais relações do Pe

rQ com outros países; e portanto, a alteração substantiva das re 

(9) Ru;:,r Mauro Marini. Desarrollo y Revolución, Ed. Siglo XXI. 

(la) Foster, Gedge: Las Culturas Tradicionales y los Cambios 

TécniCOS. Edit. Fondo de Cultura Economica, México 1968. 

Estes rodapés são referenciais, e não ~ citação. 
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lações estr..ltarais internas, no sentido de ir criando uma socie 

dade baseada na justiça social. 

A RECUSA AO CAPITALISMO E AO COMUNISMO 

No alcance do modelo de sociedade que se propõe conse

guir o processo revolucionário, o Governo Peruano indicava cla

ramente sua resistência tanto ao sistema capitalista como ao co 

munista. 

Em relação com o sistema capitalista, se indicava que 

nele estão as raízes de subdesenvolvimento nacional e de sua de 

pendência externa e dominação interna. Também se constata que 

este sistema é o que condiciona a alienação no homem e sua apa

ren-:':e incapacidade para projetar e decidir sea próprio destino. 

É portanto relevante que pelas circ-~stâncias que circ~~screvem 

ao s;.lbdesenvolvimento peruano, no interior do modelo examinado 

se recuse e se resista este sistema e o desenvolvimento dentro 

do canitalismo. 

Em relação com o sistema comunista, este é considerado 

dogmático e totalitário, e o direto responsável da emergência 

de am burocrático e todo poderoso Estado, que se impõe a todo o 

sistema social existente. Por exemplo, se recusa a propriedade 

estatal dos meios de produção forteme~te predominante e o abso

lutismo de um sistema de partido único e no qual o aparelho bu~ 

rocrático se distancia da realidade social e vive só em função 

de seus fins particulares, o qual seria diferente em essência a 

uma real concepção socialista. 

Por isso é que os organismos diretivos do governo ind~ 

c aram, enfáticamente, que não se desejava seg~ir nenhum esquema 
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ideológico existente ou um prod~to da importação menos ainda; 

ner~~ que implique domínio cultural, que é o que precisamen

te se pretende~ quebrar • 

11.11 ORIENTAÇÃO E RASGOS FUNDAMENTAIS 00 NOVO MODELO 

Tendo deixado de lado as duas alternativas descritas 

nas linhas acima, era necessário realizar uma mudança revolu

cionária de natureza diferente. Este foi caracterizado como 

autônomo, nacionalista ou independente, e humanista, que re

colhe planteamentos do pensamento socialista, libertário e 

cristiano. 

Características Fundamentais do Novo Modelo 

a) A nível internacional: fim da dependência (+) 

Em seu discurso perante a XXIX Assembléia Geral 

das Nações Unidas (23 de Setembro de 1974), o 

Chanceler De La Flor afirmou que a profundização 

dos desequilíbrios provocados pelas relações de do 

mínio dependência, estava levando aos países do 

Terceiro Mundo a uma luta pluridimensional por criar 

uma nova ordem econômica internacional baseada na 

justiça social e numa moral solidária. Luta que ia 

sendo encabeçada cada vez mais decididamente pelos 

países não alinhados. 

Esta luta por quebrar a dependência se iria implemen 

tando no Peru, como em outros países não alinhados 

(+) Dado que é a inter-relação dos sistemas de domínio dependê~ 

cia interna e externa, a que determina a situação de subde

senvolvimento nacional, qualquer enfoque parcial desta inter

relação se realiza só com fins de análise, mas sobreentenden 

do sempre a totalidade na aue ada-~re sentido. 
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do Terceiro 1cr-J.Ildo, através de duas linhas fundamen

tais de ação: cultivar os valores nacionais e defen 

der os recursos em função social. 

C'.ll tivo de Valores Autônomos e de Mu.dança 

A exigência de transformações nas relações internacio 

nais e a participação na gênesis e afiançamento da 

mesma, obrigaram como contra-partida a delinear um 

conjunto de mudanças estruturais a nível nacional. Di 

tas mudanças deveriam partir da própria realidade e 

da herança cultural do povo peruano, em especial de 

suas tradições de trabalho solidário e propriedade co 

munal. 

Em luta aberta contra a lienação cultural, os esfor -

ços seguintes se dirigiram, por um lado a desterrar 

os valores conservadores e, ou importados: competiti

vos, conformistas, estatícos e individ'vl.alistas, e por 

Oi.1 .. tro, a criar e afiançar valores a'.1.tônomos-naciona -

listas, independentes e liberadores: humanistas, li -

bertários, dinâmicos e solidários. 

As Bases Ideológicas da Revolução Per~a enfatizam 

este aspecto no seu Último parágrafo, em que precisam 

q~e um dos tres caracteres essenciais da Democracia 

Social de Participação Plena é constr~ur um sistema 

social sustentado num conjunto de comportamentos e va 

lores morais que enfatizem a justiça, a liberdade, o 

trabalho, a participação, a solidariedade, a criativi 

dade. A honradez e o respeito pela pessoa humana. 
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Defesa dos recursos nacionais 

Este aspecto é definido como: 

Defesa e recuperação dos recursos naturais: terres 

tres e marítimos. 

Transformação de matérias primas em insumos bási.

cos para a indústria, a fim de conseg~ir um valor 

agregado e suas vantagens derivadas; 

Esforço por controlar a exploração proveniente das 

empresas transnacionais. 

Para isso se contava com uma estratégia específica : 

formar as associações de países produtores e export~ 

dores de matérias primas, que tendíam a criar e afi

ançar um suficiente poder de negociaçeo, que nermitis - -
se defender os preços e corrigir a balança do poder 

econômico que prejudica injustamente os países do Ter 

ceiro Mundo. 

b) A nível ~~cional: geração de -~ processo de desenvol 

vimento acelerado e autos~stentador, dentro do Mode

lo Peruano. 

Este tipo de desenvolvimento se fundamenta em dois 

pilares: 

O valor do trabalho, e 

- Um processo global de mudança estrutural. 

1. Valor do Trabalho 

Recolhendo nlanteamentos sociais, e cristãos, se al - -
tera substantivamente a relação do trabalho, tanto 

com a ~ropriedade dos meios de produção como com a 

educação. No primeiro caso, entendendo-se como uma 

nova concepção do trabalho e no seg~do como uma p~ 

lítica que orienta a educação em forma produtiva. 
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- Nova Concepção do Trabalho 

Frente a situação de simple~ assalariado, alienado 

do resultado de sua ação produtiva e alheio à ges

tão empresarial e à propriedade dos meios de prod~ 

ção, a nova concepção sustenta, que o trabalho tlé 

a fonte original da riqueza" e tlse aspira a um or

denamento no qual os bens socialmente gerados, be 

neficiem seus produtores e toda a sociedade tl • 

O conjunto de leis, que foi desde a da Reforma A -

grária até a de Empresas de Propriedade Social 

passando pelas de CoIIIllIlidades Industrial, Mineira 

e Pesqueira e pelas de Comunidades de compensação, 

desencadeou ações tendentes a implementar progres

sivamente o acesso dos trabalhadores à propriedade 

social dos meios de produção e à participação na 

gestão da empresa. 

- política que orienta a Educação em forma produtiva 

A diferença do que ocorre com o capitalismo, no qual 

o trabalhador é capacitado em fW"lÇão do desenvolvi

mento do capital privado, a nova concepção o prepa

raria para realizar um trabalho que reverta em bene 

ficio de sí mesmo, e de toda a sociedade nacional 

neste sentido o trabalho seria o meio por excelên -

cia de auto-realização pessoal e social. 

2. Processo Global de mudanças estruturais 

Este se entende como o abandono e transformação to

tal das estruturas tradicionais para conseguir e 

manter permanentemente uma alteração substantiva dos 

regimes de propriedade e um efetivo acesso ao poder 

econômico e político por parte dos grJpos sociais 

de base maioritários e tradicionalmente marginados. 
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Assim, os dois parâmetros fundamentais da revolução, 

no sentido das mudanças estruturais são: uma orien-
,.."" .. -taçao a propr1edade aoc1al dos meios de produçao e 

uma orientação à participação. 

Orientação à pro~riedade social dos meios de produção 

A propriedade social suprime a contradição entre o ca 

pital e o trabalho: todo trabalhador é proprietário 

dos meios de produção. Além de ser proprietário, sua 

participação na propriedade depende do seu trabalho e 

não de se~ capital nem do capital de ninguém, em par

ticular. Esta característica tipifica o modo de pro

priedade e a nova concepção, que sofreu uma alteração 

radical. (+) 

Mesmo assim, o conceito de propriedade social supera 

o conceito de propriedade de gr~po (associações de prQ 

dutores, cooperativas, etc.) em que o grupo qae tra -

balha numa empresa é proprietário da empresa. 
-Propriedade social Significa que nao existe propried~ 

de de grupo mas sim de conjunto; portanto, a sociali

dade da propriedade implica que a sociedade na sua to 

talidade se beneficia diretamente dos excedentes pro

duzidos por ela. 

A propriedade social tem em definitiva e para o MOdelo 

Peruano, o abjetivo claro de alterar de maneira subs -
~ 

tantiva, a própria base sobre a que se assenta a orga-

nização do país, "já que expressa a opção política fU!! 

damental da Revolução ••• e, resistí-la portanto, impli-

(+) O conceito de propriedade social, por definição, supera a 

concepção tradiciorzl dos bens de prod~ção como objetos de 

~ropriedade privada. 
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ca necessariamente resistir à propria essência de 

processo". (1) 

No Modelo Peruano, a propriedade social se diferên 

cia da propriedade estatal no siguinte: 

Na propriedade social, são os proprios trabalhado

res que assumem a gestão, propriedade e controle 

de suas empresas e portanto da produção; e 

Na propriedade estatal, é o Estado que assume cer

tas ações em forma direta, através das Empresas PÚ 

blicas. 

- Crientação a Participação 

Uma das três notas essenciais desta Democracia So

cial de participação plena postulada é constituir 

um sistema político participatório apoiado nas ba

ses populares. 

Correlativamente devia entender-se a participação 

como que, na sociedade, os homens livremente orga

nizados, intervêm em todas as esferas de decisão , 

e exercem diretamente, ou com'o mínimo de interme

diação todas as formas de poder, em suas dimenções 

econômicas, culturais, sociais e políticas. 

As características do avanço do processo revoluciQ 

nário irão indicando os passos a essa meta, numa 

estreita relação com o fortalecimento de uma forte 

responsabilidade pessoal e social. 

(1) J'.,lan Velasco Alvarado, :Mensaje a la Nación. 3 de Octabre 

de 1973. 
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III. A REFORmA DA EDUCAÇÃO PERUAnA 

111.1. Perfil da Reforma Educacional 

Ao iniciar-se o processo de Reforma; a Educação perua 

na se viu frente a uma exigência de mudança provocada quase si 

multâneame~te por duas fontes diferentes, a primeira dos quais 

já havia começado a marcar sua influência: 

a) A moden1ização aue sofrem os sistemas educativos mundiais , 

como conseqaência da evolução sócio-econômica e do desenvol 

vimento científico-tecnológico das -ultimas décadas, a que 

incidi~ n~ série de mudanças a nivel curricular: o ênfa

sis se desloca desde' os conteúdos até os educandos; aparece 

~illB preocupação por desenvolver aspectos descuidados da pe~ 

sonalidade, como o efetivo e o psicomotor. 

As m""ldanças sociais produzidas pelo acelerado desenvolvi -

mento industrial exigiam um curriculum mais prátiCO, orien

tado a capacitação para o trabalho, tanto dos quadros técni 

cos como dos trabalhadores da indústria; etc. 

b) O processo de mudança social iniciado no Peru em 1968 que , 

as propor e implementar uma série de transformações estrutu 

rais, eXigia uma educação que lhe fosse funcional. O que 

estabelecia fortes interrogantes a nível curricular. 

No mais alto nível se expressou que: 

"Sem uma transformação efetiva, profunda e permanente da e

di.1cação peruana, é impossível garantir o êxito e a continui 

dade das outras reformas extruturais da revolução. Daí que 

a Reforma Educacional a mais complexa, a mais importante de 

todas, constituia uma necessidade essencial do desenvolvi -

mento peruano e objetivo central de nossa Revolução li. (12) 

(12) Gral. de Div. Velasco Alvarado, Juan; Mensaje a la Nación 

pronunciado por el Presidente de la República, el 28 de Ju 

lio de 1970 
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a unidade ideológica de todo o bloco social, que é 

cimentado e unificado precisamente por aquela de -

terminada ideologia". (13) Sabemos que na reali-

dade, a ideologia das classes dominantes correspo~ 

de à função histórica delas, e não à função histó

rim real. As classes dominantes tentaram então , 

cultivar as classes subalternas através de diferen 
, . 

tes canais mediante os quais constitui sua propr~a 

influência ideal. Lstes canais de persuação, e até 

da não doutrina são vários. Dentro destes, Gramsci 

dará maior importância principalmente ao canal da 

escola, depois à igreja com a religião e finalmen

te ao serviço Militar Obrigatório. 

Esta conscientização, é um dos pontos chaves dos 

quaiS se valem os intelectuais que trabalham a fa

vor da revolução, na área Educacionalessencialmen 

te. Se supõe, que esta conscientização permitirá 

ao indivíduo obrar livremente como ser inteligente 
, 

que e, poder focalizar a realidade nacional plena-

mente, forjando assim seus próprios conceitos e va 

lores sociais. Ao mesmo tempo que o compromete 
, 

consigo ;mesmo e com o pa~s para participar ativamen 

te na coletividade - a revolução - . No manual "Re-

forma da Educação", se encontraram os requisitos 

necessarios para efetuar o trabalho educativo de 

conscientização: 

" - Preparar e aplicar procedimentos que ajudem a 

desenvolver atitudes e a modificar valores acordes 

(13) Gra.m.sci, A. "11 materialismo storico e la filosofia di Be 

detto Croce, Roma, Editori"Riuniti, 1971, p. 7 (Ediçao 

brasileira: Concepção dielética da história, Rio de Ja 

neiro, ed. Civilização Brasileira, 1966). 



.' 

com a mudança social. 

- Preparar e aplicar procedimentos que ajudem a de

senvolver atitudes e a modi~icar valores acordes 

com a mudança social. 

Capacitar crianças, adolescentes e adultos no diá 

logo lúcido que lhes permita maior comunicação 

co~ os outros e melhor orientação nas respos-

tas pessoais às sit;"lações vitais. 

Dar todo os esclarecimentos necessários que permi 

tam tomar consciência da realidade e motivem a de 

cidir, participar e agir". (14) 

É inquestionável, que o sistema educativo passa a 

ser fator fundamental do desenvolvimento nacional, 

e instrumento de desalienação o qual orienta o con 

téudo dos programas de atividades educacionais rea 

lizando assim uma adequada labor de conscientização. 

A conscientização de toda a povoação peruana compre 

endia: 

A problemática histórica e social do Peru como país 

subdesenvolvido. 

- As exigências e benefícios da mudança estrutural de 

acordo ao modelo peruano de desenvolvimento que se 

está definindo através do processo revolucionário. 

- Os valores fundamentais da nação per~ana e o papel 

do Peru no Terceiro mundo emergente. 

- A imagem e o sentido da nova sociedade h:.lmana q'.le 

s"J_rgirá da mudança de sistema. 

(14) Ministerio de Educación,- Comisión de Refo~ de la Ed~ 

cación - ReIorma de la Educación Peruana, informe gen~ 

rale Ed. l~nisterio de Educación, Lima, Peru 1970, pág. 

166. 
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- A importância da participação da comunidade no es

forço do desenvolvimento e, neste contexto, na Re

forma Educativa. 

Os benefícios das práticas destinadas a preservar 

a saúde, melhorar o nível de naturação e de viven

da, aumentar a produtividade do trabalho. 

Analisando a política educacional do Estado Peruano 

e, a reforma do sistema, vemos aue esta persegue três grandes 

fins: Em primeiro lugar temos a A educação para o trabalho e 

o desenvolvimento, que procura capacitar todos os peruanos pa 

ra o trabalho produtivo e para que o acesso aos demais altos 

níveis culturais, científicos e tecnológicos se intensifique 

e se acelere pela eliminação d2.s barreiras e dos privilégios 

sócio-econômicos. Neste sentido, al~ançar por intermédio de 

~ esforço criador em qae todos participem, o desenvolvimento 

integral do país, o qual comporta determinadas transformações 

sócio-econômicas incompatíveis com o atual ordenamento de nos 

sa Sociedade. A Educação, cooperaria na mudança e neste sen 

tido tem q·.le ser interpretada como habitação dos homens para 

participar na realização do processo revolucionário peruano 

dentro do qual únicamente poderia produzir-se o desenvolvimento. 

o segundo fim da revolução se baseia na Educação pa

ra a transformação estrutural da sociedade, esta se orientará. 

mesmo 8.ssim ao alcance de outre. finalidade f .... mdame nt aI , a sa

ber, a mudança das estrutuIas sócio-econômicas nacionais, des 

per~ando .~ nova atitude favorável e firme para a transfo~ 

ção do sistema. Se trata de transferir aos educan::los os valo 

res dinâmicos e hUInanistas da revolução social, excluindo os 

valores negativos do lucro, da desigu~'ldade e do conformismo. 
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o terceiro, e Último f~ primordial da polÍtica educ~ 
, ,..,. .,.. A • 

cional, e a A Educacao para a auto-af~r.maçao e a dependenc~a 

da nação peruana, ou seja, ao ser educado o homem, esse se en 

" contrará, desenvolvido, livre e capaz de agir criativamente nu 

ma nação supostamente independente e progessista. Harmoniosa

mente integrada dentro de uma comunidade internacional sem ma~ 

ginações nem laços de dominação; o profundo sentido nacionali~ 

ta da nova educação não contradiz, mas sim implica o conheci -

mento da necessidade de integrar rrama comunidade mais vasta os 

países da área andina e, em geral os de América Latina. 

Vale a pena também falar dos obJetivos da Reforma Edu

cacional, os quais estão divididos: por um lado os de curto e 

médio prazo, e por outro os de longo prazo. 

Os objetivos a curto e médio prazo seriam os seguin-

tes: 

Adequação a partir de 1970, do aparelho administrativo e fi 

nanceiro de apoio ao novo sistema educativo. 

Aplicação de novos sistemas para a formação, reorientação e 

aperfeiçoamento do magistério e dos quadros administrativos. 

Aplicação do novo sistema educativo a partir de 1971. 

Coordenação da reforma educativa com a reforma agrária e ou 

tras,reformas e de medidas de política nacional dentro do 

processo de transformação estrutural da sociedade. 

Conscientização da povoação per~ana sobre os problemas que 

afetam a nação e sobre o processo de transformação social. 

Aplicação de um plano especialmente desenhado para satisfa

zer as necessidades da povoação das áreas rurais e muito par 

ti c-.llarmente , da chamada povoação indígena. 

Redução drástica do analfabetismo dentro dos planos de edu

cação básica e laboral. 
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Atenção aos setores desfavorecidos da povoação infantil p~ 

la expansão da educação inicial. 

Capacitação do pessoal necessário para ativar as mudanças 

.' estruturais e de expansão da produção no setor industrial. 

Adequação da educação particular às metas sociais e nacio

ne.is que todo o sistema educacional deve cumprir, de modo 

que garanta nela a partiCipação efetiva da comunidade. 

Coordenação da educação para a defesa nacional incluindo a 

Instr..l.ção Pré ]~lIili tar, com o conjunto da educação peruana 

e Slle. orientação ao desenvolvimento. 

Aplicação gradual de seu sistema nacional de investigação 

e experimentação educacional destinado a encontrar as sol~ 

ções mais adequadas aos problemas da educação nacional. 

Implementação de ações de política cultural destinadas a 

pôr as bases de uma autêntica cultura peruana. 

Expanção da cultura física, o esporte e a recreação, median 

te programas que garantam a partiCipação de toda a comunida 

de. (+) 

Os objetivos a longo prazo compreendem: 

Erradicação total do analfabetismo 

Escolaridade básica efetiva e diversificada, para toda a 
~ 

povoaçao. 

Acesso de todos os peruanos, com efetiva ig..l.aldade de opor

tJ.nidades, a uma forma de educação :permanente de provada e

ficiência q,-:).e enfatiza o pleno desenvolvimento das capacid§: 

des pessoais e a cabal realização das metas de transforma -

ção social do país. 

Conquista da plena independência cultural e o alcance de ~l 

tos valores científicos, tecnológicos, artísticos e de ou

tras ordens da c~ltura. 

(+) Idem, págs. 53 y 54. (tomados com a finalidade de ilus -

trar os objetivos principais do te 

ma) 



. . 

E, por último, integração do sistema educativo peruano com 

os de outros países latinoaoericano s, em particular os da 

área sab-regional andina. (+) 

ESTRUTURA E DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

O novo sistema nacional de educação proposto pelo Go 

vemo Revolucionário das Forças Armadas do Peru estará consti 

tuido pelos seguintes níveis, modalidades e ciclos: 

NíVEIS 

Educação Inicial: 

Ed~caçio B~sica : 

Ed~cação Superior: 

MODALIDADES 

. . . . . . . . . . . . . . . 
- regular 

- labora::!.. 

- educação especial 

- qualificações Pro-
fissional extraor
diná.ri2.. 

- reglllar 

- profissional para 
jovens e adultos 
do sistema. reglllar 

CICLOS 
4 - 2 - 3 GRAUS 

lº 2º 3º 

O NÍVEL DE ED~CAÇÃO S~~ERIOR é o terceiro do sistema 

ed~cativo nacional, e ao que por mérito da pesquisa a realizar

se será este o tema excessivo de concentração. 

são os fins deste nível educativo profundizar a Ed~

cação geral adqurida nos anteriores níveis, de acordo com as 

mais avançadas realizações da ciência e das 02tras formas de 

(+) Idem, p~g.54. 
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cultura; ativar e realizar a investigação científica e tecn~ 

lógica e das formas mais avançadas e valiosas da criação no 

cam~o das humanidades e as artes; - Formar os profissionais 

.' Qu.e o país requere nos diversos ramos da ciência e a tecnolo 

gia; - Preparar os quadros de dirigentes necessários para a 

transformação social do Peru e para a marcha das instituições 

do ~aís; - Participar no processo de mUdallça estrutural do Pe 

r~; - Promover uma conscientização no mais alto rigor críti

co, tanto do educando como da coletividade e cooperar com to 

do o sistema educativo pondo ao serviço deste os resultados 

de Se-.lS estlldos e investigações (15). 

Dentro da Estrutura do sistema da Educação Superior 

cremos q~e esta compreende três ciclos, os quais estão entrei 

tamente inter-relacionados em Slla ação educativa: 

- O PRIMEIRO CICLO da Educação Superior é o que con

duz ao Bacharel Profissional e tem como objetivos capacitar 

os educandos para sua incorporação ao trabalho mediante uma 

preparação especializada, ampliando e consolidando a base cien 

tífica e humanÍstica adquirida no nível anterior. Intensifi

ca a formação e desenvolvimento de atitudes, habilidades e há 

bitos ~ositivos contribuindo assim ao desenvolvimento da comu 

nidade a nÍvel local, regional ao mesmo tempo que estimula a 

toma de consciência, pelo educando, dos valores e da problemá 

tica vocacional, de tal maneira que ele se ja capaz de ass"JlDir 

o papel de agente principal do desenvolvimento e da transfor

macao estr:lt'...l.ral do país. 

O acesso a este ciclo de Educação su.perior está aber 

to a todos os egressados do nível de Educação BáSica, levando 

(15) Idem, pág. 72. (veja-se como referência, só) 
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em conta a orientação vocacional recibida nos Últimos graus 

de dito nível. Por outro lado, o ingresso a uma especiali

dade não tem relação com as carreiras do segundo ciclo da E 

" ducação Superior. Este ciclo compreende de seis a oito se

mestres universitários. Os primeiros têm caráter básico , 

com predomínio da educação geral; os seguintes acentuarão 

progressivamente a especialização e a capacitação para o tra 

balho profissional. 

As promoçoes se realizarão por semestres ou por crá 

ditos, seg~~do convenha, e se utilizará o sistema de certifi 

caçoes progressivas de capacitação de tal maneira q~e os alu 

nos que desejem trabalhar antes de ter concluído sua carrei-
M A 

ra poderao faze-lo. 

O ciclo se imparte em instituições denominadas gené 

ricamente de Escolas Superiores de Educação Profissional-ESEP, 

que· dependerão do Ministério de Educação e para sua melhor a- _ 

plicação; se aplicará o sistema de nuclearização com as cara~ 

terísticas e variantes próprias deste tipo de entidades. Gra

ças à nuclearização, poderão organizar-se um ou mais núcleos 

com critério regional e se fará mais estreita a colaboração 

das ESEP entre elas e com as entidades de outros setores, es

pecialm~nte de produção, e se dará partiCipação à comunidade. 

Este tipo de Educação Superior, a qual pódería denominar-se 

de s·..lperior intermédia, contém especialidades correspondentes 

às áreas profissionais e aos diversos ramos da atividade eco

nômica e o desenvolvimento social com o objetivo de preparar 

profissionais es~ecializados: na cond~ção e controle dos pr~ 

cessos produtivos, na execução de vários serviços, na promo

ção de empresas, na assistência a outros profissionais e nas 
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artes e artesanato tecnificados, cobrindo os diversos setores 

produtivos tais como Agricultura, Gado, Pesca, Minas, etc; e 

os serviços de Administração, Saúde, Economia, Educação, Com~ 

nicações e Transportes e Construção. As carreiras que se of~ 

recem nas ESEP são terminais. Uma possível continuação de e~ 

tudos no segundo ciclo da Educação Superior, a Universidade . 

própriamente dita não requere uma carreira préVia determinada 

nas ESEP. 

o SEGtnffiO CICLO da Educação Superior corresponde à ~ 
niversidade, que é o orgão fundamental do processo educativo 

e instrc.l.me:1to indispensável da mu.dança social e econômica do 

üaís. Isto significa que a Reforma Universitária é condição 

f·~~damental da Reforma da Educação, e que ambas deverão inte

grar um Só processo. Dentro dos princípios básicos da autono 

mie" a Reforma da Ed· ... lCação deve estabelecer os fundamentos P§:. 

ra ~ nova Universidade Peruana que seja o melhor instrumen

to da transformação educacional e do processo revolucionário 

per.lano. 

A Universidade comprende os estudos que conduzem .. 
a 

licenciatura numa especialidade, correspondente as carreiras 

que foram tradicionalmente chamadas de longas, apesar de que 

não excluem programas de curta duração. 

Seus objetivos principais consistem em ,garantir a for 

maçao integral dos estudantes, tanto no domínio da c'J_I tura g~ 

ral e a problemática social como no dos conhecimentos profis

sionais. Proporciona também uma formação acadêmica e técnica 

comiJleta n;..1J1l.a área disciplinária e capacita o educando para 

S·~la participação ativa no processo de mu.dança estr'.1t"J..ral do 

?er __ l através de UlIla conscientização do mais alto. nível crí ti-
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co ; tratando de incentivar o sentido criador e a capacidade 

de investigação e de reflexão dos estudantes nos campos da 

ciência da tecnologia, das humanidades e das artes. 

As promoções se realizarão de acordo aos mecanismos 

próprios do regime semestral, do curriculufu flexível e do sis 

telllD, de créditos sobre a base de uma avaliação permanente. O 

título principal é o de licenciatura numa especialidade, ad

ministração, sociologia, matemática, engenharia, et·c.. Este 

't ' . I ' tl. ulo e eq'J.l.va ente aos usuais de Administrador, Sociologo, 

l:Tatemático, Enger..heiro, etc. 

Os estudos de seginda especialização, os de amplia

çao inter-disciplinária e os de atualização darão direito a 

diplomas e certificados especiais expedidos pelas Institui -
-çoes q,le os organizem. 

A Educação Superior do segundo ciclo se imparte nas 

Universidades federais e particulares. As escolas de forma

ção de Oficiais da Força Armada e das Forças de Polícia, os 

Se3inários religiosos e o~tros institutos públicos, por ra

zões eSI)eciais, e de acordo à lei, imlJartem do mesmo modo e

d~cação deste ciclo. 

~ importruLte mencionar que todas as universidades 

part'icipam no Sistema da Universidade Peruana e, portanto, es 

tão dentro de S'J"a jurisdição; sendo q"J..e cada 'LL'I1iversidade g2. 

za de 2," .. ltollomia acadêmica, econômica e administrativa. A 

I,ei da 3d~..1"c8,ção estabelecerá as nOTIIl8.s gerais e básicas, dei 

xe"::'ldo 8,0 3St8_t~J..tO Geral da UTliversidade PerJ..al1a e aos Reg,-ü~ 

me:1.tos de cada 'Universidade a margem necessário :para adequar 

as instit"cições estabelecidas e complementárias. 
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Neste ciclo, se aplicará igu.a.lmente·o princípio da 

l1uclearização dos estabelecime;:i.tos, com vista a um melhor 

serviço da comUllidade e a elevação do rendimento acadêmico. 

neste caso a nuclearização, que.: seria predominantemente a 

nível regional, se ajustará às ca.racterísticas das 'v.niversi 

dades. 

Os órgãos do governo do Sistema da Universidade P~ 

rJ..aJ1,a são: a Assembléia UllÍ versi tária Naciollal e o Conselho 

Nacional da Universidade PeruB.JJ.a - CONUP. 

1. A Assembléia lJ"niversitária nacional tem a f1J.nção de eXê: 

minar a marcha geral das <ll1Íversidades em relação com as ne 

cessidades do país. A composição da Assembléia seria fixa

da pela Lei, considerando-se as seguintes alternativas: 

A) O Presidente da Assembléia, q~e será um Reitor eleito em 

se.1 seio; pelos representantes da comunidade universitária , 

0-...1 se ja, reitores, professores e alunos; representantes de 

~ nível muito alto da comunidade nacional (colégios profis

sionais, setores da produção, trabalhadores, etc.) Os repre

sentantes da comunidade l,miversi tária conformarão dois ter -

ços da Assembléia. 

B) O J?residente do Conselho Executivo do CONTJl'; membros da 

cOillill1Ídade Universitária - reitores, professores e alunos. 

Uma variante desta alternativa seria considerar a 

partiCipação de representantes do Governo Central e da comuni 

dade não universitária nos Conselhos Consultivos do COWJP a 

Q'.le se faz· referência mais adie.nte. 

A eleição entre estas alternativas deve estar inspi 

rada na necessidade de compatibilizar a autonomia do s.istema 

com a vinc·.üação da Ul1..iversidade com o Estado e a cOID:.L'1i.dade 

nacional. 
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2. O Conselho Nacional da Universidade Per"lal:'l2. - CONUP 

A Assembléia Universitária Nacional elegera no seu 

seio, de acordo com a Lei ao Conselho Executivo formado por 

10 Reitores, e a seus orgaos assesores, o Comitê Técnico e 

o Comitê Financeiro. 

O Conselho Executivo e os Comitês assesores consti 

tuem o Conselho Nacional da Universidade Per.lana - CONUP 

c~jo nresidente é eleito pelo Conselho Executivo de seu 

seio. 

o Conselho Nacional da Universidade Peruana tem a 

se'_'- cargo a direçao, a planificação e a supervisão do sist~ 

ma da Universidade Percla!l2.. As decisões do Cõnselho Execu

tivo se tomará com o ditame dos órgãos assesores nos casos 

que a Lei indique. O Conselho ExecutivO'pode submeter a o

pinião dos órgãos assesores os assuntos que creia convenieg 

tese e Escritório Permanente do Conselho Nacional, sob uma 

Direção Executiva, compreende: a) Os órgãos de apoio: Di 

reção de Planificação, Direção de Finanças e Direção de Ava 

lio.ção. b) Os órgãos de Serviços Universitários: aperfei 

çoamento de professores, serviços aos estudantes, editorial 

universitária, etc. Este novo sistema estaria plenamente 

em atividade dia lº de janeiro de 1972; estas medidas seríam 

decretadas mediante Decretos - Leis expedidos pelo Supremo 

Governo. 

A organização acadêmica da Uluversidade está conce 

bidê, em f,m,ção do ensino, investigação e a ação social da ins 

ti t'lição s,través dos seus dois '~ipos de órgãos: a) Os De 

1)aTts.me~ltos Acadêmicos q'~e consti t'.1em os nícleos de investi 

gação e ensi:1.O O'-l.e é.grclprun os professores Qae cül ti vam dis

ci-;-)li:1Z.s afins, e b) Os Centros Acadêmicos qae re-mem os 

al':_~10s e os :9rofessores vinculados à carreira 0"".1 às carreiras 
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afins a~-,J..almente sob as Direções de Programas. Esteprogramas 

acadêmicos são as diversas orgr:.nizações curriclllares segu_ndo 

as q.l_éÜS se segi..~em os estados c1e~una carreira • 

Os programas conduzem ao título profissional de liceg 

c iat--rra , e, ademais, aos diploLlas e certificados de segunda e~ 

pecialização, de aplicações in~er-disciplinária e de estudos 

de atualização. Todos os programas estão a cargo dos Centros 

Acadêmicos e serão aatorizados 1Jelo CONUP. 

Governo e Administraç~o da Universidade: A organiza

ção do governo universitário deve garantir a democracEinstitu 

cional, a plena participação e a comunicação de todos seus com 

pone:ltes. 

A administração deve garantir eficiência da gestão e 

o emprego racional dos recursos. 

Os órgãos centrais de governo da Universidade são: A 

Assembléia Universitária, o Reitor e o Conselho Executivo. 

O TERCEIRO CICLO da Ec1~cação Superior é conhecido tam 

bém como de Altos Estudos e conpreende estudos que cond-Ázem ao 

mestrado e ao Doutorado. Implica formação rigorosa e aporte 

criativo que é importante num ramo do conhecimento ou num tema 

inter-disciplinário. O Doutore.do é a mais alta classificação 

deste ciclo. 

APLfGAÇÃO DO NOVO SISTET,cA 

O processo de aplicaç20 da Reforma, através do qual o 

antigo sistema será substituídc pelo novo, deveria cumpri-se 

em cinco anos: para isto, seria necessaria a dispo~~bilidade 

de professores, textos, matéries e locais escolares em qillL~ti

dade s.:.:ficiente e com as quantidades requeridas. 
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Fatores limitantes, assim como a falta de recursos 

fi:-:'8.nceiros impossibilitam a ró.pida e massiva aplicação da 

RefcI'lIlB.. Res)_I.J~a vá.lido propor a iniciação da Reforma. na -

ql1..C~.8.S ZO'lEtS onde as dific-:..üde.c~es são menores e onde se da

ri2J1l as melhores condições par[;. "J.lJ. rálJ~do e eficiente esta

beleciLlento do sistema reformado O'), se ja, começaria nas ::prin 

ci)é'.is áree.s '),rbél1'2S, o:nde o rn~~gistério está melhor prepar§; 

do e possa contar com o apoio (~e una i2J.fra-estrutv.ra cul t·"l.ral 

e de dif~lsão mais ou meDOS desenvolvida, a. Reforma. se exten 

derá l)ér:..üatinamente a.os centror> ',lrba..l1OS menores, :para final

!!lente projetar-se às zonas rv.rc..is. .li. conversão do sistema 

tradiciol'~l ao novo, no que se refere a graus e modalidades, 

deverá realizar-se levando em conta igualmente, por um lado, 

a necessidade de complementar o processo num médio prazo, 5 

anos, e, por outro, a eXigêncip de treinar os novos profes 

sores e aperfeiçoar a infra-es':;ru.tv.ra indispensável para a e 

fe·~iv8. reforma educacional. 

:I?LA:·-IFICAÇÃO DO NOVO SISTElrlA O'~ SISTE!/IA REFOPJ',!ft-OO 

Ao planejar o novo sistema se levaram em conta diver 

sos elementos: 

a) Os vícios da estru~xra tradicional. - O informe da. co 

missão de Reforma perni ti".1. idel1tificar os principais 

desequílibrios intern03 do sisteEa tradicional; o no

vo sistema devia propo~ soluções viáveis, visando a 

problemÉtica educativa em seu conjunto. 

b) As necessidades do desenvolvimento e do processo so -

cial per.lano. - As tre':lsformações estr.lturais Que se 
, ~ 

ope~am no pa~s geren novas bases de açao educativa e 

tipos de demanda a satisfazer-se. 

c) Os recursos e os meiós científicos e técnicos moder -

nos. - O novo sistema 21ão devia ser alheio aos desco-
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brimentos e novas aportações da investigaçãocientífi 

ca e tecnológica, os q~is devidamente adeq~ados a 

nossa realidade constituirão fonte indispensável de 
~ 

renovaçao. 

d) Os fins e objetivos definidos pela Reforma.- A refor 

ma como processo se propõe ~una série de objetivos, 

congrQentes com os propósitos permanentes de desenvol 

vimento do país. 

A parte considerativa da Lei Geral de Educação, pro -

~~gada como consequência do trabalho da Comissão de Reforma , 

resJ~e a necessidade de mudança de sistema, nos seg~ntes ter

mos: é necessário reformar o conjunto da educação nacional , 

introduzindo novos princípios, conteádos e métodos concordantes 

com os req~erimentos do país. O avançe da ciência pedagógica e 

socia.l, substituindo o atual sistema por outro qu.e obedeça as 

exigências da mudança social e ofereça as condições req~eridas 

pare. garantir wnaadequada cobert'.lTa educativa da :povoação pe

r~ana em benefício da plena realização pessoal de todos. 

2.1. Características do novo sistema.-

1) O sistema é orgânico e pl~al.- porque compreende vá -

rias modalidades educativas diversificadas formando um tu 

d~ estr~turado. Existe uma modalidade central de educa -

ção formal e outras modalidades que enfatizam a ação edu

cativa informal e desescolarizada. 

As modalidades educativas são as variações dos níveis do 

Sistema, estabelecidas para adaptá-lo às condições e ue

culiaridades dos educandos e às necessidades sociais e 

econômicas do país. As IllOdalidades que contempla o novo 

sistema são: BáSica Reg>..tlar, q;'le vem a ser a modalidade 

central, BáSica Laboral; Superior Reg..tlar e Sunerior não 

Regcllar, Q-ltalificação Profissior.al Extraordinária., Educa 
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-ção Especial e Extensão Educativa. 

Contráriamente ao antigo sistema, se procede com a de

sinstitucionalização do regime escolar único e exclusi 

vo, e ~ortanto as ações educativas podem ser desenvol

vidas sem ter como contição básiqa indispensável a apl! 

caça0 das características do sistema escolas: por OQ

tro lado, a utilização de meios e recursos não previs

tos pelo regime escolarizado permite conseguir uma maior 

extensão do serviço educativo. 

2) O Sistema é Completo.- Enquanto abrange, no formal, 

desde a educação inicial até a universitária e, no in

formal os programas de orientação à família, a povoa -

ção e ações complementárias de extensão educativa que 

permitirão a educação permanente do homem peruano. Os 

níveis que compreende o sistema reformado são três: E 

ducação Inicial, Educação Básica e Educação Superior , 

em correspondência com as diversas etapas do desenvol

vimento dos educandos. Esta característica responde à 
idéia básica de que o processo educativo se extende d~ 

rante toda a- vida do indivíduo, desde que nasce até que 

morre, e cada uma das etapas vitais é comtemplada nos 

diferentes níveis do sistema. 

3) O Sistema é Dinâmico e de Ação Integral.- Permite uma 

. grande mobilidade interna e comporta, tanto' o ensino co 

mo a exerci tação no trC:.balho e investigação e atenção 

ao desenvolvimento psico-social do educando. 

A edacação se propõe, como finalidade fundamental, a 

formação integral da pessoa h~~ em suas projeções 

imanentes e transcender..tes. 

As diferentes modalidaces não são fechadas, permitem 

~un constante fluxo da povoação beneficiária e no pro -
A-

cesso educativo se consideram todas as agencias de so-

cialização que incidem na Formação do indivíduo. 
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4) O Sistema tem Unidade de Orientação.- Esta unidade de 

orientação está determinada pela f~exibilidade nos cur 

rículos e a integração dos conteúdos científicos e hu

~nísticos assim como dos elementos teóricos e práti -

cos da ed~cação, enfatizando sua aplicação a realidade. 

Adenais uma das determinantes da unidade de orientação 

que deve cancelar a condição de encravos educativos de 

I1L1i tos centros educativos, vem a ser a estrcttura n"'J..clea 

rizada do serviço educc,tivo, onde cada :.una das unida -

des é parte indissolúvel de toda a rede integrada que 

~.J..tiliza todos os recursos com potencial educativo de 

q:.le dispõe a comunidade. 

Desde a ótica da Educação Permanente, uma série de 

características estão dentro do Novo Sistema, assim temos, a 

Totalidade já que o sistema é co~pleto e 'abrange e unifica to 

das as etapas e formas de educação a través de seus diferen -

tes l~veis e modalidades; a integração horizontal manifestada 

l1n ~ção integral que propõe o sistema assim como na unidade de 

orie:r'cação especialmente encarada pela. estru.tura nuclearizada, 

a Flexib;lidade, poiS, há uma permanente pOSSibilidade de mo

daliCade dentro do sistema, e ademais, nos ImC deve dar-se ~ma 
-. " . - , . ed'-."cc2.çao aJ"J.stada as cond~çoes concretas e espec~f~cas; demo-

cra':;izaç~o porque incorpora toda a povoação sem excepção aban

dor..::",,:-:do a concepção do monopólio escolar da ed"c.lce,ção. Ou se ja, 

a rurr.lliação do conceito educação não se encontra somente nos 

fÍl:s e nos :propósitos da refor1Il2., mas está presente na própria 

estr'..t·).ra do sistema, na organização de todas s-::.as p::,rtes. 

2. 2 ~8.SS0S I~ecess8.rios para a Reconversão do sistema.-

O L1forme de Reforma previ_~. q,le o processo de aplicação 

da Reforma, atra.vés do q·_u:ü o 2.iltigo sistema seria s.lbsti 

.Jc~).ido 11e10 novo, devia cumprir-se em cinco anos, isto é, 

0-.· .. 8 começando em. 1970 devia culr:rinar em 1975. 
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A Reforma Educacional peruana passou assim a desem 

penhar um. papel de "SUlIl8. importância" dentro dos 

planos estabelecidos pelos Governos Revolucionários. 

Se estabelece desde seu início, que esta forme par

te inseparável do processo global de mudanças estru 

turais da sociedade peruana. Por tais motivos hou

ve a necessidade de que os participante imediatos 

do esforço educacional ajam e estejam sempres cons 

cientes, de acordo com esta relação. 

Conscientizar em sí, se torna uma palavra enfática 

e importante dentro da tarefa educativa, pois fará 

tomar conhecimento crítico de sua situação real no 

oontexto sócio-econômico fazendo com que o indiví -

duo se sinta socialmente responsável de que é parte 

de um processo histórico. 

Através desta conscientização o cidadão adquire, 

pois, o conhecimento crítico da suposta realidade 

que lhe permitirá poder avaliar os eventos socio

econômicos do passado, assim como as causas e fato 

res que o configuraram, o poder perceber o momento 

histórico que vive. Tenta-se dessa maneira apri~ 

rar a cimentação da hegemonia no seu afã de unifi

car as classes sociais através de uma determinada 

concepção do mundo; que sem ser homogêneo e apesar 

das marcadas diferenças e contradições, conservará 

o equilíbrio dentro do contexto social. Em rela -

ção a isso, Gramsci diz: "A tarefa de toda conceE, 

ção dominante, que sendo dominante, torna-se também 

fé, também ideologia para as grandes massas, nao 

conscientemente vivida em todas as pre-suposiçoes 

e em todos os seus aspectos, consiste em conservar 
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Segxndo o Plano Geral de Conversão para 1980 devem en

contrar-se em pleno funcionamento os diversos níveis e 

modalidades do novo sistema educativo. 

O Plano Geral de Conversão veio aperfeiçoando-se desde 

1972, e foi dado a conhecer em 1975; é um instrumento 

de !?la-t'lificação edu.cativa que expõe o marco global dos 

objetivos e ações destinadas a substittur o sistema 

-tradiCional 1Jelo refoY'1IlD.do. 

Foi necessario elaborar um ?lano desta nat1..U'eZ8" dado 

Q'.le era impraticável uma alteração imedie.te. e drástica, 

:9or existir diversos fatores limi tantes, e~ltre os q-.lais 

fig)xa.m: 

a) A não disponibilidade de professores, textos, matérias 

e locais escolares em q:..lantidade suficiel1.te e com as 

q~alidades requeridas; 

b) A falta dos necessários rec-xrsos financeiros. Isto si~ 

nifica q~e V~ rápida e massiva avlicação da Reforma só 

teria sido possível, se contassem préviamente com os re 

cursos hu~os necessarios, a infraestrutura adequada , 

assim cono os rec~sos econômicos que a empresa de tal 

magnit~de demanda. A estratégia de conversão, enten -

dendo por tal, a série de normas de ação e procedimen

tos nas que deviam basecr-se as medidas táticas es:pecí' 

ficas dirigidas a insta-,xar o novo sis tema educativo, 

está :9rimordialme!lte dirigida a criar num primeiro mo

mento estas condições f['.voráveis para o excelente esta 

belecimento 
,.. ~ , 

A es-crategia. de COl1versro recolhe as carac.lcer~sticas 

que definem o processo de m:.: .. de.nça que aco::selhava o In 
, 

forme de Reforma, isto 8 : 

1) A co~versão seria gradu.~l e ~roeressivamente acelerada, 

"Dara c.J.Dl:prir-se :'lum médio prazo; 

2) A iniciação da Reforma 8e propiciaria em zor.E.s que apr~ 
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sentassem as melhores condições para uma melhor e efi

ciente implantação do sistema reformado; 

3) Se daria atenção simultânea a determinadas áreas ru 

" rais, tradicionalmente marginadas, onde estivessem f"J.Il 

cionando núcleos Escolares Camponeses e escolas unido

centes e com povoação que tenhe, prioridade para a Re -

forma Educativa; 

4) Se )rocederia ao treinamento dos novos professores e 

ao aperfeiçoamento da estr~t~ra indispensável; 

5) A programação para converter o sistema seria escalona

da, pela impossibilidade de cubrir desde o princ{pio to 

dos os graus e modalidades do ensino. 

5) -?ara dinamizar a conversa0 se elaboraria um regime de 

eq~ivalências que compatibilize a educação i~O escola

rizada com a escolarizada e que regule o fluxo de estu

dantes entre as diversas modalidades, assim como a con 

validação de estudos realizados no exterior 

A aplicação da Reforma da Educação a 1975-76 iria d~ 

senvolvendo-se ao redor de quatro áreas ftL~cionalmente vincu

ladas en"!:;re sí: 

o desenvolvimento curricular 

A progressiva conversão ao sistema nuclearizado 

O re-treinamento e a capacitação docente em Reforma da Edu-
-caça0, e 

A produção de matérias para alimentar a execução da Reforma. 

Poderia agregar-se como uma lltima área também a reor . 
garização administrativa e dos serviços ed-.lcativos. 
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111.11. O Contexto no aua1 se concebe a Reforma da Educação 

Peruana 

Dois são os fatores 9rincipais que caraterizam o con

texto sócio-político no qual se concebe a ~ecessidade de trans 

formar sl.lbstantivamente a educação per.lana;; :Em primeiro lugar, 

o complexo conjlffito de problemas f,J.llda..me:ltais da realidade na

cioEal, efet'.lada por profundos deseq:.J.ilíbrios sociais, deriva

dos da in j ),sta distrib'.lição do poder e da riqv.eza, assim como 

de S'JZ condição estrutlJ.ral de pluric'...llturalidade, s':.lb-desenvo1 

vimento e dependência. O següIldo fator é, claro, o processo 

político transformador conduzido pelo GoveT1~O Revolucionário 

da Força Armada a partir do dia 3 de O~tubro de 1968. 

De fato, segundo o Estatuto Revolucionário da Força 

~da do Peru, esta " ••• assume a responsabilidade da direção 

do Estado com o fim de encará-lo definitivamente como ao aI -

cance dos objetivos nacionais,mediante a realização das urgeg 

tes reformas estrut'~ais que reclama o bem-estar do povo pe -

r:.l2.!1O e o desenvolvimento do país ••• " (16) 

Entre as mencionadas transformações estr~turais se cog 

tan as econômicas, sociais e cul~vIais. Dão-se as reformas a

grQria , mineira, administrativa, e~presaria1, tributária, etc. 

11: ao J-Í onde, particcliarmente, a partir da grave pro blemática e 

d").cacional do país e de caráter global do processo de mu.danças, 

s~"'..rge a Reforma da Educação Per ... lana. 

O diagnóstico q".le se fez da edv.cação per-.mna até 1968, 

c02üirmo"J.. a presença de sérias deficiências q'...l8..."Ylti tativas e 

(I:;) Estatxto Revol-acionário de la F-\.l.erza Armada deI perú -

Lima, I'er-Í 1968. 
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qualitativas. são indicadores suficientemente claros, o anal 
fabetismo crescente, a destenção de serviços, a desigualdade 

de acesso e opor~lldade en~re as que se conta a carência de 

um sistema de recuperação, a desarticulação com a realidade , 

a falta de um. genuino sentido peruanista e lUIla errada concep

ção da relação entre educação, trabalho e sociedade. Em oa 

tras palavras, o sistema tradicional de educação não teve um. 

caráter democrático. 

Como resposta a uma realidade defectível e de acordo 

com uma politica de transformação global da sociednde, a re -

forma da Educação se concebe e operacionaliza com um sentido 

e alcances ligados aos avances e o rumo do contexto do proce~ 

so em referência. 

A Lei Geral de Educação, promulgada .no ano de 1972 , 

alude expliCitamente, ao referir-se ao sentido dá nova educa

ção, à sua inspiração profundamente hlUIlanista e à sua vocação 

gen:1inamente democrática como notas essenciais qu.e e. tipifi -

cam. 

o Su.posto fundamental do processo de democratização 

da ed~cação per~na é o da existência e desenvolvimento de um. 

processo de democratização da sociedade no seu conjunto; dai 

q".l.e não seja cas".l.al" que as ações da Reforma Educativa começa

ran-se a executar dentro de um marco de transformações sócio

econômicos da sociedade per".l.ana. 

A e'ducação como processo muI tidimensional abrange nu 

merosos aspectos da esfera da ati~idade humana: ig~aldade de 

acesso e de oportanidades aos serviços educativos; liberdade 

de o~ções educacionais em todos seus níveis de alcances educa 

cionais e ampla participação dos diferentes níveis sociais no 

processo ed".l.cativo. 
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A nova educação peruana pretendia encarnar e.stes V! 

riados aspectos. Em primeiro lugar, reconheceu como valor 

fl..mdamental a dignidade dos homens sem discriminação por ra

zão de sua origem, idéias ou situação social; mas, no senti

do que essa dignidade essencial só se rea~iza se a igualdade 
, 

e a soliedaridade prevalecem em todos os âmbitos e em todas 

as :o.anifestações da vida educativa". (17) 

Por outro lado, o trabalho do homem se relaciona ín 

timamente com a educação e é concebido como um exercício so

lidário da capacidade de auto-realização da pessoa na produ

ção de bens e serviços sociais para o benefício comum. 

Por sua vez, o lado econômico se encontra em estrei 

ta relação com a concepção humanista do trabalho, na medida 

em a~e a riqueza se concebe como o rendimento social e indi

vid~al do trabalho, que possibilita a autêntica realização 

do indivíduo. 

Aspectos relevantes da nova educação peruana, é seu 

caráter eminentemente participativo. A Lei Geral indica a 

participação dos educandos, dos pais de família, organiza 

ções sociais e de toda a comunidad~ no processo educativo. 

o princípio de liberdade da educação fica estabele-

cido, ao indicar-se que o ato de educar e de ser educado 

um direito e uma obrigação que inclui todos os componentes 

da com..midade. Em concordância com esta consagração se re -

co~~ece a necessidade da a~to-educação, a educação permanen-

, 
e 

te e a educação não escolarizada. Desta maneira, todos par

ticipam na educação, todo o tempo, educando-se a si mesmo e 

aos outros, e não necessariamente dentro do marco rígido do 

sistema escolar, sanciona a Lei Geral de Ed~cação. 

(17) Lei Geral de Edacação 19326 
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III.III. S01~ CONCEITUAL E DESCRIÇÃO OPERACIONAL DO.NOVO 

SISTEr~ EDUCATIVO 

a) Aspecto Doutrinário 

Neste aspecto, identificamos quatro indicadores rele 

vantes; são os que se referem à sua concepção, à relação do 

indivíduo com a sociedade, ao ~)apel do Estado, e às condições 

de acesso e oportunidades de permanênCia no sistema educativo. 

Desde o ponto de vista de sua concepção, a partir do 

ano 1972, na Lei Geral de Educação se postula que a Educação 

constitui um processo integral que abrange tanto as ações que 

se cumprem nos Centros Educativos, como aquelas que se reali

zam na família e na comQ~dade. 

Quanto à relação indivíduo - sociedade, teológicamen 

te se procura, de maneira fundamental, a formação integral de 

~ tipo de homem que desenvolva em suas projeções imanentes e 

transcendentes uma personalidade crítica, criativa e solidá

ria; e, ao mesmo tempo, esta concepção personalizadora se ~ 

ticula harmônicamente com a sociedade em tanto que o homem 

tem acesso e oportunidade de uma educação que contribui a fOE 

~b de tal maneira que o integra à comunidade nacional, me -

diante o trabalho adequado ao desenvolvimento integral do país, 

o prepara para proporcionar a mudança estrutural e ao aperfei~ 

çoamento permanente da sociedade peruana, assim como a auto a 

firmação e a independência do ~er~ dentro da comunidade inter 

nacional. 

Nesta perspectiva, o Estado através do 1linistério de 

Educação e com a participação da. comunidade, tem o papel de 

plane je.r, dirigir e promover o processo educativo em todos 

seus níveis e modalidades, para gara!ltir -lUIl.a. educação adeqila

da :;. todos os perllanos. 
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o quarto indicador consiste na vigência le~l da i 

g~aldade de acesso e oportunidades para todos seus integran 

tes. Por isso é que a Lei Geral de Educação nos seus arti-

" gos 4º, 5º e 8º consagra e garante a gratuidade, a liberda

de e a efetiva igualdade de oportunida~es educativas. 

A grat-_udade da Educação, em todos seus níveis e 

modalidades, é garantida mediante um tipo de financiamento 

do gasto ed~_l.cativo ·.que compartem o Estado, a com-..midade e 

os :oartic-.Ilares, enquanto este gasto educativo é concebido 

como uma inversão de interesse social que obriga todos seus 

be:1eficiários a retribuir serviços à sociedade,. na medida 

de sua capacidade econômica. Por outro lado, a liberdade 

de ed'vl.cação é entendida como o direito de todas as pessoas 

a educar-se a eleger a forma de educar-se individualmente 

ou em associação com outros, dentro do marco da Lei. 

Finalmente, se garante a efetiva igualdade de oportunidades 

não permitindo nenhuma ação que atende contra a dignidade 

h~~ ou que permita qualquer forma de discriminação. Ao 

respeito, o fato de conceber o processo educativo como coad 

juvante de mudanças estruturais na sociedade, concorda com 

o propósito de evitar, por exempTo, a discriminação econômi 

ca e, portanto, efetivar a igualdade de oportunidades educa 

cior...ais. 

Os indicadores expostos se trad.ll.zem nas segxintes 

características dO'vl.trinais ds_ educação: 

É concebida como tarefa de todos os membros da sociedade 

e nao como processo afastado desta ou reduzido ao estrei 

to âmbito escolar; 

Respeita plenamente a dignidade da pessoa h~~a cuja for 

nação integral constitui a finalidade fundamental; Bem 
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que isto implique descuidar a perspectiva de interesse 

social; 

PeTDite a efetiva participação da comvJ.ddade na gestão 

educativa Que pl~~eja, dirige e promove o Estado, cujo 

pá})el, não resulta, por tanto nem exclusivo nem excep-

tv..ac1.or; e, 

Possibilita a geração ele condições de igualdade de aces 

so e opor"huridades. 

:Cducaqão -fJara a criação de uma nova sociedade 

A inclusão histórica do Peru. no' sistema de dominação 

colonial no neríodo da invasão esn~~ola e sua uosterior subor - - - -
dinação estrutural ao sistema de relação de doninação-dependêg 

cia surgidos pelo desenvolvimento do sistema capitalista inter 

nacional originou sucessivos transplantes e a adoção de siste

mas ideológicos e de conteúdos culturais que, além de não ter 

oriGem na realidade do país, for~ adotados e impostos na so

cicc1.ade peruana pelos grupos intenlos dominantes, Que maneja

vau tanto os ~canismos de poder e execução do Estado como os 

apareDlos ideológicos deste. 

Por isso, tanto a cultura difundida como a educação 

fornal, estavam extintas da história concret2. e imediata, não 

res~ondendo portanto às necessidades de desenvolvimento da so 

ciedade. (.,;-) 

(+) Un ref'l'exo desta situação, era evidentemente, a existên

cia de colégios dependentes de sistemas educativos estrru1 

geiros: alemães, japonêses, inglêses, ~ericanos, ita -

lianos, etc. 
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Isto se acha em estreita relação com uma ref~exão p~ 

dagógicante, que cortava e afastava a educação respeito aos 

sistemas estruturais nacionais, o que se manifestou num trata 

" mento independente da educação reduzido ao escolar, como se 

fosse um parêntese na articulaQão total do sistema social. 

o processo revolucionário iniciado em 1968, ao provQ 

car mudanças na estrutura sócio-econômica do sistema global , 

fez necessario reflexionar sobre a legitimidade do sistema e

ducativo existente, sobre sua orientação, seus mecanismos e 

SU8.S características, conectando-se essa reflexão no diagnós

tico que encabeçou o Informe Geral da Comissão de Reforma da 

Educação Peruana. 

A reflexão seguinte superou a divisão pedagogizante 

mencionada e pos a educação como um componente da estrutura 

social, integrando a totalidade do sistema, no qual cumpre uma 

função específica. 

Como num processo revolucionário as mudanças são es

tru~~ais, ou seja, afetam todos os componentes da estrutura 

social; a educação no processo peruano se propôs também uma 

série de transformações radicais oue fizeram-na coerente com 

seu contexto social de mudança. 

Daí que sua orientação varia substancialmente formu

lando-se três fins específicos que levam ao terreno educativo 
, 

os propositos permanentes de desenvolvimento social: 

Educação para o trabalho adequado para o desenvolvimento. 

Educação para a mudança de estruturas. 

Educação para a auto-afinação e a independência do Peru den 

tro da comunidade internacional. 
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Esta coerência de base nos permite detectar uma rel! 

çao de correspondência entre as caracter!sticas fundamentais 

do modelo social perUB-~o e os fins especIficos da Educação re 

formada, relação que pode observar-se no siguinte quadro: 
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Educação para a criaQão do homem novo 

Por outro lado, na medida em ~ue o modelo social pe

ruano traça a criação de uma nova sociedade, está traçando ~ 

plícit~ente a criação de um novo, homem que será ao mesmo te~ 

po criador e produto dessa sociedade. 

Por sua parte o artigo 6Q da Lei Geral de Educação , 

traçava como fis fundamental desta a criação de um homem novo, 

em ternos do desenvolvimento integral de' suas dimensões ilne. -

nentes e trascendentais. 

Já desde o Informe Geral, foi-se caracterizando este 

H01.1EI,I I;OVO como cri tico, criador e cooperador. 

Crítico, isto é, capaz de perceber a realidade objetivamen-

te. 

Criador, isto é, capaz de traçar soluções originais e ade -

quadas, que Signifiquem tanto um desenvolvimento substantivo 

do conhecimento como uma transformação eficaz da realidade. 

Cooperador, isto é, capaz de tomar como seus os problemas 

de sua sociedade e colaborar nas tarefas para sua transfor

mação, juntando-se posteriormente uma quarta característica: 

- Solidiri~Dente comnronetido, isto é, orientado vitalmente à 
SOJ:.lçe..o organizada e diSCiplinada dos grandes ;:>Toblemas na

cionais, à criação da Democracia Social de Plena Participa-
... 

çao. 

o indicado implica a alteração radical das relações 

de dominação e dependênCia internas e externes, a fim de que 

!lOVOS, maioritários e vigorosos setores sociais emerjam à vida 

política nacional, reunindo em seu seio novas orientações e ~ 

teresses sociais e econômicos comuns. 
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Este processo de transformação do sistema de relações 

a nível internacional, assim como a lateração substantiva das 

estruturas no interior do país, são entendidos e definidos pe-

" lo Governo Peruano pelo objetivo cuja conquista será decisiva 

na criação e consolidação de una nov& sociedade justa e solidá 

ria, na C!ue se dê importância primordial à liberdade do homem 

resT)ei to às estTuturas C!ue limi tan e diminuem sua capacidade 

para a criatividade e auto-realização através do trabalho so

cial produtivo. 

Esta nova sociedade não podia sustentar-se na conqui~ 

ta de fins individualistas e competitivos, mas sim em seu con-
, 

jWlto; e seria conseguida atraves de novas estruturas que pro-

movessem valores nacionais, solidários e dinâmicos, assim como 

o compromiso nas mudanças. 

Por isso é que o desenvolvimento é entendido como um 

processo de liberação do homem das ataduras da ~ropensão e coa 

ção; como um processo pelo qual se eliminarão todas as raízes 

que originaram o privilégio e a desigualdade no seio da ante -

rior sociedade, tipificada como subdesenvolvida e dependente. 

'~m conclusão, se queremDs indicar as características 

do modelo social peruano, devemos levar em conta não só a di

I!l.el:são social rn.as também a pessoal, em permanente interação COD. 

aquela. Heste sentido, e suposta a correspondência entre o 

sis·cern.a global e o educativo, as características propostas da 

nova sociedade e as do novo homeD. C!ue se descreveram constituem 

indicadores da intencionalidade da aç~o educativa em geral den 

tro do modelo SOCial peruano. 
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b) ASiJecto Organizativo 

~ste é o nível onde se cristaliza nítidamente a co~ 

ce~)ção denocrática humanista e participatória da educação p~ 

ru.o..T.:.:::,. TOBemos como indicadores 8.pro~)riados e. estrutura , 
ft1.J1Cionamer:.to e nuclearização do Sis-ce!2a: Educativo, assim. co 

DO 8, pr8Xe do cl-'.TTiculurn ou desenvolvimento curricular. 

1) Bstrutv.J. ... a 

A ~ei Geral de Educação indica que o Sistema da Zd~ 

caç~o é único e rege em todo o território nacional, apresen

truldo desde o ponto de vista da sua estrutura, CODO nota re

lev8nte, seu caráter organico, plural e flexível. Com este 

plano se pretende superar a tradicional desarticulação inter 

p~ e rigidez do sistema, que não oferecia possibilidades de 

adaptação às variadas circunstâncias das regiões e grupos só 

cio-econô~cos e cv~turais do país. 

Através desta diversidade de modalidades e progra -

nas, o siste~ se propõe atender os educandos cujas particu

laridades desbordam a natureza e a capaCidade de atenção da 

educação regular. 

Através destes níveis e modalidades que cODpreende o 

Sistema, este se propõe oferecer uma melhor atenção à povoa 

ção ~ue requere serviços educativos e co nesmo tempo se prevê 

a Eecessaria variedade de possibilid2,des fO:rr::lativas na ordem 

}'!llilc'":.lla e profissior'2,1. 

C sistena se projeta durante c vida dos indivíduos • 

I~o fO:rI:!2.I, abra.nge desde a Educação Inicial, destinada às cri 

anç~s de O a G ~10S, até os p~veis mais elevados de Educação 

Su~)erior. 
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no fol"l!l2.1, se oferecem, também, possibilidades educat.ivas a

t~vés de progracas não escolarizados nos níveis básicos, com 

êr~ase na Educação Dásica Laboral, destinada a adolescentes e 

c.dultos • 

2) Pu.:~ciona.!lel1to 

C sistema educativo, alén de ser e struturalme:!lte or

~lico e integral é diversificad.o e flexível, pois garante no 

seu filllcionanento certa autonomia nos seus níveis e ciclos e 

a necessária mobilidade dos educandos entre as diversas moda

lidades do mesmo modo, através dos princípios administrativos 

da desconcentração e descentralização se'procura que a educa

ção se adapte às particularidades regio~.ais, zonais e locais 

e se garante a eficiência da ação educativa. Do mesmo ~do , 

a planificação é flexível, coordenad~ e desagregada, na medi

da que articula os objetivos nacionais e setoriais de desen -

vo2.vim.ento com as demandas socie,is recolhidas pelo Húcleo Edu 

cativo Comunal. 

Aspecto ~ortante no ~uncionamento do Sistema Educ~ 

tivo é a função de supervisão, que se realiza con propósitos 

de verificação, evaluação e assessori~ ~.as áreas técnico-neda - -
gócica e administrativa. Se substitui o conceito de supervi

são como um mecrulismo liDitado à fiscalização, por um serviço 

}?e:::-manente. 

A Lei prevê também CODO expressão da integração ver

tical do Sistema educativo, assim como de sua ~-Tticulação ho

rizontal, ~tm regime de equivalências e convalidações que di~ 

Eiza a conversão do antigo sistema ao novo e que compatibili

ze Q ed~cação nEO escolarizada con a cscolarizcda, dentro do 
, .... ' 

ya~s ou no eXuer2or. 
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3) I:uclearização Educativa 

Dentro da concepção do Sistema de =ducação Peruana, 

a nuclearização educativa constitui o ele~~~to central e tal 

vez meis importante. Através da nucleariz~~ão propõe-se uma 

raD.ice.l inovação na. estrutura organizativc:. ~ ~s serviços edu

ca~ivos do país, cujo fin essencial é pro~-~r a particiDa 

ção da cor::LUnidade como UI!l de seus pilares : . ..:".damentais e a 

integrar sistemáticamente todos os recursOE :om potencial e

ducativo, para traduzi-los em ações educati-~s que superem a 

tradicional perspectiva da educação limitad~ ao âmbito esco

lar. 

Com estes elementos, ·a Lei Geral dE 3ducação define 

o l~úcleo Zducativo Comunal (XmC), no seu .Ar;;-_go 64º: como a 

•••• organização comunal de base para a coop~=ação e a ges 

tão dos serviços dedicados à educação e outr:s utilizados 

por ela, dentro de um âmbito territorial det~=minado, e para 

e promoção da vida comunal. Por isso, essa :3i propõe COmD 

objetivos do ~~C os siguintes: 

- ?romover a cooperação e a participação f~iar e comunit~ 

ria na obra educativa assim como projetar ~ ação educativa 

['. comunidade; 

- ~restar serviço educativo adequado a toda ~ ?ovoação do ~ 

bitoterritorial; 

- Integrar. os Centros Educativos en redes int~~-ligadas de 

caráter funcional; 

Gnrantir a total utilização das instalações : equipos edu

cativos, assim como daqueles que neste terr~:6rio, possuem 

potencial educativo; e, 

~.)romover a coo ,eração inter-setorial dentro 

ritorial correspondente. 
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o sistema Nuclear, uma das inovasões mais notáveis 

da Educação peruana, constitui em sua concepção e aplicação, 

a nais audaz tentativa de democratizar a educação; isto, ten 

do em conta as seguintes considerações: 

A lluclearização é um verdadeiro processo interno 

der.tro da Refo:r-~ da Educação J?erual18., que consiste em est~ 

be::!.ecer progressivamente os âmbitos territoriais dos núcleos 

:educativos COIIIW.1ais, até que todo o "território Hr.cione.l este 

ja nuclearizado. 

"O sistema. de nuclearização, constitui a estrutura 

fundamental do processo de Reforma Educativa. O NEC abran

ge tanto tarefas administrativas, de serviços, de execução 

de ações educativas, de coordenação; como as de relações com 

outros setores e com a comunidade, já que através da partic! 

pação comunal no ImC se pretende devolver a ela sua. respons!!, 

bilidade na ação educativa". (la) 

Por esta razão a partir da nuclearização se abre a 

possibilidade de uma ação educativa integral e totalizadora 

já que não se concentra exclusivamente na escola e sim abran 

ge o ambiente social no qual se executa. lJas o q~e é o l1EC? 

. O IIEC, como modelo, constitui um tipo de organização. 

O EEC não é só a agrupação física de centros escolares, pro

fessores, estudantes e pais de família. ~ tudo isto e Dais, 

principaloente a participação ativa e consciente de cada um 

dos membros da comunidade. 

(18) Ver - El Fenómeno Educativo en el :.:edio Rural - de S~ 

chez Ortega e Infantes. IlUDE, ~ima 1974, 3era. parte. 

(referencial) 
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se produz de fato, já que no interior do ImO ond~ estão 

situados, os diferentes estabelecimentos educativos, li 

gados ao aparelho estatal mediante relações burocráti -

cO-2ininistrativas, de serviços, de execução, de ações 

ed';.:::::.~civas fOnlais sujeitas ao controle dos organismos 

sU'.~2:'iores correspondentes. (+) 

2) 00::::-.= Drganização cormJ .. J.1al de base.-
('"I ... ~.. ..... .... ".. d .... .... ~ d .. 
vO::S-";~ CUJ. a prJ.Il1eJ...ro. J.llS LJ211CJ...a a p2.TlJJ.cJ...j!açao a corrn.L.1U. 

dê.c..e :'::'0. ação educativa, o nEe se constitui para isto num 

nexo ::::om a povoação. Esta caracterização não se produz 

auto:l~ticamente e a obtencão de seu objetivo está sujei 
~ -

ta a ~Últiplas e complexas ações que escapam muitas ve-

zes ao domínio ou jurisdição dos componentes do }~e ou 

do próprio Setor Educação. 

o decidido caráter inovador do Sistema Reformado se pa

tentiza justamente nesta segunda condição jurídica dos 

Tue, ['.0 inc orporar a comunidade de I!la."1e ira defini ti va , 

dentro da estrutu.ra do sistena, outorgando-lhe represe~ 

tati\idade nos órgãos de governo e direção de sua orga

nizaç~o educativa de base, constituindo uma experiência 

inte~~2nente nova, que responde aos propósitos eerais de 

criar .~ sociedade co~tária e participativa. 

o ple.:.:o de recollversão indicou CODO objetivo da nucleari 

zaç~c ~ implementação do sistema de nuclearização no qual 

o ::llc=.eo 3ducativo eomu .. l1al represe21ta um. novo âmbito de 

(+) Uma pE:.::.1eira esquematização desta caracterização do l1:8C 

se ayrc::::entou numa investigaçno do IEI:D::: - O Fenômeno 3du 

cativo 210 ILeio Rural -, Lim2., ~.::ar90 1974. Lste plentea -

mento é recolhido e reargLl1:lentado :!.)or' José Rivero em - La 

::?rens2.. - 3-l2-74 que a sua vez voltamos a utilizar. 
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"O l-1EC reconheoe em primeiro lugar um âmbito. geogri 

fioo sobre o qual ofereoe uma cobertura educativa. Esta pr! 

meira noção, não é nenhum desenho da rede que se limite à in 

terétção dos centr'os educativos pois se considera ação educa

tiva e que se produz na escola e t::::..~éIll for~ dela". (19). 
:~es'~~ Ê..mbi to es:p2.cial se encontra .!:s~essé.ri8.mente "una povoa

çco e 'i;oda pla!'.J.ficação educativa -:.: ~:::cC considera o conjW1-

to ';ctal de l:nbi tantes e não SOI:len~ Cl?uela que este ja em id!:: 

de escolar; esta característica do ==0 se reconhece inspira

da nr. Teoria da Educação Permanente, porque todas as pessoas 

vivem experiênoias formativas que de7em ser 60ntempladas na 

plani~icação eduoativa. 

Outra noção inerente ao modelo NEC é a infraestrut~ 

ra diversifioada (edif{oios, instalações, povos, oidades) e

xistentes dentro do sistema nuolearizado, se deixa de pensar 

exclusivamente em termos de esoola e portanto todo recurso 

constitui o equi~amento infraestrutural se é que possui pote~ 

cial educativo. 

A natureza jurídica do modelo nuolear se desprende 

do l~t. 64 da L. 19326, concordante cc= o Art. 9 do D.S. 005-

73ED e o Art. 3 do D.S. referido, estes dispositivos conferem 

ao 13C uma dupla condição COIlO organiz~ção de base do sistem 

de ed~cação nacior~ por um lado, e co=~ organização comunal 

de base por out~o. 

1) Gomo or~nização de base do siste~ de educação naciona1.

Jons'~i tui o ur.iverso onde se execu~2.IIl a.s ações educc.tivas 

concretas, o nexo do 130 com o a9arelho estatal é obvio e 

(19) t:e.nz1.1r 3arrios, Antonio: - La l1uclearización, !.:iniste -

rio de :::;ducación - 1972, prinera ~:arte. 
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socialização educativa, ou seja, uma organização comunal 

de base para a promoção da cooperação e participação de 

toda a co~uúdade na gestão educativa. 

Curriculum 

Rela~ão entre o curricv~um de reforIDa e o nodelo social 

peruc,:lo. -

Ao iEiciar-se o'processo de refoT'JJ1a. educativa, a educa

ção se viu perante uma eXigência de nudança provocada 

Quazc si~llt~~eamente por duas fontes diferentes, a pri -

meira das quaiS já havia começado a oarcsr sua influência: 

A nodernização que sofrem os sistemas educativos mun 

diais, como consequência da evolução sócio-econômica e 

do deselwolvimento cientifico tecnológico desta época. 

O processo peruano aoprapôr iMplementar um novo mede -

.10 social, eXigia uma educação em função das mudanças 

que esse modelo implicava. 

Cremos que o conceito de curriculum em Reforma, implici 

ta ou explicitamente significou uma resposta a estas e

Xigências, talvez sem ter-se conseguido plenamente; pa

ra demonstrar isto vamos analisar a definição que apare 

ce na Estrutura Curricular Básica de EBR de 1974, se~ 
do três artígos da L.G. de Edu. que lhe dizem respeito 

diretamente, 6º, 7º e 59º. 
A definição está formulada assin: 

"Conjunto de experiências que os sujeitos da educação 

viven, ao participar em ações normadas pelo sistema e 

previstas e geradas cooperativeoente pela comunidade e 
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ducativa, ::'Jara contribuir com o desenvolvinentopes

soaI e social, num mome:'1.to histórico concreto" (20) • 

Ou se ja, o curriculUI!l se define como EXI>3RI~IWIA 

que: 

são vividas pelos sujeitos da educação. 

Sc.o o produto de uma pl221ificação social e se di-

rigem ao alcance dos fins ~revistos pela socieda

de ~lanificadora. 

Tal definição traça um circuito de interação "socieda 

de-curriculum-sociedade " , que se poderia descrever as 

sim: 

A sociedade peruan8. se propõe alcançar um novo mo-
, 

delo societal, atraves de um plano global de açoes, 

uma fração das quais corresponde ao Setor Zducação. 

As ações educativas se concretizam em EXPERItncIAS 

vividas pelos sujeitos da educação. 

As experiências vividas provocam modificações nes

tes sujeitos, no sentido dos fins planteados no mo 

delo mencionado. 

lTeste sentido, o curriculum é ao :mesmo tempo 

FATO psico:"ógico e social e um ?3.0c:2SS0 FORr.!./!..=- de promoção 

(20) SDonc García: 3n torno a la definición de curriculum en 

la educación peruana refo~mada Il~IDE CE8 nQ 4, 1975 • 

Se refere respectivamente aos fins fundamentais e espe

cificos da educação peruana e aos quatro aspectos da a

ção educativa. ID3I.: 
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do próprio, Como processo formal, implica a planific~ção, pro 

gramação, implementação e controle das ações educativas ge

radoras de EXPZnI~NCIAS educativas. Como fato psicológico 

.' se refere às EXPERItNCIAS VIVIDAS; 

COIU.O fato social, se refere às eJ..'}Jeriêl1cias como resultado 

de V~ ple:lificação social e que contribuem para o i alc~~ce 

de fins sociais 

20is bem, o curriculum de Reforma no sentido de 

PROC::SSO FCn:EAL consiste em: 

Desenvolver aspectos antes descuidados da per 

sor~lidade dos educando e introduzir uma capacitação para o 

trabalho mais aople e intensa que a dos curri~la ante rio 

res. (+) 

Esta estruturado em base a objetivos, formula

dos em termos de conduta observável. 

Se orienta ao alcance dos fins fundamentais e 

específicos da Zducação Peruana. 

Estas características respondem, por sua vez, às 

exigências provenientes do avanço científico-tecnológico-mo

demo e às que delineiam a ideologia do processo peruano. 

ú curriculum. como FATO, ao mesmo tempo psicológi

co e soci~l, significa uma ampliação de seu âmbito semântico, 

já que, numa experiência de aprendizado vivido, partiCipam 

não só os conteúdos próprios das diversas disciplinas, EaS 

sim Wnn. sél"'ie de outros elementos qu.e cor.fonna.m um 

verso curricular mais cOI:1plexo e mais amplo. Sem preconce! 
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tos de futuras modificações, produto de um estudo mais cuida 

doso, identificamos para o presente trabalho os seguintes 

elementos: 

- Como sujeitos de curriculum: educandos, educadores 

e comunidade. 

- Como objetos: objetivos educativos, conteúdos, mé 

todos, meios, materiais, infraestrutura e avalia 
,., 

çao. 

Esta ampliação do âmbito semântico do conceito de 

curriculum, de corte aparentemente psicologista, cumpre, 

pois, uma função integradora da ação educativa, não só em 

termos do desenvolvimento de educando mas também como concre 

tização de ações sociais, cuja intencionalidade se constata 

mais eficientemente nos fatos, que na planificação dos pró 

pios. 

Isto responde às eXigênc"ias da tecnologÍa moderna, 

integradora e sistematizadora ( apesar de que as definições 

de curriculum fora do país se entendem como experiências 

previstas e não vividas), e às que plantea a sociedade ger~ 

dora destes fatos, ressaltando que é mais efetivo controlar 

a intencionalidade destes, se os consideramos como um con 

junto integrado de elementos e não como elementos separados. 

No entanto, e apesar do exposto, ainda subsiste uma 

reclamação por parte de muitos educadores, no sentido de tin 

gir a definição de curriculum com notas especificamente pró 

pias do processo peruano. 

(+) Ver Art. 59 de la L.G. de Ed. 19326 - Wa1ter Pena1osa: 

E1 Curriculum Integr~l - en Educación NQ 2 - Lima 1970. 

- 96 -



" 

Os niveís linguÍsticos e fáticos do curriculum 

Para efeitos do presente estudo, optamos pela separ~ 

ção da realidade em dois níveis: 

a) Nível Fático : é o dos FATOS ou objetos concretos 

que "Constituem o mundo objetivo, na medida em que 

aceitamos que existem, independentemente do conheci 

mento que tenhamos deles ". (21) 

b) nível LinguÍstico: é o da linguagem que utilizamos 

para falar dos fatos e que tem, no caso das ciências 

humanas, e portanto do educativo, tres tipos de en~ 

ciados: teóricos, técnicos e doutrinários. Teóricos 

se descrevem e explicam os fatos. Técnicos quando se 

constituem normas que regulam a ação para produzir 

modificações na realidade e doutrinários se é que 

consistem em teorias sobre o dever ser. 

Pois bem, a ampliação do âmbito semãntico do conceito 

de curriculum supoe também a de seus IÚveis, no sentido acima 

assumido. 

Os conceitos tradicionais de curriculum e ainda os modernos de 

outros países só adotam o nível linguístico. Ao abarcar as ex 

periencias vividas, o conceito de curriculum assumido nos do 

cumentosda Reforma adquere uma dimensão fática que acentua e 

concretiza seu caratér de eixo do processo educativo. 

Cremos que um diagnóstico curricular deve abranger -

todo este âmbito, se é que se quer conhecer o vai vém da in 

tencionalidade da educação peruana, desde seu lineamento até 

seus resultados concretos. 

(21) Gilberto J3ustamante : Haturaleza y Estructura de la Teoria 

Doctrinas y Técnicas Curriculares - Educación nº 12 Lima 

1975. 
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III. IV Análise Global dos Avanços Obtidos em Reforma Educ~' 
tiva .-

O processo da reforma educativa ao constituir um 

fenómeno social de extremada complexidade, chegou a comprQ 

meter a ação formal ou informal de un cO',njunto importa...'1te de 

instituções e pessoas integrantes da sociedade per~1a. 

Assim, formal ou sistemáticamente, o processo da 

Reforma Educativa teve como referente as tarefas que cumpriam 

os diversos Organismos de direção política, normatividade té~ 

nico-pedagógica, investigação científica e tecnologia aplic~ 

da à educação e também, os Organismos de Execução Regionaliz~ 
-da e nao Regionalizada, oficialmente integrantes do' Setor Ed~ 

-caça0. 

De outro lado, informalmente, o processo de Reforma 

teve como referente as tarefas que por sua natureza são educa 

tivas mas que em sua execução foram e sãe cumpridas por cen 

tenas de instituções dos mais diversos tipos sociais, económi 

cas, políticas, culturais, muitas vezes sem coordenação nem 

conhecimento, sequer aproximativo, dos organismos oficiais. 

Conhecer e avaliar estas ações para identificar seus 

alcances, sem dúvida alguI!la, coní'irmará o sentido da seguinte 

afirmação como ponto de partida: 

Por suas características, o conhecimento objetivo e 

sistemático da reforma educativa peruana - para os efeitos de 

identificar seus alcances e, necessáriamente, suzs dificuldR 

des em função dos fins de transformação traçados pela Lei 

19325 - demanda a partiCipação de inúmeros cientificos e tec 

nólogos sociais, que utilizando os quadros teóricos e planos 
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partir do modelo peruano e seu projeto educativo nos permitem 

recolher a experiência de seus avanços e dificuldades. 

t esta a perspectiva que assumimos para formular al~ 

mas considerações acadêmicas sobre os alcances e dificuldades 

da Reforma da Edacação; considerações que têm como única pr~ 

tensão servir como ponto de partida para as análises técp~ca 

e/ou política mais integrais. 

Nossa perspectiva sendo global nos seus esboços resul 

taram inevitávelmente parciais em seus alcances, na medida que 

abr~~gemos somente alguns aspectos da realidade educativa. 

Conquistas da Reforma da Educação Peruana: 

A) Na dimensão teórico - doutrinária: 

Se consegue formular na Lei Geral de Educação uma nova sus 

tentação doutrinária da Educação: 

A Lei Geral de Educação, ao estabelecer como" fim fundamental 

do processo educativo o pleno desenvolvimento da pessoa hu 

mana, e como fins esoecíficos o trabalho adequaco ao desenvol 

vimento integral do país; a mudança estrutural e o aperfeiço~ 

mento permanente da sociedade peruana; e a auto-afirmação e a 

independência do Perú na comunidade internacional, define níti 

damente uma nova concepção da tarefa educativa, e como tal, 

ambas têm a necessidade de uma nova pedagogÍa, a qual, por sua 

vez, implica a obrigatória renovação profunda do sistema Edu 

cativo tradicional para implementar um novo sistema, flexível, 

diversificado e de acordo com as genuínas necessidades nacio 

nais. 

Esta nova concepção educativa obriga também a renovar 

as técnicas e os meios didáticos assim como a maneira de con 

ceber os c-~icula. 
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Todo isto a nível conceitual é produto de uma con 

tribuição doutrinária que traçando o sistema de idéias, cró 

nicas e valorizações representativas da peruanidade, não e! 

quece o sentido universal e que em termos de praxe se expre!'·. 

sa, de fato, atrav~s de um ~istema que se orienta a realizar 

uma nova educação que: 

- Seja democrática e humanista. 

- Se realize no trabalho e para o trabalho. 

- Consiga a peruanização de susa própias ações. 

- Mobilize a comunidade para que participe plena 

e ativamente no processo de sua própia educação. 

- Difunda as normas desescolarizadas e os programas 

especiais para a educação dos adultos. 

- Promove a transformação pedagógica baseando-se nos 

avanços da ciencia e da tecnologÍa social. 

- Forme os educandos no quadro do saber científico, 

tecnológico universal, assimilado cr{tica e cria 

doramente, visando um progressivo aumento da in 

vestigação nacional. 

B) Na dimensão teórica - científica: 

Nesta dimensão podemos distinguir avanço em dois níveis: 

lº O nível das descrições pela Comissão de Reforma da Edu 

cação e cuyos resultados foram apresentados no seu conheci 

do Relatório Geral. Tal documento constitui a conquista 

teórica de maior Significado e é o produto de um cuidadoso 

trabalho de diagnóstico da educação peruana, fundado em 

dois tipos de saber: 

- O sabe~ientífico - social existente em torno da realidade 

peruana, encontrando a esfera educativa e a experiência es 

pecializada de distinguidos educadores, cuja afortunada con 

junção de esforços permitiu o alcance teórico indicado: 
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Como toda aproximação científica - social o diagnóstico 

contido no Informe Geral requería um ~certo constante dos 

instrumentos conceituais e técnicos e uma permanente ali 

mentação com novos dados da realidade e do processo posto 

em marcha. 

- Os n~erosos estudos descritivos e explicativos da rea~i 

dade educativa de cada Núcleo Educativo Comunal. 

Estes trabalhos sob a denominação de DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

lX) NEC foram executados pelos profissionais da educação de 

cada NEC, com o apoio metodológico do INIDE, Organismo que 

neste caso realizará um ensaio de transferencia de técnicas 

de investigação social. 

Deve reconhecer-se que nunca antes no PeTÚ, tantas pessoas 

estiveram comprometidas na interessante tarefa de aprender a 

conhecer sistemática e objetivamente sua realidade social, 

com o objetivo de fundamentar em suas conclusões todas as 

açoes educativas do NEC, para que estas constituam uma res 

posta às necessidades da Comunidade e não para que se reali 

zem sem que elas saibam. 

2º O nível das descrições e explicações de certo tipo de fa 

tos educativos. 

Neste caso, os alcances teóricos mais importantes foram obti 

dos a través das ações de Investigações de INIDE - Institui 

ção que durante quatro anos, entre 1973 e 1976, executou in 

vestigações, nas seguintes tres linhas: 

a) Investigação curricular e complementariamente psicológica 

e social, destinada a implementar e avaliar os procedime~ 

tos de ensino - aprendizado e promoçao comunal. 

b)Investigaçoes de avaliação das ações de Re-Treinamento do 

Magistério Nacional. 

c) Investigação macroeducativa, de base, para analisar as 

reações entre os fenômenos econômicos em geral com os fe 
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nômenos econômicos de inversão e custos educativos. 

Respeito a tais investigações, muitas das quais não 

têm precedentes no país, é necessário pôr em l"elevo que es 

tas abrem interessantes perspectivas para su~ aplicação prá 

tica, sugerem liw1as de estudo a seguir e, e~ geral, contri 

bU8m p2.ra UD18. neDl0r compreensão da .tarefa educativa no nosso 
, 

palS. 

As limitações que estas investigações tem, sao com 

preensíveis se levamos em conta contexto histórico - cultural 

peruano em transição recente de plasmar uma tradição cienti 

fica. 

o IlUDE em 1976 publicou os RESill.10S das investi~ 

çoes realizadas nos três anos anteriores, com o objetivo de 

informar o leitor interessado sobre o fundamento, desenho me 

todolõgico e principais conclusões de cada um. Em 1981 se 

empr8ndeu uma consciente tarefa de evaluação de avanços 

materia de investigação educacional e em 1986 recém 

em 

podia 

le disponer-se dos resumos analíticos de todos os projetos 

vados a cabo 110 período 1972 - 1986. Isto indica que tão in 

teressante é a experiênCia educativa 110 processo que esta 

mos aIl.['..lisando. 

c) lTo Aspecto Tecnológico: 

lQ :;m primeiro lugar, temos os desenvolvimentos da TECHOLOGL~ 

SOCIAL DE PL;iTIFICAÇÃO EDUCATIVA; 

Entre os avanços mais importantes deste tipo, temos: 

Assimilação, adequação e difusão de técnicas de administra 

çõ,o educacional a nível setorial, Regional, Zonal e l~u 

clear. 

A pianificação e a programaçao como técnicas que permitem 

elaborar instrul!lentos para dirigir, controlar e avaliar o 
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+ 

+ 

processo macroeducativo hoje são usadas a nível nacional 

faci"litando a execução das ações. 

Implementação dos diferentes níveis e modalidades do no 

vo sistema educativo. Este alcançe pode ser mostrado ci 

tando os ~egLtintes fatos: 

Organização de 829 Núcleos Educativos Comunais em todo 
, 

o pa~s. 

Implementação da Educação Inicial, cuja cobertura ainda 

não satisfaz os requerimentos potenciais por educação. 

Só se atende o 4.9 da poblação de O - 5 anos, a que em 

1975 foi de 3'120,600 crianças. Se calcula que em 1976 se 

atenderam 215,000 participantes através de 4706 docentes 

retreinados. 

+ Implementação da Educação Básica 

Em 1976 se generalizou o lº Grau de Educação Básica Re~ 

lar e se extendeu até o 5º Grau. Se calcula qúe 59,937 dQ 

centes retreinados atenderam os 1'665,900 participantes. 

A respeito da Educação Básica Laboral orientada à Educa 

ção de Adultos, sua implementação foi a mais acelerada. 

Em 1976 se generalizou o 2º Grau (I ciClo); o 3º, 4º, 5º 

Grau - 11 ciclo foram extend~dos em 682 NEC e o 8º Grau, 

Jpertencente ao 111 ciclo se impartio em 137 NEC, calculan 

do -se que nesta modalidade atenderam os 200,800 po~ 

s síveis participantes. 

+ Implementação do I Cilco de Educação Superior. 

Este ciclo não é puramente técnico e configura uma ampla 

gama de pOSSibilidades profissionais. Seu curriculum in 

clui áreas de formação geral, assim como aspectos netamen 

te profissionais. 

Esta criação de Reforma, encara problemas complexos em 

sua aplicação cuja estratégia é a seguinte: 

:ê:m 1975 funcionaram as 9 primeiras ESEP que incorporaram 

5,200 educandos. 
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- Até 1976 tinha-se previsto a atenção de 13 mil participaa 

tes, nas 13 ESEP existentes • 

+ Implementação de outras modalidades do Sistema Educativo. 

- Qualificação Profisional Extraórdinaria, concebida como 

um sistema permanente e orgãnico de capacitação para o 

trabalho cujos benefícios alcrulcem aos adolescentes, e adul 

tos de todo o país, teve um avanço relativo. Além dos Cen 

tros Estatais de Qualificação Profissional Extraordinária -

CECAPE e centros não Estatais de Qualificação Profissional 

Extraórdinaria CElillCAPE, devido à enor.me demanda a partir -

de maio de 1976 se instalaram em todo o país centenas de UNI 

DADES DE INSTRUÇÃO mos centros de trabalho dos Setores PÚbli 

cos e não PÚblicos. 

- Educação Especial, modalidade destinada a atender aos educaa 

dos que se encontrem em situação de excepcionalidade física, 

psíquica ou ambiental, teve avanços no desenvolvimento das 

ações de coordenação multisetorial com os ~stérios do In 

terior e Saúde em 1976. 

Em 1973 se matricularam 3,500 educandos e em 1975 a cifra su 

biu a 6,124 pessoas com deficiências mentais, de audição e 

linguagem, cegueira e visão sub-normal, irregularidade social 

e impedimentos físicos. Isto demonstra que Educação Especial 

não desenvolveu seus programas substanciais e sua oferta e 

límitada, ainda quando se desconhece o nível da demanda. 

- Extensão Educativa, modalidade que compreende o conjunto de 

ações educativas realizadas pelo Estado, a Comunidade, utili 

zando fundamentalmente, o tempo livre e os meios de comunica 

ção coletiva, com o fim de promover a educação permanente da 

poblação peruE.na. 
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Em 1975 atendeu em forma direta 2 1 097,350 pessoas pertence~ 

tes a 2,720 organizações sociais e, indiretamente, um número 

não determinado. 

Além disso, através das ações do Programa UlUTARIA se ampliou 

a experiência de comunicação e mobilização social. 

+ Implementação de Programas Especiais 

- Alfabetização Integral, a meta em 1976 foi de 202,000 pessoas 

I~o ano anterior só se alfabetizou o 50 das pessoas inscritas 

Este programa registrou sérias dificuldades derivadas de sua 

falta de integração com os programas de E.B.L., a escassa par 

ticipação de outros setores e a concentração de analfabetos 

em certas regiões • 

- Educação Bilingue: teve uma nelhor atenção. As investigações 

de lingu{stica aplicada que o INIDE realiza, assim como os 

cursos de Aperfeiçoamento em Educaçao Bilingue, realizado , 
pelo mesmo organismo, para zonas que falavam quechua e ayma.ra 

com o apoio de Convenio Internacionais" denotam um avanço sig 

nificativo a nível técnico. 

Não quisemos deixar de fazer estas referências quantitativas, 

que escapam à nossa perspectiva, porque ainda quando de maneira 

sÚIDaria, permitem visualizar a magnitude das ações e, por esta 

vía, o grau de eficiência que se requere para a definiçãó e uso 

de técnicas de operação sócio-educacional. Tel~1~-se como v~ 

dado mE'.is nesta linha, Cl.~J.e o L~I:D~ desde 1972 retreinou vO.ri8.s 

dúzias de milhéTes de :Drofesso~~es COB os obje'civos de : 

- Entender seu ?-ugar e suas reslJons2.bilid2.cles den-!:;yo 

de nOSSB. soc:Lec!.o.de, as}!ecto :!,Jo1í tico e re8.1idade na 

cional. 

Aprender a conseguir o conhecimento sobre uma base 

científica experimental, método de investigaçã.o cien 

tifica 

1Ielhorar e atuali'zay os aspectos de sua formação téo 
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nico-pedagógica adequada ao método e curricula da 

Reforma. 

2º Em segundo lugar, temos as conquistas mais importantes no 

ca.m:-po da TECl\'OLOGIA EDUC.4.TIVA de utilidade para orientar 

o processo ensino-aprendizagem nos diversos níveis e Boda 

lidades uo sistema reformado: 

- Deslinde conceitual sobre a ~ecnologia Educativa, que na 

ILI:D:L se concebe com um método lógico-científico para vi 

sualizar a solução de problemas e fazer congruentes os prQ 

cedimentos e métodos didáticos com os avanços científicos 

contemporáneos. 

Neste sentido, só é um. meio de alcançar certos objetivos -

educaionais. 

- Determinação dos sentidos critérios de utilização da TecnQ 

10gÍa Educativa e das áreas de realização, ~~temática, Ed~ 

cação à distância e Desenho de Instrução, Artes Gráficas e 

elaboração de instrumentos de Diagnóstico e Avaliação. 

- Elaboração de protótipos de material educativo em Matemáti 

ca 1Ioderna para os 4 primeiros graus de E.B.R. 

- IIlelhoratlento da capacidade técnica na elaboração de materi 

ais por correspondência, na preparação de programas radiais 

co~ o INTE assim como os instrumentos e técnicas de seleção 

e avaliaçãp dos cursos de Aperfeiço~ento no seus aspectos 

de entrada, desenvolvimento e termo. 

- Formação de 55 Especialistas em Tecnologia Educativa através 

dos cursos de Aperfeiçoamento e difusão da informação básica 

mediante a edição de dois volumes de uma antologia de temas 

sobre Tê.cnologia Educativa. 

- Apoio tecnológico do INIDE aos programa de EBL, ALFIN, ESEP, 

II\TE na elaboração de materiais educativos e a organismos 

como o CII.IP, FAP, IN?.ED, CENTRO:llíIN, DEFENSA CIVIL, CONUP, IJIi 

nistério da ljariIL'l1a, etc., em diversas áreas de Tecnologia 
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Educativa. 

- Desenvolvimento pela Comissão Técnica de curricu~um - COTEC 

.dos aspectos básicos de curriculum. No Último biênio da 

COTEC consigiu desenvolver como propostas os aspectos teóri . 
cos, aS orientações ~etodplógicas e o quadro referencial bá 

sico do Curriculum e também formular traços orientadores da 

planificação curricular no sistema educativo peruano sobre 

a aplicação da política curricular a nível de NEC e de clas 

se. 

A produçao bibliográfica de outros países sobre o curriculum 

evidenciam que o desenvolvimento da técnica curricular pe~ 

na constitui um verdadero avanço. 

Elaboração de Planos Curriculares para todos os níveis e mo 

dalidades do Sistema Reformado. Esta gigantesca tarefa de 

substituição dos Antigos Planos e Programas foi realizada 

pelas Direções Técnico-Normativas da Sede Central do Minis 

tério de Educação. Sua execução demandou o grande esforço 

de definir os OBJETIVOS CURRICULARES assim como de sugerir 

os COIITEÚDOS E ATIVIDADES para alcançar estes objetivos e 

finalmente implementar e difundir as ~ÉCNICAS, TRATAMENTOS 

D3 OBJETIVOS E AV.llIAÇXO CURP..ICULAR. 

INIDE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la 

Educación. 

EBL: Educación BáSica Laboral 

ALFIIIÍ: Alfabetización Integral 

ESEIJ: Escuelas Superiores de EnseDanza Peruana 

lUTE: Instituto Nacional de Tele-Educación 

CImI?: Centro Instructi vo IJili tar Peruano 

F "ü Fu f.' P .n..c: erza .. erea eruana 

INBED: Instituto Nacional de Recreación y Deportes 

C3H':i:ROi,'IIE: Centro lünero 

COlfLJl?: Conse jo l~acional de LJniver. Peruanas 
COT:8C: Corisión Tecnica de Curricul'.JJTI.. 
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Esta é uma breve resenha das conquistas acadêmicas da Reforma 

da Educação Peruana. Em alguns casos é impossível inferir as 

dificuldades que se apresentaram neste processo, sem entrar na 

" análise de outras variáveis que escapam à intenção deste trab~ 

lho. Poré é evidente que uma dificuldade de primeira ordem 

Que afligiu desde um princípio à Reforma da Educação foi a li 

mitação de rec~rsos financieros disponíveis. 

Em termos relstivos a verba destinada à Educação foi se deterio 

randose porq~e diminuiu biênio. De 20.8% do gasto em Educação, 

em rela.ção com as despesas do Governo Central em 1971-72 em 

1975-76 a porcentagem se reduz a 17.3% e apenas a 13.8% se é que 

se reduz o incremento em remunerações ao ~~gistério. Esta situa 

ção dema.ndava um financiamento participa tório da educação que 

salvasse a Reforma do estrangulamento econômico. O princípio de 

que a EDUCAÇÃO E TAREFA DE TODOS não ch~gou indiscutívelmente a 

comprometer todas as Instituções da Nação. 
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TERCEIRA. PARTE 

A REFORMA UNIVERSITARIA NO CONTEXTO DA 

REVOLUÇÃO PERUANA 

I":-esta terceira parte do estudo efetuaremos em. pri 

meiro termo ~ análise dos antecedentes históricos da Re 

forma '..1...'llversi tária qaanto a concepção, estruturE: e or~ 

zação, est~belecendo seus planteementos políticos, alcances 

e re s:ü tado s • 

A partir destes elementos buscaremos identificar e 

erplicar as possíveis correspondências e contradições da r~ 

forma ed~.2cacional postulados pela revolução insti tuicioI1P.1 

que ostentou o governo no Peru durante este períOdO. Em ou 

tras palavras tentaremos descobrir como os planteamentos 

teóricos de construção de um novo bloco histórico, em que 

nel1h~ das classes aliadas sería hegemônica encontram não 

uma coerência com os objetivos da reforma universitária e 

as mudanças efetivamente ocorridos na estrutura e organiza 

ção do sistema universitário. 

l. Problem2.tica e Realidade Universitária em 1968 

1.1 •. ~tecedentes históricos da Reforma Universitária 

Há um fato inquestionavel nos antecedentes históri 

cos da Universidade e nas sucessivas tentativas de introdu 

zir m . .2danças na sua estr..ltura e f:m.ção: A llniversidade re 

presentg histórica e substancialmente uma resposta social 

às Lecessidades sociais. 

A tendencia política distinguiu as escolas filosó 

ficas de Grécia e as -universidades medievais •. A Universidade 

medieval resultou em consequência, elemento polít~co, inst~ 

tuição desti~da a servir ao Estado, a defender seus interes 
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ses e a engrandece-lo. 

, 
Tanto os juristas como os teologos se preparam na 

-- l)~liversidê .. de p8 .. ra .. defender .. a Comunidade; desta maneira a 

função p~blica era: inerente à universitária. A universidade 

e a cOL1u.nidade ti!1~lD. a mesma aspiração: o bem-estar da co 

leti vidP"de. 

Seguindo Encinas, podemos dizer que Universidade e 
, 

Estado como entidades destinadas a um so fim, estabeleceram 

entre elas relações que refletem um interesse político tra 

duzido em contratos recí .rocos dos quais surgirá o Estatuto 

Universitário ou Carta magna da Universidade (1). 

E depois da apariçãp e funcionamento das primeiras lmiversi~ 

dades (1150) que os poderes estatal e eolesiástico agiriam 

para prestar às universidades seu reconhecimento, e posterioE 

mente, estes poderes, como se sabe, adotariam o direito de 

criar ~versidades e autorizar seu funcionamento legal ou va 

lor oficial. 

As relações entre a Universidade e os poderes ecle -

siástico e estatal, cada vez mais vigorosas e ligadas estrei 

tamente ao processo histórico de desenvolvimento social, deram 

luge.r ao estabelecimento de um verdadeiro decreto universi tá 

rio. são dados muito ilustrativos os que proporciona Rogelio 

Llerena, que indica que a primeira carta onde aparece defini 

da a situação juridica dos estudantes do Bolônia que data de 

1158 e a carta fundamental da Universidade de Paris, la ~lla 

Parens Scientiarum data de 1231; mas já em 1212 uma Bula de 

Inicência 111 intervém na Universidade, davido a um apêlo dos 

professores, limitruldo as faculdades do Chance1er Episcopal 

de Hotre Dame, Oxford, que se' origina num exodo de professores 

e estudantes ingleses de Paris no ano de 1167, recebe os pri 

neiros previ1egios pontifícios e reais em 1214. Algo assim 

112 -



.' 

sQcede com as Universidades esna~10las de Valência, Salaman - -
ca, Valladolid. Diferentes e excepcionais são os casos de 

Tolo'.:.se, primeira. um versida.de pontificia, fl..L'tldade para a 

1.L. ".L. 1 .J- 1.J- '.L. d "FI' "d . f ~ __ L \10. 2.11 ... e ec \I-"l2. con"ra os c8 .... aros, e e _ er~ a, cUJa una.,ê: 

ç~.o ji9.rece dever-se inteiranente a Jaime 11 de .tJJ'2.ião. (2) 

I:i.l-;;eressa.rn. estes fatos porQue, 112. verdade, expre~ 

S2..Ill ['. ra.iz essencialmente social da Um. versidade q'.:e se ori 

gil19. na eficiência. de forçs.s sociais e--.;.tes 'lue TI..8. von·~e..de do 

l)oder goverl1.s.nte. I'oré:çn. do ideal político orientado ao bem.

estar coletivo, compertido FeIa corporação j:J.rídica de yrofe 

sSOTes e est').dC'm-'ces, ficou. pouco ou q'.lase nada 118. here.nça r~ 

cebida pe12.s Universidades i1ispe..no americ,anas, eS':;as se con 

'craríam. fl.lnda.mentalmente na missão de mostrar claramente sem 

l~ conexão com os interesses sociais do pais. 

Fazendo uma visao retrospectiva encontraremos que 

no ?er2, a organização da Universidade Vice-Reirzl teve tuna 

inspiração eclesiástica de corte feudal. A crieç20 de v4.dver 

sidades constitaem atos de reforça.mento do projeto colonial, 

definido nos termos se g.u:l.te s : para servir a De'vlS I~osso Se 

nl1or, p~.ra desterrar das trevas da itp1.orâncie, os s'~..í.di tos e 

vassc.10s, })ela vont2.de Q',-:.e temos de ho:rrar e f8.vc::-ecer os de 

l1.0SSC.S indiC'.s conforne se e:q>ressa 112.S Reais Ced·~:J.2.s e 

-eros instrLunentos de. é1)Oca. 

(1) ::nci:-:1rs, José .Antonio - La RefoTL:!.? Universit2.ria e!l e1 Per~l 

(1930-32) Zdic. 881. ~imE 19273, :9~g, 28 Só referencial, 

~lao e 

(2) =~lereD8 Q".1..evedo Rogelio - Universidad Per~!E.nc..: Aspectos crí 

':;icos'- elenentos de coro..str.lcció:1 - :?~jCCIPE, J)oc. 4 Lim2. 

:'933, ::;2.8 11 . idea eere.l. 
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o modelo salmantino, profu..'Yldamente eclesiástico, adequado 

11pra o desenvolvimento do pensam.en-i;o da época e deslieado 

do ·~r2.bB.IllO man .. ml , des11rezado por outra pe.rte e reserva 

do 2.0S escravos e 2.rtes8.os teve plena vige:::1cia 2:cé fins 

de séc .~::..o XVI, e n'\; 2. o , D. 2.ristocre.cia gover::'lD.l:te civil e 

rrili·cr.!' ti::1112.se fortalecido e a nobreza recr"leríD. algo mais 
, , ~ . , dA 

q.'.-~.e t:'->.'.los nobilie.rios encontr9,na.o nos perg8m11:;'10S aca ~ 

Il1-i cos .i.Il 2.prol)riado s'.-:.ced8.:.-:.eo. A necessidade de converter 

e.'.l:.:i verside.de em proporcionadora de símbolos de status, 

levou à S1..1,a laicização. 

A universidade financiada em príncipio pelo clero 

passa a depender diretamente da Coroa que a subvenciona 

~ri~cipalnente com os nonos decimais até então reservadas 

p8~ todas as Dioceses do Reino. O govenlo da Universidade 

se s~jeita ao controle direto do Vice-rei; o Reitor era elei 

to cada 2no pelo claustro e sua reeleição era potestade do 

Vice-rei. 

Algumas das cátedras principais estava..m nas mãos do 

governo e outras como 2. d~ PriI:leirn Teologi['. er[".!1. c1ecj.ci..ici.él,:§ 

pelo Vice-rei, o arcebispo da Igre ja. metropoli.1~['.2"ln, o Ouvidor 

mais e.ntigo da Real AiJ.diência de ~ima e o Prior d8.. Ordem de 

Santo Domingo •. !l.s me,térias ensil1..adas erc.m Teolo[;i8.., Prima Es 

cri'~'lra dos T.1Ínimos de são Francisco de Paula, Filosofía de 

Sa..Tl.:co Tom.9.s Prima Sagrada, etc. Os conteúdos req:.:.eriam real 

-aprovaçao e o controle era estrito, ao ponto de pender sobre 

os docentes o risco de -oerder a cátedra se contro.riássem as 

b2.ses do. fé. 

Ao surGir a industr~alização inglesa, a crise de 

prOd'J.ç2.0 de 0',1I0 e prata e o desfase na mudança de orga.rü.z§. 

92.0 a]arece 'J.I!l2. et2.:pa de descoIl.Posiçã.o e deterioro do siste 

:lIl2.. 0'./. yro jeto ecoEômico-social e polí ti~o, que l)or isso re 
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:gerc·).te na 1.lIliversidade. Sob um novo conceito das relações 

sociais, se começan a por em questão os velhos preceitos de 

!!oeler real, no C2.~l.e constituiu sem dúvida u.ma. crise l.L11Íversi 

de gre.nde lJlaGlÚ t~J.de • 

Eos tuxbulentos anos da IndelJendência, a múversida 

ele };iertUJ.n8., co~tinu.ou desenvolvendo-se à imagem de seus a..."'1 

tecede:'"lJces Vice-ReilJ.ais ainda Que 2.cus8.1ldo os efeitos da cri 

se d2. sociedade global. Já na TIep"c.íblica, começe.m a dar-se as 

evidências de una mudança q~litativa. OD.S. de 23 de feverei 

ro de 1823, subscrito por Torre Tagle e Bernardino Monteagudo 

o~rigou a todas as ordens religiosas a constituir em cada con 
A-

vento ~ escola, tal medida evidencia a influencia da Revolu 

ção Francesa. A instrução profissional foi objeto de importru1 

tes reforre.s. 

Os estudos do Convictério de são earlos foram organ:!. 

zados em 1826, convertindo-se c ir~ti~uto em Colegio para pr~ 

pareção e formação de advogados, proporcionando-se aos allUlos 

1í::lg~a e literatura, grego, lóCica e 1~etafísica, Filosofia, 

l'Tatemá~ica, Economia política, Geografia, Cronologia e Histó 

ria, Direito Romano, Direito CíviCO e Criminal, Pr~tica Foren 

se. (3) 

Porém, sería já em 18Gl no governo do General Echeni 

que q-:.'..e se ilúciará a nova defilúção lLlJiversi t6.ri2., mudam as 

ID8:~érias, apesar de que os conteúdos talvez co:n a mesma pressa. 

A ada}Jtação da Universidade à ciência moderna cristaliza d-..u-al .. 

te o gover~o de Castilla, COI!l c RegI.J.l2..!llento de Instrução P-.íbli 

co. de 186J .• Paz Soldán desigr.l8.c::.o Reitor da UI1..iversidade de 

(3) :BAP.:?.ETIA ':. CAOS, Feli})e - L~. Refo:r:'l:lC, de la Ir:str ... cción - Ed. 

mimeO[;Tafec.da de la U.E.lI.S.lE. , Pro Educacié:!l 1965 

(é :.:.rn.a ide ia obtida do livro e não l1.]jlp.. 

c .; "'~ç~O) .. lICt. c.. • 
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são Marcos empreende a tarefa de adeq~ a velha universic~~e 

fe-"ldal com rasgos renacentistas a. UlD.2. nova concepção de ed::..l 

cação liberal, se dá enfase a fo~vção de profissionais es=e 

.' ci~listas em Direito P~blico e Privado, ciencias r~turais e 

filosofia liberal. 

I.'iEds adiante, ellcontra.I:lOs a Universidade como o 5==-0 
onde se fortifica a vangu.arda do Civilis,mo, partido políti:: 

., . '.... '., '..... d ' q""J..e a.ominB.r~a por 'tun. OOIJ. lIempo o cene.r~o pO...i..~ u~co o pa~s 

gido como corolário do bom econôDico do g~no. Se difunde o 

li -)eralismo de ins!.liração inglêsa e norte -americaT''z, ten-:'"':. 

do o riüido acondicionamento da instituição ~universitária ~~e 

!1ão se produz com e velocidade esperada, é quando se criac a 

Escol2. de :engenheiros e a Escola Nacional de Agric4tura C-.-:'~::l 

VL1C-)~ação com o desenvolvimento do comércio internacio!12..l 

rece evidente. 

, 
Manuel Pardo, o mais consp~cuo representante do c~-; 

lismo impõe Ul!l horizonte ideológico ~"'..l.e contém dois aspect:z 

que nãof~U1do são contraditórios por tU1 lado a ideologia S~t 

Sino!!ia:w. p~..ra o livre desenvolvimento da economia e, por :~ 

tro, & ação de controle e racionalização da fazenda páblic~_ 

ITão obstante, a "J"niversidade se faz forte, ass .... -:.me o papel :.= 
fOrDl?r q-_~C'.dros dirigentes e eIIlprese.riais, ad~:lere estabi:!.i.~':'e 

eCOI:,.ôDica. e adminis'crativa à seIileLrmnça de seus referentes 

r01)e~:;.s e :lorte-f'.lllerice..nos. 

Depois da g~erra com Clúle, em 1901 se sanciona 

te o D221dato de ?iérola DEa nova Lei de Educação que reg~l~32 

ta para a U~;versidade ~~~ nova organização ainda Dais DC~~=~ 

sob o nodelo orgallizativo da lu1iversidade francesa. Com a :'~i 

de 1901 se cria -t..'.m organismo s-~lperior qi.lC controla as e;!;iyi':"::. 

eles eêLlC8:~iv2.s i11S"üi t-.. úcion.3.is. r:-os dois a:.l0S seG"~'.i~~".;cs ~c-=-=-s 

..,_. A. 

no :t:'I13.S a.ao !11?~ o:~ c o e re nc l.a oTGQl1ica à u~,~ vcrsidr'-.de, se cri==-
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8.S f8.c .... :tld3.des de Ciências ?olí ticas, . Economie. e Comércio a~_le 

rGslJo:?1dem e. orgaJ,1Ízação social da época e à orientação da 

eCOl1ome. T1...8.cione.l. 

Bm 1914 é eleito Reitor da Umversidade de são Ma! 

cos, Dom José Pardo, diz-se que por mé~ito aos altos serviços 

:9res".;8.c1.cs 8. od-~~.co.ç8.0 '\.U1i versitári8. dv.Tante S1.1..8. eos-cçao lJros! 

cIe:,_cirú da ~T8.ção; porém, tratava-se de uma decisão pe.rticlárié'. 

c_' .. jé'. e:::~lec-[;a-;;ivc. erc. rel8..nçar 1J Chefe do Civilismo nOV8.lD.e21te 

8. prineir2. lIagistra~ura do Estado. 

A Universidade elitista se esboça nítidanente como 

corporação ao serviço de grupos poli-oligárquicos domil~tes. 

Depois da G~erra com Chile, a entrada dos Estados ~ni 

dos ~o célw.rio econômico peruano coincide com. ~. noca etapa 

de crise l.1.:uversi t6.Tia, onde os modelos têD. que ser reconstruí 

dos. 

?assada a primeire. gllerra m-..mdial, o imgerialismo !lor 

tee..m.erica.:.···lO tiT1.ha tirado qõ.u:'I.se -;;'\.'.<10, totalmente, do inglês, 

-~inh~. em S-_18.S mãos i::lVersoes lIr_'--Í to sérias em petróleo, minério 

8.gric-v,-1-:;-.lr2. e indústria. A oligarq-"J_ia naciona.l dependente, não 

d 1 ' ... · d ~ ese:wolve_l -~:n progr8..ma !lo ~ v~co, apesar o .c;stado agir cr ... lase 

eD. se-..,- excLlsi vo ~)rovei to. 

1.11. A Reforna D2llversit2ria no século 2.tLml: Período de 1919 

a 1930 

Este ~eríodo está nominado pela rigoroso. ~ersol1alida 

de do Lcg..1ía o encêEio, governa.nte di tatori2.1 auo SUIJrÍ!!lG a oli 

gc.rcr.'.ia do poder pOlítico e.inda quo...."1.do não do seu poder social, 

1 ,.. O . d T ' d . ~ d .Lo'.Lo • c,-_t-).ro.l e econo!!lJ.Co. governo e .1..Jeg~'.~a epo~s a.o esv~v·~:.~r 

o civilisLlo de S'.'..a il'lgerência r..a b;.1.Tocracia estatal, l"2..S :00 

versidades, etc.; recorre 2..0 apoio d2.. emere;ent e b·..:rrg...lesia in 

- l17 -



õ.Hstrir.l do :país alentada por inversões no rte-ameri c c.P..D. s • 

:i?é'.ra Cotler - comentado )or E. Yé:::>ez - "1egu.ía, em tan 

.' .lüo represcnten.lüe Dais 11.1.cido da b J..rg,l.esia nacio1'18,.l ~rremc'!;erá 

contra a estru.t'..lxa básic:-. da repú'.Jlica gristocrática, a repl.lbli 

ca q .... ·ce e::J. .s.l tina i:lstâ21cia e::-:-.Qressava os interesses de c...1I!la h;.-'.r 

.,.. 'd" b' . d 1 . C.~,esia Q~Dln.n 0., o.e iJ.1IL9. u.rgLJ.es~? que reql.:.er~e. a a_~allça com 

os J;;erTé:~:!;C:;'C:ltcs ~0ara Hssocie.r-sc à e:;:pans8,0 do encravo iI!I}!eria 

os Ll'ceresses desta b~)..rgc.esia Sl1 

~riI!lil'ldo os 'cerra tenentes da alie.:lça, e entroc8.21do dac!"".li em 

dia:lte diret8nente a b~)..rg.lesia 118. sua associação com o imperia

lismo" (4) 

D.las variáveis poderosas estão em jogo então na defini 

ção do estatuto 1l!1.iversi tário nes'ce períOdO. Por u:n. lado, 
, 

a lU. 

vel intenlo como foi a ascensão d8 LegQia ao poder e, por outro, 

a 1úvel externo a enorme a transc8ndentRl influência que exerce 

ria o denomil1..ado grito de CórdOVc. ou a I>rimeiré:!. grande Reforma 

Universi ti.ria latino-america.!1a, c~"'!.Xacterizada fundamenta2ment e 

pela pos~'lação e conquista da pD.~ticipação estudantil nos dife 

re:;.tes 1úveis do governo u.r.iversi~ário. 

3m 1919, nos diz Encinas que a sit~lação lL~versitária 

estava caracterizada por: 

8.) ?redoI!lÍnio da tendência ~)rofissionctl, já ql.19 a ela res 

pOEde a orgp.nizaçeo de S8,-1 regime admilustra.lüivo e acé:!. 

'dêmico; resultando en si::Iples escolas profissionais des 

ti!lf',das à aql.:.isição de conhecimentos para :.l.s-"ú"r~lto in 

dividu.al. 

) ~ ~ d - d . f 'd b _ alIJe'. e re12.çao o enS~:,lO o erec~ o com os interesses 

vrimordiais da coletivid~de. 

(~_) "13:::;::;S Zrnes-'üo - 31 Oncenio de IJegJ.ia e11 .A.21álisis n2 4 - Lim.:::. 
2.973, }12.g 105. 
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C)Obsolescência do plano de estudos. Carência de bi 

bliotecas, gabinetes e laboratórios. 

d) O ensino verbal como único processo perante a obri 

gada situação de passividade do estudante. 

e) Ausência do d;esenvolvimento da investigação cientí 
! 

fica e tecnológica. 

f) Acesso sociallnente discrirrinatório dos estudantes 

à universidade (5) 

Esta situação é práticamente sacudida pelos lineame~ 

tos de Córdova, uma de cujas primeiras declarações indica: 

"Entendemos que a Assembleía deve estar formada 
.... 

nao 

só pelos acadêmicos das Faculdades, sel1ão por todos os profe~ 

sores, titulares e substitutos em exercício, por uma represe~ 

tação dos estudantes e pelos profissionais egressados da Uni 

versidade e residentes na. República" (6) 

Apesar que os ideais de Reforma expostos em Córdova 

não abrangeram problemas universitários de ordem social e me 

nos ainda problemas relativos à realidade integral do estudan 

te, sim incidiram em dois aspectos capitais: 

A renovação da docência, e 

- A mudança no regime de estudos. 

No Perú, o fim do civilisEO e com ele o da república 

aristocrática esteve demarcado por amplos movimentos sociais 

que se en:frentaram à ordem oligárquica inperante no constitui 

ria o início da modernização da sociedade. 

(5) ~ncinas, José p~tonio • Op cit. pág. 31-49 - referencial 

(6) DEL r,1A.ZO, Gabriel - Estudia.n.tes y Gobierno Universi tario -
3dit. El Ateneo, Bs.As. 1955, pág 31 - citando el memo 
rial deI comité "pro-reforma" constituído en 1918. 
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"A Universidade não foi insens!vel nem marginal a 

este fenômeno e começa no ano de 1918 um movimento de refoE 

mE. t~~versitária que na suas primeiras manifestações foi de 

natureza acadêmica, estendendo-se depois ao campo das ações 

sociais e políticas. É interessante anotar que ~este caso o 

movimer..to universitário m?,nteve o femento da agitação social 

quando já avançado o governo de LeguÍa, este quebrou sua .... 

aliança com os setores populares e començou a estimular o 

desenvolvimento de uma burguesia peruana aliada à penetração 

do capitalismo norte-americano" (7) 

De fato, em 1916, se instala no país uma Convenção 

Universitária que discute por primera vez diversos tópicos 

vinculados ao ensino, desde a escola primária até a universi 

dade, incluindo questões de ordem política, religiosa e ec~ 

nômica inerentes & universidade. Porém, este evento teve uma 

ação puramente declarativa pois não chegou a estabelecer nen 

huma demanda específica nem concreta ao governo. 

Zm 1919 se produz um efetivo avanço reformista na -

Universidade, os estudantes se mobilizam e demandam específi 

camente a mudança do pessoal docente, terminando assim um dos 
, , 

pontos essenciais da Reforma de Cordova. A greve e a captura 

de locais aparecem no cenário universitário CODO elementos da 

estratégia de luta estuda-~til. O jovem Victor Raúl F~ya de la 

Torre se eleva como presidente da Federação de Estudantes do 

PerÚ eserimindo os príncipios básicos de Córdova: participa_ 

ção estudantil, direito de taxas, assistência e cátedra livre, 
- .' .. , - .. ~ renovaçao per~od~ca da catedra, nao-reele~çao de cargos. 

É esta eclosão estudantil que move iniciativas parlamentárias, 

os deputados Vega e Encinas apresentam um projeto de lei pelo 

qual devían cessar automáticamente os professores declarados 

faltos de conpetência ou dedicação docente. A Lei 4004 denomi 

nada de TJJ:AS é aprovada pela Constituinte no dia 16 de outu-
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bro de 1920 cór~agrando un conjunto de importantes reivindica 

ções estudiantis. 

3ntre o ano 1920 e 1921 se patentiza a realização or 

eânic~ do cor90 profe~soral que não aceita de bom talante as 

nov2.S coniições. Se tenta deb8.-~er um a:rrrplo projeto de lei de 

RefoTIl?-. '2":11 versi tária C}.ue éleIlO:;"s de al)rOvar-se en deputados é 

detido pelo Se11é'..do. Os docentes de são I.:arcos recessam o claus 

tro por decisão w.1.ânime e o governo declara a Universidade em 

reorganização, esta permanece fechad8. por C}.uase dois anos. 

o governo de Leguia afiança seu projeto de aliança 

com o capital extrangeiro norteamericffi1o e sua ditadura se 

aparta das classes médias e po,ulares que originalmente contri 

buira.m ao seu engrandecimento. ::;;rn 1923 é deportado José Carlos 

IJariáteQri e, en 1924, também Víctor BaÚl Haya de la Torre; e~ 

tas e outras medidas de represEo liquida0 em Última instância 

o DDvimento universitário. Como ponto culminante do período 

C}.ue examinamos tería que indicar a dação de um Estatuto Univer 

sitário, cujo projeto foi apresentado em 1928 pelo então rãni~ 

tro de Educação Pedro de Oliveira. Dito Estatuto que elimina 

a autonomia universitária fazendo-a dependência do Estado, de 

clara Universidade Nacional a Universidade lIaior de são l:arcos 

cujo Reitor devia ser nomeado }Jelo Governo; tal corpo 

teve Ul!l3. vigência de apenas doj.s anos até a queda de 

legal 
, 

LeguJ.a 

que coincidentemente sería o p:,-'elúdo de uma nova :Reforma. 

(7) BERIU .. -:~s B. 3nrique - I.1ovirJientos Sociales y l:ovilnientos 

Universitarios en e1 ?erJ - PUC - Lima 1975, pág 24. 
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Período de 1930 a 1968 

A meados de 1930 se produziu a queda de LeguÍa, sendo 

esta vez o Comandante S8..11chez Cerro o dirigente do levantame!!; 

to ~litar que pode ter aberto as portas para una mudança so 

cic.l efetiva. Ve j2.JIlOS porém, an-~es de examinar a evolução uni 

ve:'8i-~2Ti& o p21~on:)T'la econômico social que carateriza estes 

trinta e oito B2lOS. 

Heste período a oligarquia da costa do país, se con 

forma e consolida sobre a base das inversoes extrangeiras e 

do comércio exterior. A serra em geral entra num processo de 

inestabilidade e de tensão entre proprietários e os operários 

de assentanento; una exeção ~)ortru~te são as neGociações a 

grícolas que se aliment~ das economias do encravo mineiro na 

serra central e simultânema.ente outras negociações de gados 

em zonas de produção de lá. 

Em Pasco se constituem as negociações P~golán Yana

huanca, Cerro de ]?asco, Huascar; em JUIlÍn teI!lQs Corpacancha, 

Gal1D.dera del Centro, Ganedera JUllÍn, 1::1 PacífiCO, Santa Ana, 

Anta-90ngo e:::J. HU<.-"illcavelica, AgríCOla e Ganadera Euancavelica, 

?ichoy, Bazo Velarde y Sinto, entre outras. 3stas fazendas se 

capitalizan com fortes inversoes, instalações e vias de comu 

nicação e tecnificam a exploração com críterio e~)resarial. 

Estes grandes propriétarios ou os Qonos das eDpresas respecti 

vas cOIrrgõen lJ.lIlE. Oligarquia com acesso ao poder político l".a.cio 

nal de maior projeção evidentemente que a tradicional oli~ 

quíe. tel"T2.tenente - fazendeira regional também denoILLinada l@ 

mO::'lal. 
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metodológicos especificos de cada disciplina, assim como a 

indispensável experiência da praxe educacional, e conformag 

" do equipes que trabalhem integradamente, se dediquem à difí 

cil tarefa de aproximar-se intelectualemnte à realidade de 

processo de reforDa. 

Efetuar esta avaliação foi uma aspiração constante 

dos organismos técnicos do I/Iinistério de Educação, durante 

o processo revolucionário e ainda' depois da primeira consti 

tuciopzlidade ter voltado ao pais. 

A respeito disto, durante o ano de 1976, o Conselho 

Superior de Educação implementou e executou um estudo com o 

objetivo fundamental de avaliar integralmente a Reforma Edu 

cativa. 

Em 1981, se efetuo também um importante esforço de 

avaliação; como resultado do qual existem estudos parciais 

sobre diferentes componentes do sistema educativo, notando

se como constante a ausência de informação sobre o nivel da 

educação universitária. 

~ compreensível que passará algum tempo antes de 

que toda esta informação possa ser adequadamente aproveitada. 

No entanto, em geral, existe a seguinte informação, 

parcial, ainda nao consolidada, mas que resulta de utilidade 

para nosso objetivo: 

a) A evaluação dos Planos do Setor Educação, nos que 

centralmente a informação é de natureza administrati 

va. No processo de, planificação educativa se deter 

millÇ'..ll objetivos, metas, estratégi'as, assim como os 

recursos e politicas de direção, controle e avaliação 
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A informação que oferece este tipo de documentos coa 

seguinte se orienta a identificar alcances, predomi 

nantemente quantitativos em relação com as metas 

propostas e a indicar de maneira geral a articulação 

dos Planos do Setor com os objetivos, metas e proc~ 

dimentos do Plano Nacional de Desenvolvimento. 

b) O Relatório do Modelo EDUPERU, elaborado por um Co 

mite Técnico nao oficial, com o propósito fundamental 

de apresentar os resultados da aplicação' de um método 

de planificação, baseados nos modelos matemáticos de 

simulação, cuyos algaritmos permitem a incorporação 

de dados diversos para obter resultados com diferentes 

alternativas que permitem - a partir do comportamento 

dos diversos elementos do sistema educativo - uma 

pecção que se pensou útil para implementar o Plano 

ral de Conversão. Como tal, este documento contém uma 

exposição global dos objetivos e ações que se realiza 

rao até 19BO. 

c) Os produtos de investigações realizadas pelo INIDE, 

sobre diversos aspectos do fenômeno da educação, visto 

desde as perspectivas tecno-científicas da PedagogÍa, 

Ciências Sociais, PSicologia e Economia. 

Como podemos apreciar o objetivo de avaliar os avanços 

do processo de Reforma da Educação em termos integrais, acede 

certamente a dois objetivos que nós propusemos, mas com certeza 

irá se efetuando no futuro por aproximações sucessivas de inve~ 

tigação científica e tecnológica, necessárias para o desenvolvi 

mento da Educaçao além das conjunturas históricas. 

No entanto é possível visualizar objetivamente os av~ 

ços da Reforma Educativa desde uma perspectiva crítica que, a 
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- QLúsyicanchis, caso típico de como a fazenda passa de un ti 

po de exploração familiar a UL1 tipo de exploração empresro"'ial 

e especializada sobre uma superfície de ó4,91S hectares. 

Ig~alrilente são bem cOl1hecidos os casos das fazendas de gado 

do à.epo..Ttamento de :?uno, tais co!J.o Sollocot:e., ::?icotw..i, etc. 

=::-este con-~exto econôrúco as cidades se afirmam já 

n2.0 só como con-;:e:;.:tos de interjjlediação, não o bsto,nte o centre.. 

lisjjlo, DE,S sim cono núcleos industriais e de assentanento que 

dão a base de novas relações na sociedade dentro do siste~ -

cayitalista predominante. Os Encravos constituem evidentemen 

te os novos eixos da organização, ao redor deles se formam 

áreas ou regiões econômicas, onde se produzem as relações cen 

tro-periferia dominação interna, cujas expressões se dão no 

nível social, cultural,político e demográfico com a crescente 

migração d,a área rural à.s cidades. O des.envolvimento da socie 

dade peruana se dá então de maneira diversificada e com diferen 

tes graus de avanço. Cor::rpreer...de-se então que o Peru. não consti 

tui uma unidade de desenvolvimento econômico -social, existin 

do áreas diferenciadas por sua forma de consolidação. 

Este é o p8nor~, genériCO se entende, aue predomi - -
nou até fins dos anos sessenta. É aqui resultará sumamente opOE 

t1.mo inserir UI..'"'la citação ao pensamento de I.:.a.tos Ia, para quem. 

a domil1ação interna se apoia na dominação externa e responde à 
organização da sociedade nacional. Repousa principalmente ~ 

concentração do poder numa só cidade, Lima, que domina todo o 

país. Social e culturalmente se baseia no sistema de classes 

sociais relativamente rígidas e na maneira como estas partici 

pam e recebem os recursos sociais, econômicos e políticos. 

Desde umas décadas atrás, apesar de que em forma acen 

tuada desde 1945, a elite que representa o poder 1~ciona1 

não é um conjunto homogêneo mas sim 1/.1:1 conglo:merac.o ou conjUlTto 
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de grupos heterogêneos e desarticulados, inclusiv~ com interes 

ses contrapostos, sem planos comuns, se~ expressão formal num 

partido político e ~uase sem líderes notórios. Os grupos re 

~resentam as fontes do poder e'os integra0: mineiros, agricul 

tOl"'es, pescadores,banQueiros e fin2.l1ciste.s, l)ropiétarios ur 

banos, c01!lerciantes, industrias e UJ."'barrizadores e l"'evel8l!l l)ro 

cec1êl1ci2.S, jogos econômicos e apoios :1101í ticos, sisteLJas de 

inversões e de expansão e fundomentalmente, suas relações COE 

O extrangeiro. Ce.da grupO deste conglomerado controla radial 

e principalmente ~ setor econônico, uma área do território ou 

um conJunto nacional, mas, apesar de sua expansão não consegu;i. 

ram consolidar um grupo nacional de poder que, mesmo superdit~ 

do, seja harmônico e racional com o sistema. 

A carência de um projeto político dos grupos dominag 

tes foi patente e, respeito à oligarquia fazendeira, esta con 

clui seu ciclo nos anos setenta co~ a execução de um ambicioso 

e até hoje controvertido programa de Reforma Agrária, no quadro 

do processo revolucionário peruano ao que fizemos ampla referên 

cia na segunda parte deste trabalho. 

Voltando aos anos 1930-31 encontramos um período parti 

cularmente violento, no qual as massas estud~1tis pugnam por 

lBa reforma universitária radical. CODO produto de tais de~~das 

e ayesar de aue não com a velocidade do caso, SL~chez Cerro yrQ 

Dlugn c ~ecreto ~ei de G de Fevereiro de 1931 no ~ue se convém 

com as reclamações estud~~tis, institucionalizru~do as seguintes 

conquistas: 

Representação ativa do alunado nos corpos diretivos 

da Universidade e ~~ eleição de autoridades. 

- Direito de taxa para renovar o corpo docente, o Qual 

devía ser objeto de uma reg~amentação. 

- Participação na eleição do Reitor por procedimento 
indireto. 
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de grupos heterogêneos e desarticulados, inclusive com interes 

ses contrapostos, sen planos CODllL~S, sen expressão fOTEal num 

partido político e ~uase sem líderes notórios. Os grupos re 

~resentam as fontes do poder e'os integram: mineiros, agricU! 

tores, pescadores,banqueiros e finsl1cistas, lJropiétarios u.r 

brul0S, comerciantes, industrias e U1~ba~zadores e revelam prQ 

cec1ênci2..s, jogos econômicos e agoios l10lí ticos, sisteDas de 

inversões e de expansão e fund8IlentaJ.nente, suas relações COE 

O extr2.ngeiro. Cada grupo deste conglo!!l.erado controla radial 

e principalmente um setor econônico, uma área do território ou 

um conjunto nacional, mas, apesar de sua expansão não consegu;!. 

ram consolidar um grupo nacional de poder que, mesmo superdita 

do, seja harmônico e racional com o sistema. 

A carência de um projeto político dos grupos domi~ 

tes foi patente e, respeito à oligarquia fazendeira, esta con 

clui seu ciclo nos a~os setenta com a execução de um ambicioso 

e até hoje controvertido programa de Reforma Agrária, no quadro 

do processo revolucionário peruano ao que fizemos ampla referên 

cia na segunda parte deste trabalho. 

Voltando aos anos 1930-31 encontramos um período parti 

cularm.ente violento, no qual as massas estudal1.tis pugnam por 

lma reforna universitária radical. Cono produto de tais demcL~das 

e ayesar de que não CO!!l. a velocidade do caso, S&nchez Cerro prQ 

nlu:~ o ~ecreto Lei de G de Fevereiro de 1931 no que se convéD 

co~ as reclamações estuda~tis, instituci021.alizando as seguintes 

conqu;stas: 

Representação ativa do alunado nos cOT}JOS diretivos 

da Universidade e ~~ eleição de autoridades. 

Direito de taxa para renovar o corpo docente, o ~ual 

devía ser ob jeto à.e uma re.e;u.lamentação. 

- Participação r~ eleição do Reitor por procedimento 
indireto. 
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Porém, surge uma resistência ao governo de Sánchez 

Cerro, com uma clara direção pOlitíca partidária a~rista. 

?eral1te esta oposição são :r.:aTcos é recessada em. 1932 !l0r Bena 

vides e:::l cujo governo hevía começado já a introduzir-se nova 

Dente o poder civilista aue antes bateu em: retirada. 

A recomposição das relações entre o civilismo e os se 

tores moderllizan.tes da economia nacional, determina um estanca 

mer.!:~o l~'"1.S redefir-Lições ~1iversi t2.rias. l~o estatuto de 1935 se 

acei~~ algw1S planteamentos da Reforma mas discretamente. 

~m 1941 Prado aprova a Lei Orgânica de Educação onde se inclui 

a Universidade na seção segunda, es"Gr.' lei não introduz mudanças 

efetivas, opta por um moderp~zação da linguagem que até então 

se }1-<'J,via empregado na legislação que vinha de 1876 a 1928, tra 

duzindo assim os frutos de uma convivência política dos grupos 

de poder nacional. 

No ano de 1945 se cristalizam amplos movimentos sociais 

nUEa Frente Democrática Nacional, triunf'a ,José Luis :Bustarnante 

P~vero co~ apoio do partido aprista peruano e assim se dão as 

condições para un novo ~vimento de Reforma Universitária de 

iI!!port8 .. Ilcia. TIe-:'oDD .. das as autênticas bandeiras da 3eforma, em 

especial sob os efeitos da Segw.lda Guerra IlCundial, dá-se em 

1946 a lei nQ 10555 N'ovo Estatuto Universitário ou Carta Cons 

tituinte da UllÍversidade Peruana; esta lei é em tendência dife 

rente às precedentes inspiradas pelo civiliSmo. 

A lei 10555 é o que pOdería chamar-se de RefOrDa ou Lstatuto 

"Jniversi tário da bUJ.~guesia eIaergente, em busca de sua legi ti m:. 
ção e identidade própria, define a Universidade como ~\rt. 1 

A Universidade é a associação de professores, alUll0s e egressa 

dos, para eS~udar, investigar e propa~ tudo relativo ao con 

hecimento hu~o, com o propósito de ~ue a coletividade alcance 

o ITIBior 11rovei to espiritual, t2..l noção se cOlJT.9lementa com a que 

oferece o Lrt. 2 li.;' Universid2.de deseD".genha tambén a Dissão so 
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ci~l de prestar colaboração eficiente no estudo e realização 

de assuntos que benefician o p~.ís, é participam corporativ~ 

me21te nas questoes de política conten:)orânea" em outras p2.l~ 

vras, se reco~Jlece a participaçQo de novos g:~pos no exerci 

cio d2.S '" . ati-vidaà.es econOIll.cas e a vids. social assim cono 

direç~o da política em benefício dos bl~üpoS sociais eDerGe~_ 

tes. 1:2. um e:lsaio de filosofia i;r:: .... óllri2. ql1E..ndo se 2.fi:r:w.a no 
, 

tanbem de '3sclarecer as q,ualidades 
, 

sv~ al1tl"'Ol)olog~a e de suscitar as fo:r'lJJ8..s culturais 

peculiares dos povos indo-americanos, em relação com a cultu 

ra universal. 

A nova lei dá uma nova.orga~zação à ~iversidade, 
c02~erindo participação aos es~antes, a quem recorulece direi 

tos especiais. SegLuldo o Art. 4SQ os alunos estão obrigados a 

manter o restígio da tL~versidade e a prestar serviços de or 

dem social, admi~istrativo e acadêmico. Zstas conquistas, re 

fletem porém, somente o desejo cv~)rido do grupo de Refornu:, 

que j?lane ja dirigir a situação desde este lugar mediante a ig 

gerênCia concertada do executivo con f1.U1çÕeS anpliadas da Uni 

versidade, isto se nota por exe~lo no Art. 12Q : C plano de 

estudos da 3ducação Secundária, de acordo COT:1 o .:".rt. 77º, será 

elaborado pelo executivo, com os delegados de cada l.UDa das ia 

culdades de 3ducaç5.0 das Ul1iversidades racionais e o lo.rt. 98Q 

que indica: C Pocer ~xecutivo, co~ a Uriversidade, revisará as 

cédulas de cessação do país. 

Este novo lineenento legislativo da Universidade dura 

relativ8..!J.el1.-'.:;e pouco, en 1949 Od2"'ía medic~nte ~ecrcJ.:;o Lei 11003 

repõe a 2:;ei 10555, derivando alguIl..s artigos relacionn.dos COI!l a 

partiCipação estud&~til. 

1;0 segtL'1.do governo de :?rado da cha..!ilE!.da convivência, se 

produz de IO.to a co~ciliaç8..o da viagen oliec'.rquica no poder co:c. 
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a bUl1gv.esia emergente. 

Se o..11rova 1.UIlg Lei bastante eero,l, a 13417, na que se barnonize..m 

os i:'1tel"esses dos gTUl')OS em cOEvivência. O l!.rt. lQ define a 

Universidade como U~ coyporaçso integrada por professores, ~ 

lUl10S e eCl'essndos dedicc.do9 é1G estudo, à docência, e à inves 
j 

, .L. 'f . ~..... 
C2e~v2 2ca. ~ rnssao 

, 
de, rull versidade, se diz, e servir 

a co:::runidade l1D..cional. 

~rado, que subiu ao poder pela segunda vez em 1956, 

consolida o poder da burguesia, consegue sólido apoio dos 

meios ~ssivos de comunicação e r~s ~~versidades graças ao 

controle institucional exercido pelo Apra consegue estabelecer 

u,a situação geral de aparente tra~quilidade social na que se 

cO::lbina o vemo CO::lO estrutura co:w. o novo proposto pela burgu.e 
, 

S22.. emergente. 

?orém, tal situação alcançaria seu máximo nível e 

capacidade de contenção e eÀ~lodiria, para dizê-lo gráficane~ 

te, no 0010 1959, quando uma COQlisão de novas forças políticas 

universi tárias substitui o par~ido a::prista !la condução do movi 

mento U!1.iversi tário. X::sté? recQ:i-.Iposição de forças e tendências 

se dá 110 quadro de acontecimen'jos :r:lUlldiais tais como a Eevolu 

ção Chines~, a TIevolução Cubar_~, as GUerri~s do ?erú que 

il1...i'luen CO:::l cada vez I:l.aior imp~cto na mentalidade estudantil, 

cuja perspectiv~ política se t~aduz na prOmulgação da Lei nQ 

13417 de 1960. ~ouco durexía o predomíniO das dirigências de 

!2Ocrático-cristianas e de inde:)endentes ao perder de vista a 

relação entre os objetivos cie:ltifico culturais da v.niversid~ 

de CO!:l a perspectiva da mudanç.?,. social. Tal vazio permitiu que 

grupos de orientação ~~ista capturassem o poder I1~S tL~versi 

dndes, sendo esta a sit-l.laç8.0 g3ral, sob o governo ele BeJarulde, 

e~ cujos começos se prodUziria a ~evolução reTUEW~. encabeçado. 

pelo General Juan Velazco Alvarado. 
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lI. Concepção ideoló~ca uredoEinante sobre a Educação Univer 
si tária entre a Segu.."'lda I',ietade da Década dos 60 e fins dos 70 

Resulta indispensável reconhecer que a ideologia pr~ 

dominante, es~á vinculada estreit~ente a tendência de organiz~ 

ção sócio econômica que responde aos interêsses dos gru.pos do~ 

nantes. É lógico que as concepções que se impõem não se dão no 

ar e como criação de seus ideólogos, são manifestações consubs 

tanciais à organização econômica e social, e como ~ais un com 

plemento indispensável do próprio funcionamento da sociedade 

para que encontre justificação e raciollalidade no seu desenvol 

vimel1to. 

A falar sobre os aspectos ideológicos, entendemos cl~ 

ramente, que não se trata de mostrar a criação independente e 

separada que fazem alguns dos membros de una classe social para 

depois impô-la na sociedade; consideramos que o funcionamento 

de uma sociedade leva consigo uma ideologia predominante, e que 

alguns de seus membros a abstraeI!l para melhorá-la e dar-lhe 

uma ordem. I:uma sociedade na qual substituem diversos modos de 

produção se dão tendências que respondem aos diversos grupos 

que a IIl2.lltém, porém, há uma que é hegemônica, e que vai se im 

pondo em :maior grau. 

.... 
Sen pretender ~ compreensao da ideologia de uma socie 

dade em termos amplos mas sim nos límites estritos de nOSS6 

quadro teórico trataremos de remeternos ao pensamento dos re 

presentantes que mais clara influência tiver~ na claridade de 

concepção ideológica sobre a educação universitária no período 

que :1.0S ocupa. 

Acreditamos encontrar dois dignos representantes vin 

culados ao tema da Universidade, eles. são Carlos Cueto Fernandi 

ni e Augusto Salazar Eond::l. 
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Car.J..OD UI,Át:; uv ~·e:r:;ual.luini 

° protótipo de pensador empresarial para a Universid~ 

de, sera dú.vida é plenamente· Calos Cueto, não só pela ini'luên 

ci~ aue teve diflli~dindo a i~eía de que a u.~versidade deve ser 
. 

cOl':.sidel~acla cono U1D.2.· eIJr,.9resa e que ao referir-se C'. seus membros 

disse: "est8..DOS cOT1~lroDetidos num mes:::.o consórcio cult1.U'c.l, nu 

ma empresa do espírito cuja wlidade de sentido deve i~FreBTI9r 

todas nossas atividades". (8) nas te..mbém porque foi na ação do 

PacífiCO, Sagrado Coração e fundador da Universidade de Lima. 

Sua ação como professor universitário, CODO ideólogo 

da concepção da Universidade Contemporânea e como político no 

cargo de :anistro de Educação teve ur.na influência substancial 

na década dos 60, sendo em DUitas universidades o máximo pens~ 
dor da problemática universitária. 

A fundamentação de Cueto utiliza o pensamento da evo 

lução contínua, de influência Eegelia.na e a nível de modelo 

ideal " A instituição universitária é UJDa das formações daquilo 

que Hegel chamou o espírito objetivo. A universidade reúne to 

dos os caracteres da estrutura do espírito objetivo" (9). 
A posição ideal é apresentada funcionando quando afirma: " A 

universidade por tanto, disse, aclarando o Decanismo de funcio 

~nto desta universidade idealista deve reverter a uma socie 

dade em forma de corulecimen~os, doutrinas, de teorias, não de 

vendo ser a Universidade uma agência política". 

A universidade que traça Cueto responde a toda uma 

tendência concreta na sociedade, a Ir-stitudção é concebida pa 

ra cumprir seu papel ir~trumsntal nuca SOCiedade capitalista 

(8) Cueto Fernandip~, Carlos - Bases de la Universidad Peruana. 
Talleres Gráficos P.L. Villanueva 1970. 
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onde resulta o centro de vanguarda nos avanços científicos, 

descont~nada dos probleBas fundamentais da luta de classe, 

por~ue isto é pOlítico e está fora do papel que se dá a u:~ 

versidade. 

aprese::'1ta o 

3 baste .. :nte claro em Cueto o mencionado, qUémdo 

fato de aue a v:.dversidade não tem relacão COE a . .. 
sociedade: "não é possi vel tarrpouco de nerillUJJ:l2. :rL!a..'1eira, ag~ 

dar 11assivanente a nutação das estruturas econômicas e sociais 

para dar imyulso à nossa educação e à nossa up~versidade". (10) 

A universidade é vista como uma empresa comercial que resolve 

os problemas ~ue Dle conpetem, como una corporação acadêmca 

segundo seus próprios termos. 

Uma preocupação constante deste ideólogo está centr~ 

da 112. fUL'1ção que c~re a universidade idealista e dentro dela 

as mentes reitoras; ao referirse a seus membros diz: "há per

plexidade e angÚstia em todas as mentes reitoras da cultura hu 

mana. Por uma cruel ironia as ciências sociais, que poderíam 

ajudar ao homem na solução de seus conflitos atuais não fazem. 

o Para este filósofo a solução dos problema.s estão na ur~versida 

de, nas mentes reitoras, dirfamos siDplesmente no grupo doDinag 

te que se encontra l1a universidade ao qual os fornará de acordo 

ao protótipo dado no eixo central doDinante. 

l;ão devenos esquecer que na época à qual se refere 

Carlos Cueto, a sociedade é totalmente dependente do Imperiali~ 

mo l'Torte-}.mericano, no que se dá uma inplementação definida p~ 

ra deSeDmellhar-se como parte da sociedade cumprindo o papel que 

se indique. 

(9) Ide~. Obra citada, 

(10) Ibid. 

, 
pag. 12. 
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Entre nós não existe sensívelmente, adverte uma insti 

tuição análoga ao college e..mericano, na qual, ao Desmo tempo 

que se desenvolvem as faculdades intelectuais do educ~~do e se 

,.. e.bl"e o lJa210rama espiritual', ele é ol"'tientê .. do inici8 .. lLlellte a de 

ter.dÍn3,das ê.tividades prát~cas da vida, ou se ja, que re,cID.I:la 

C020 21ecessidade V.Da formação q .... 1.e en v.ltima iTl..sto.n.cia serve p2. 

ré:. UIJE. ::1'1ior produç2.o ou eXJ?loração ~or parte dos D"'1.J.2,)OS domi 

I1ZJ1tes. 

A crítica à universidade que não responde os desí~~os 

que se indiquem é dura, é que a região é DUito simples, não re~ 

ponde à Organização econômica e social. Durante sua história, 

as u:1iversidades do ~erú são organizações acadêmicas dedicadas 

quase exclusivamente a tarefa de impartir conl1ecimentos, mas 

llão car~lizados à co~sideração da problemática de sua atividade 

e de svz missão, se reconhece neste pensamento que uma organiz~ 

ção que não responde à organização social e econômica existente 

deve ser mudada fazendo ressaltar seus defeitos para logo subs 

tit~ú-Ia por uma lL~versidade apropriada aos. povos de nosso con 

til1e~1te no momento atual, lXtS essa universidade do momento atual 

deve recorrer às mais notáveis e eficazes tradições do ocidente 

que mostram como é possível a conexão imediata entre o partic~ 

lar e o universal, de maneira que o ~rata.mento de um objetivo 

singular do conhecimento possa ser projetado de acordo ao obj~ 

tivo. 

Se rechaça totalmente, a alte2~tiva de procurar uma 

solução própria no tipo de universidade necessária à realidade 

11acic~1. O lJretexto de descubrir o relevo sinG'v~ar de 1.UJD.. ins 

tituiç~o vIdversal co~ a v~1iversidaae só pode ser adotada nv~ 
, ".L • d '.L"" ,.. ~ ,.. d 

pa~s ae ",erID.J.l1a o; :oz.s ~s ",o !1..ao e nege.çao (la esse~cia a corno --

Sem dv.vid8. Q.ue es~a innistêl'lCia res:90nde a ~una justi 
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ficação geral e abstrata da Universidade para fins de uso num 

determi.21ado momento; além disso representa a justificação dos 

segv_imcntos dos modelos de centros, que se dão ao eixo dominan 

_# te; ~1.1ê .. :ldo 'Jueto se l~efere à fUl1Ção ela Un; versidade il1dica q1..le 

"Ea org<:U.'1izaçe.o C011 

A lLDÍversidade, os OrGaP~smos do Estado, as Sociedades 

de gente ilustrada e a ind~stria, todas elas orientam seu tra 

balho de acordo à sociedade em march&; esta investigação na 

Universidade deve ser considerada prática, adestramento dos 

al~Ulos nos usos práticos do exercício das profissões. 

I~inguém pode diminuir a iDportância desta finalidade, a Univer 

sidade deve formar verdadeiros especialistas nas questões rela 

tivas às práticas profissior-ais para seu cumprimento numa socie 

dade de classes. 

:;:;; induvidé.vel o f; """1 específico: serviço aos interesses 

c.!.8. classe c1.oDÍl12.l1te: "as r2.zões da te~là.ência 'tLDÍlateral, a pro 

fissionalização de nossas l.'!.::!iversidades devemos derivé-las, ele.. 

1"0, ela situação incipiente ela i!ldustrializaç2.o do pe.ís". (11) 

.A notivaç~o que se insinuz. };>2;.1"a a açao e desenvolvinen 

·~o c-c. Universidade, est~ tE'..:l'bém de aeôrdo eon c.. concepç~o c<~ral, 

o !lonto de luta est2. dado 1 ·"e'· ri:::;'· ~ '- t· ' _ ~)c_c. .L .!.~G-""'O" se Iez nO'uar, anoem, 

que a teologia cris·::;2., COl:!. SU..3. insistência 112. fatibilid2~de da 

raz2.o h-~1T'le-'l2., é -V..lll fator iI:!.Yort2...'1te no :!,lrocesso de desenvolvi 

nen'co do né-codo experin.enta2. das ciências ru:::'.:;urais. 

~ claro que a pró::9ria deve encontrm" ll~ conte1.1.do real e terreru::ü 

I:l,.'"'.S •••• par8. Clue? 2.. resposJ.;a é quase obvie.: I .. -.. m.i.veroidade ~::C~ 

yo.rc.ria ::)o.1"a a vida :9rática seus fv.tUJ."os :profiosion.ais exerci 

t2.nc.o seu intelec-',;o na COIIr.9l"'eenS2.o das idéias fu.ndaoentais que 
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sustentam as disciplinas que integram o curriculu::n. de cada uma 

das carreiras liberais. 3is a~ui, o papel ~ue a i~vestigação 

deve cvJrrprir ~o ensino ~DliveTsitário destinado ao al~no médio • 

Qv.2.11QO se ti:9ific8. o aluno I:1édio se diz que se COl1st,! 

tV.i Qy.c.l1do c1:e gc.l1do à u::~.i'~ersidade, se interna 111el18.IIl8nte nos 

desí~:ios oue se estabeleceraB e tem a provada res~onsabilida 

Ci eil.J-.f -:"'i C"" '-""r'":1 _ _ u..J.._ _ t... ,1/"'. u. C.l.l::n !:late r, e, 

O'lC i~;::;O -"' ..... 1-'-00\ 
_""" _..;..L..~ .L (",....,._I..Ic;.. aos devel"es Q.ue à sociedade, porQ.ue l12.0 sendo 

assim deverão ser repelidos porque só podemos se~tin10s cl~ 

dos a conservar aquilo ~ue cremos di~10 de viver conosco e com 

o futv.To. Sendo assim se desco1lhece qualquer acontecimento 

luta de classes que se dê 118. Universidade. A universidade 

de 
, 
e 

umE i:~tituição para toda ~ sociedade e portanto não fOrBa 

classes. O propósito da tu!Íversidade contempor~~ea e formar ho 

nens ql.le sirvaJ!l eficientemente à sociedade em todas as ca~',:as 

sociais e nos mais variados usos Q.ue exige o tecido complicado 

das relações sociais. 

A solução da crise da universidade está dada 

dimensão de reforr~ eo sí para sí, uma refoma universitária é 

UE novo esquema que a vida deve crer. A UllÍversidade, seguindo 

a bela expresão de Liard, é ~ c021Iede=ação de trabalho e 

seus fins não podem ser reclizados por um só ho~em. A universi 

de.de é um império ::0 reino do ético seGUindo a cOl1ce!Jç3'o fixadc.. 
, 
e evidentemente servir a ~Ll.em admi:1is.JIÍ~"'a e oJ. ... ga:niza a sociedade 

e 11f'. liberalidade da profissão po..ra e:-=!110rar. :';'0.0 é u.r.l i.IJ:.pério 

1 '4-' •. 'd 1 1 ., .,. :90 :!.u~co • .1'_ l.Ull.vers~ aele pe ru.D_'1.C., por e::enp_o, a.eve a.e~:::ar PS, 

ra ser:rpre de tODn.r l)arte no deb.:::l;e yolí tico do l)aís. ~ eviden 

te ~ue por l)olí tico se entende qualQuer telltativa de lutm'" ue --
la nldc-~ça da sQciedade a 1.1.B dese::volviDento I~O Q.UE:.l se j2.!.l as, 

~iori~s cc que deciden, e nelQ o ycyel ~ue deva ter a 1L~versi 

dade. 

(11) 13ID. 
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A coerência COL! que sc -traço. a concc11ção ideóloGico.. 

aue deve reger o. insti tuição u::.1ivc2~si"'.;ári2., cvidentenente 

obedece à necessidade de coloc~~ a instituição ~o serviço de 

U:.."l.!:'. sociedade de e:i::-.910re.ção e r2iséria, na Q.ual o Ú.llico c;->r"';!l 

ho . <r .. le :JO "ura é ~lal1e já-la abstro..to...uente o ep areda , cu.n;pri:ndo 

~~ ftU1Ção de erJPresas, de peço.., de ~cordo aos interesses da 

sociede.de to~~do como nodelo o papel Q.ue· ct~re a tL~versida 

de :13. netró1101e dominante. 

~sta mesma. tendência sc dá p2xa cada u~~ das de~~s 

in3ti Jü'...uções 11UIJ.a perspectiva f'iJ.21cionalista, cla.r2.I1eZlte sep2._ 

re.da UTo1!~S de outras. 

Estas idéias g~lian a ~~cl1a das universidade criadas 

118. década dos 60, e entre as insti tv.ições que se aproxim.."l.I.! des 

ta -tendência ideológica podenos considerar: o.s Universidades 

Goraçe.o, neste J!lOuento. 

·u--.,,,,-l·o S~l'" z""r -:->o·("a.~'r .'!. h"",;) IJ . "-. lo. = .J -- J 

,;,;8, his,;;óri2. recente So.l2.zo..r cOZltri bui com sua :!.:)D..:!:'tici 

~o..çco política e agiu como o princiyal ideóloGo da TIeforD2. da 

:S(luco.çc.o lcvadc. 8.diD.r~:bc 11elo gove:rno de Vclo.z(!o .!:.lvarado, e 

SC,::;Ll..i21C10 suan :!.)l~ó:9rias declare..ções, o projeto fllilda.mental é: 

criar una culttu~a ~ova, um homcm novo, tuna sociedade nova. 

liascic10 en IJiB3. no seio de U.ii1.::'. f8 T'{lia de c1~.sse 
, 

:J.e di o.. 

l"'eo.lizou sucessiv21~el1te seus es.l';l).dos :10 cole Cio A1e"";0 e 

:i.1e.ciollC.l ::l:tior ele são :·.:.'"1.1 ... cos ~)OXo. cOl'ltinu.L'..r seus eS';;-"'lclos dc 

::ós-,sro.clu.c.ção no }i!éxico, na Frc..rtça, 2::::. L~col8. 1~0~1 SU:De::'io::~ 

Íl8. Aler:.P.nl12., e no.. Uni ve:::.~sic1:. .... de de :.:u.niq,lte. Cor.::o professo!." de 
.... ,.... . 8 S!O,o ::e..rcO:J dese~-:-.ge!lho'iJ. diverso::: c2 .. rGos acac.e::.ucos, cu 195 ~ 

q1.ure :lotoriedc.c.e 2.0 obter o p1. .. êr:ti.o ::acio!'..c.l de Cul ... .;ura .Ale ja:..! 

d~c Deus~~a, faze~do-se ~is c02~lecido a r{vel ~~cior~l eo ser 



d'l.u. ... CJ:;le:1:Ce critico..do pelo relatório apresente.do, CODO :'residen 

':~e dr."· d ~'s..l- d Ger's' ·u' ~- -T""-i ~ _ 00:DUSSçao e.:c, \.lU os - 8..~ 12 •. L .':'.c.':'>. L .• , 

De:!to de reordel:e..nento da universid:?de em oase 2. r . ..1,ptura com 

" a estrut-:.U'o. de fe.culdades, lJ~xa do..r aceoso c. u.rn. novo orden~r,'el1 

. '. to :r::J.2.~S pro:-::J.Llo 0.0 existente a l..w..iversidades nor-'.;e-8.L1ericane..s 
, . 

e el..u"'ope~as. 

o }}ens2..!lento de Augusto SC.lé'.zar Bondy se cristalizo. 

plel1(..'1!D.en'~e no Relatório Geral da 3ducação :?erv.2.l1D.. e na Lei Ge 

ruI de 3dtwo..ção, assim co~ em diversos doclUlenton escritoo en 

defesa da ~efo~ da ~ducação ?ert~:~. 

o mais n~rcado do pensamento de Augusto Salazar Bondy, 
'. , sen duv~da, e que este ten duas fases, por l..~ lado para che~~ 

às cOEclusões da realidade e ao caráter deficitário da educe.ção 

utiliza termos co~letaDente diferentes aos até então cOIL~eci 

dos, 
, , 
e 8.~, onde está a diferença con Cueto Fe~~dil1i por exe:c1 

pIo, porén as alter~-ativas de solução para a Dudanç~ em al~ 

teL-PO, tem coincidências e apro:::::imE.ções concretas. 

A ~~lise da realidade en iugusto Salaz~ TIondy, te~ 

dl..12.S vertentes cle.ras.: o reconhecinen'i;o qe que os lJroblemas 

educativos tên sua raiz na estrtltu.ra econô~ca, e, a • .Lo'" 
ex~s\.len-

cia inscparfvel des'~es In"'oblerélD.s cor: e. c1el1endê:lcio.. e o dOrllnio 
. ,. 

e nele o ~)r~llC~p~O do sub-desenvolvimento. 

"0 _::>l.el0.';:O' -..1. ... ;0 Ge'''''''' 1 d"" ~·\d'1C"" 9:;0 ")el""''-'''''''' J."j .... ~ v...J,., _ e,...:..__ CA....LJ It.... ~.. y", .1.. \" ...... ~-L. .. se recol1118ce 

Co i:1:jUS'~2. dis'cribuição do. riq,uez2. e:l todas S1.1.2S fo~.s e c C021 

trole de l10UCOS COb1"0 o ~~)rdclll..-'co socialne:l-'üo C01"'C.C;'O. 

Se indica igunbente que a raiz estrJ:ru..J."al dos })ro 

blo:r::l9.s ftmdanentais do Peru estão n.s. sue.. dupl8. condição de 

país sub-desenvolvido e dependente. 

A essência nesma do sub-desenvolvimentó radica lla ~resença de 
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proflL~dos deseQuilibrios na sociedcde perlw~. 

Ira neSIJa perspectiva trata-se a cul tu.ra, e procu.ra 
, , 

" l11!l2. sa~da a luvel geral q"u";'l...i1do afirma: " se entende por desen 

volvinento não o simples crescimento econômico , que só aumen 

tari a desigual distribuição dos bens e difusão dos serviços 

de educação, norada, saúde, trabaD10, segurança social e di 

versão, assin cono nE livre capacidade de realização pessoal 

entre todos os integrantes da seciedade, e isso requer profw1 

das reforIIl2.s estruJú1ll'ais no nível da decisão :9olí tica, cuja 

execução, apesar de que DrrFlica a participação da educação, 

n.8.O lJode ser deixada a ela como agente único e separado". (12) 

o tratamento geral de que :n.2.0 haverá mudança em educ~ 

... I- -'- .c ... -'- tur" '" d" d çao se 112.0 se e:::ecu:",am. ",ransJ.or.rnaçoes es uru a~s, e ~n ~ca o 

oue :11.ão hc.verá efe-'.;iva tra...1'lsfo:rrae.çc.o social nem poderá es·tabe 

leccr-sc .... 1..Ll novo tipo de ordeI.1 da vida llO..cional, ca]!az de su 

peraI os vícios crônicos do sub-desenvolvi~nto, se a .educação 

não sofre una refo~ profunda paralela às demais reformas so 

ciais e econômicas que estão se dD~do atl~lmente. 

Uma análise geral dos diversos documentos escritos 

:9or 3al...'1zar Bondy nos mostram que o tratamenJ.;o do 2.)1"0 bleDa Ué'. 

I!lUd[,~21Ço. S8 p12 .. l1e ja em. term.os de U:::.;':I. uJ.udcde de 
, 

classes 110 l)a:.s, 

se .Jerat8.Llos problemas como 1..l'!:1D.. à.i:::;·cribuiç5.o dos oeIls uei:::Qlldo 

d.e lado a luta de classes, que é U::1 :fa.to real exis·:;en.te; en 

;:el~.llu.m docl1.nento obse:rvado :9or S2.1c.zc.r se reconl:ccc a e::-:is.1.;ê!l 

cio. da l .... :.ta de c12.sses e os l)lo.ne j2.Eentos de de::>er:vo1vineI:to 

geral da dependência e " ... . -Co o.or:u.naçao co 

DO L.l.!1 sirr,:Jles dedo externo, neste sentido é que as soluções do 

p12.ne j8Llento de um.. nova educação para una nova sociedade se 

(12) IBID. pág 73. 
D1forme general de la Reforma de la 3duc. ~ditoriol Ur~ver 
so 1971 - pá6. 48. 
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inclui ple~nte e tendência do desenvolvimento da sociedade 

Jüal C0::10 se e::-:-põe r..a pc.rte per-~encente ao aspecto econômico 

socinl • 

! 

,jios D2.Gicos c;..ue e:·:-.!.:'lliql).en os i2l"~e1"'eSsec de c12.sse e da luta 

c1e.l.s..s, se :L~enete sO::J.el1tc ao f.s..'co do probleIJD. educo..tivo: frel'lte 
. lO , " o "" A o d ' o 

2.0 VerD2._~S!:.lO vacuo, 2, DeL10r~zc.çao L1CC[U1~CC!' e c.o ~")re OIllIllO 

aue 

terizarJ. a nossa escola até hoje. 

A nova educação é donsiderada decisivo fator coadju

v~lte da realização e consolido..çüo das transfo~ções estrutu 

rais que conztituen a justific~ç~o e a marca distintiva desse 

processo C0::10 una recolução s~ti generis. A idéia é coopletada 

qU2.l'ldo ce 2.fir-.:..le.. que :i12.0 lmver6. efetiva transfo:rIJação social . 

nem yoderá estabelecer un novo ti~o de O:L~eD da vida r~.cional, 

d ' o ~ o . cal)['.z- e m.'-peraJ.~ os V'~C20S cro:.~cos do sub-desenvolvimento, se 

a educc.ção j.1.5.o sof:L"'e 1l.Da refor"'....2 profunda, :9aralela às de:i:lais 

refor.Das sociais e econômicas ~ue se dão atua~ente. Para ~~ 

socied~de en tra:~~or.maç~o, assi~ CODO está ocorrer.do, os prD~ 
, o, d.... o 

c~~~os ue uma nova e ucaçao se oase~2Z eL1: 

coisas essel'lci 

tos i!1';;elecO~U8is p82~a a.l12.lisur con 00 jetividc..de a :L~ealido..de. 

1')8.oi -3 e, :,!a:!:.~[". ente:ilà.er os fatos c pc:. ... ceber 9 se:.:tido das ações. 

:=::1 te:i.~ceiro luGC'x, enCP:!1; nha.I.1e:'~·:;o elo ]?ensnnento aos horizon';;es 

cJ.e cOJJ218cine:lto c2.:::12. vez r:2aic ClllJlos e :I::J2.ic n::ttiz2..dos. 

C;d,-.d'" cr; ado-"":I no """'''YlO nO"Y'o"e ...... ~o 11~ .. homc'l':1 c~-b:-:>-l ~er.1 l~o ~"'e"'l' .... ç..... _ .L c... ~ CV.l..I"u..:.,.!. __ ~'. ..."-C~ .. _ _ _ _ _ _ _ ..,_ 

cl2.de c::.c crü, .. çao. 
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c) Se educa e deve educar-se sempre no trabalho, pelo 

trabalho e para o trabalho. 

Se levamos em conta estes tres princípios em ordem, 

observe.IDos que o novo homem, pe.ra uma. sociedade nova, deve ser 

crítico; como o conhecimento d2. sua realidade, para depois ser 

cri2dor de una alternativa nova; vinculada ao trabalho, ou se 

ja formar-se integralmente para trabalhar de uma m2neira mais 

eficiente numa sociedade nova, pluralista, na qual subsistem 

a propriedade social cujos princípios são tratados como ela 

é: um setor econômico importante. 

o pensamento que dentro de uma sociedade em mudança -

como unidade sem interesses de classe é necessário formar-se -

mais eficientemente para trabalhar, é um principio idealista 

que na prática, mais se aproxima dos planejamentos tradicionais 

de uma qualificação mais eficiente da mão de obra para o desen

volvimento de uma sociedade que se industrializa e procura a 

maior produtividade e a maior produção. 

Respeito à universidade, o pensamento de Salazar Bondy 

se apresenta claro na linha de soluções à qual fizemos referên 

cia anteriormente. De fato, não se planejou a expansão da edu 

cação superior, nem se atenderam as necessidades da povoação 

e do mercado ocupacional nos .. projeots de organização e acondi

cionamento das tmiversidades • 

••• Eas, além disso, o que é talvezpior, não se estabele 

ceu o tipo de estudos e carreiras que é preciso ativar e o 

tipo de vagas que consequentemente devem dar-se nas universida 

des de acordo às necessidade~ ao país. 

A justificação de uma maior abertura da universidade 

não e vista no sentido de pUgnE. de determinados grupos sociais 

por alcançar a chave do ascencso e prestígio social, é tomada 
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como um fato de descoordenação entre a demanda e a oferta do 

mercado ocupacional de uma sociedade que requer outro tipo de 

profissionais de enalificação intermédia que cumpre seu papel 

técnico a preços mais baixos. 

As grandes massas estudantis, a sociedade em conj~Dto 

os organismos representativos do mercado demandam um tipo de 

formação superior de curta duração e de firme base tecnológica 

e científica. 

A criação de uma formação tecnológica intermédia é vis 

ta como a solução das demandas de educação de grupos cada vez 

mais amplos e como a solução da demanda de técnicos de mando 

intermédio para responder as necessidades de mudança social p~ 

ruana, nesta perspectiva é que os planejamentos de Salazar se 

aproximam definitivamente de todos os ideólogos das reformas 

dos Últimos anos em centrar o papel da universidade e a educa 

ção superior em geral na formação de técnicos para o desenvol 

vimento de um processo no qual se nega a luta de classes e a 

opção da universidade apoiando as classes exploradoras ( prol~ 

tariado urbano e rural e no qual evidentemente se formam técni 

cos semi-qualificados e qualificados, continua primando sobre a 

mudança total de sua ação social. 

o pl~~ejamento de uma mudança definitiva, de projeto 

relacional, en que as classes oprimidas assumam o poder, plan~ 

ja uma infinidade de problemas teóricos e 'sociais inéditos. A 

universidade pode e deve assumir uma perspectiva de busca de 

soluções, desenvolvimento e razão de ser; de outro modo sucum

biría às necessidades conjunturais de adequar uma instituição 

cono a universidade a projetos ,de desenvolvimento nos que se 

requerem, homens novos, preparados técnicamente só para cumprir 

eficientemente um papel pré-determinado sem sua partiCipação. 
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111. Abordagem da Reforma Universitária no Contexto do proces 
so Peruano 

o panorama do movimento universitário no ano de 1968 

revela uma política inorgânica incluída numa acentuada crise 

que lhe faz perder força e sio:ificação nacional. A pesar que 

o controle dos órgãos de gmrerno estudantil estão controlados 

por facção de esquerda marxista, não se nota uma clara -açao 

unitária e sim o ativismo setário e o isolamento dos grandes 

problemas e deIIl2.ndas populares. Nestes termos a ação estudan

til é estéril e intranscedente. Znrique Bernales indica que 

quando se produziu o golpe militar de 1968 que depõe o Presi_ 

dente BelaÚnde o prestígio de 1960 desapareceu por completo. 

Os quadros dirigentes mais lúcidos saíram da universidade e o 

próprio marxismo se torna intrascendente porque ,a luta social 

se trasladou às organizações sociais masi sólidamente conforma 

das: professores, báncarios, mineiros, que se convertem assim 

em atores de novos movimentos sociais onde a participação uni 

versitária será secundada, quando não seja necessário, 

crise interna do movimento estudàntil. 

pela 

É interessante indicar que precisamente segundo Berna 

les, esta crise explica por que frente à" queda do governo cons 

titucional e o estabelecimento de um governo militar com seu 

próprio programa político, a universidade careceu do vigor su 

ficiente para convertir-se numa força de opinião e menos ainda 

de pressão. Esta debilidade ideólogica no nível universitário 

se somou, ao mesmo tempo que refletia, a inexistência de prQ 

graDaS políticos no seio das organizações partidárias e popul~ 

res. 

Apesar Que Bernales hão faz uma aná.lise do processo 

revolucionário iniciado em 1968 e suas relações com a 1L~versi 

dade, não deixa de indicar que: As forças armadas, inàepenàeg 
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temente dos objetivos ~ue tivesselli se traçado for8B? bcnefici~ 

rios dessa situação. 1.. tOr::lZ. do poder significou então um nro . -
gr2L~ de governo audaz, fluído, de tônica nacionalista, iITyre~ 

nado ue uma mística de mudança social, mesDO fixando claraaeg 

te as regras do jogo político e orientado den~ro de nautas ben 

precis~s os c~is e as formas de participação popular. 

A crise universitária no ano de 1968 pode ser examina 

da c~ dois niveis que a expressa0: o conjvntUl~al e estrutural. 

~:o CO:i.~ju .... ""lb .. u~o .. l a crise se motiva por clesajusJees normativos, i1e 

la L!assa e studan'i:;il , o carcÍ.ter individualista, cor:rpetitivo e 

desc~'lvolvente do ensino superior e o autori "Carisma de seus fUll 
• '. __ ..,.., A 

C~OE2.:C~OS. Lo estrutural, Q crise incUB.bre a orgo..nizaçao 8 .. C8.Q~ 

miC2. e de e;overno "'JJJ..Í versi tário, às limtações finemcie:ras nas 

qU9.is se c.1ebate e às contradições do pró!.1rio sisterua capi tali~ 

ta. Deste exagerado e complexo conjunto de fatores, creDOS l)re 

ciso incidir con maior ênfase naqueles que teB algo a ver com 

a si tuaçQo interna da l.L"YlÍversidade, consider8.l1.do que os elemen 

tos externos de referência já foram trat,ados de algum modo nos 
, 

cap~tulos precedentes. 

111. I 3iJw.~ção Interna da U~~versidade 

~~IJ. 1968 havia 32 Ulllversidades no PerLÍ, das quais 21 

erc..:.: }!llblicas e 11 privadas. Cons2.t:;rada a autonoma universitá 

rio .. , exis·~i8 .. 11:1.2. espécie de Diretori2.. de Dniversidade deno:oing 

da Conse 1 ho Intel~-U:'r1.Íversitário, eu cujas opiniões e illlci~.:~:~i 

V8 .. 3 se O .. l)OÜ::;,:ra o Congresso da ~-~epública lJ8..l~::t tO~l""':~ c.1ecisõe s, 

i s ·~o é, le eis lO .. r so bre 2.. vide.. ;).llÍ versi tá~ia. 

Cronolóeic8..Eente as Ulüversidades no ::?erú, for2.I!l crie .. 
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cnOl\OLOGIA D.t$ Ur.IV~213ID':ill~3 

ANO DE CRIAÇÃO hl>OCA 

Uni ven}ido.c. Facional T .. 'IEyor de 

San T.2.rcos 

Ur~i versido.o.. San Antonio Abad 

c.el Cuzco 

Universidad S2ll Cristobal 

U:::.~iversidc.d racional de 

'J:rujillo 

Uni versidao.. lTaciom:~1 Se.l'l 
, 

AC.J.stln de J.req1.up8. 

:2sc'L:.elo. :~acion<.'"".l de Agricultura 

?Ol~:cificic: Universidad Católica 

lh'Ü veT'sidad Faciona1 San Luis 

Gonzo.g2. - Ice'. 

Uni versidad lTacional Se.Il Cristo 

Univel~sic1acl :1acioI12..1 del Centro 

del ::?erú 

universidad ITacioI121 de lo. 

:Jni vel~sicl2.cl ::aciOI:.?1 Técnica 

(). e 1 Al t i1) 12.no 
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1551 Vice-reinado 

1692 Vice-reir..;:,do 

1·':;77 Vice-reiI:2do 

1824 Vice-reinRdo 

1828 

1875 

1901 " 
1917 " 

1955 " 

1957 " 

1961 " 

" 

1961 " 

1951 " 

1961 11 



" 

=,~éuicc.G ~r :BiolóGicas "Cayet2.110 I:ercdia" 

·~.h:ive~sidad ~2.rticu12.r Santa, ~JJ.rio.. 

Uni ve:csidc.d 1"Jarticu1ar Feme::.1Ína de 1 

-, 'fo _'2,C2 lCO 

de ~orres 

Universidad lYaciorlBl Ag.caria del 

ITorte 

Universidad lTacional Federico 

Vi llar.ce al 

Universidad ?articular Garcilazo 

de la Veg8. 

Uni versid2.d lTucioI1~1 Agraria de 

la Selva 

Universidad 1~acionc.l Hermilio 

V2.1c1iz2~ 

"UniverGidad Nacional Daniel 

J:..lcides Carrión 

Universidad Técnica del C8.11ao 

Uni versidad ITaciona1 Faustino 

Sánchez Carrión 

Uni versidad l":acional Enrique 

G-, rTM;"Y'\ ~,. ';T"'11 e ",,_~ll.;:"':.-.L. J 'I c'~ _ 

Universidad :-"'articular Católica 

ele ;~Y2.cucl~o 
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1901 " 

19G2 " 

1902 " 

1962 " 

19G2 " 

1963 " 

1963 " 

1954 " 

1964 " 

1964 " 

1955 " 

1965 " 
1967 " 

1967 " 

1968 " 
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Univeroid8,cl ::'")e,rticuloI de ~iu.ra 19G8 Itepúblice. 

Tal como se aprecia no qU3,elro apresentado, as univer 

siU2.eleo ele.. élJOCa do vice-reinado fore..m 3, criadas num lapso 

de 141 anos e que se incrementaram em 273 anos. Com a crie,ção 

da U:i.1.iverside,de de ~ru.jillo e outras duas se fecha o ciclo de. 

independência. En 404 anos til~lan se criado sonente 6 univer 

sio.ades. 
, 

ITa epoca de assentaoento da burguesia delJendente ali 

gárquica se criam dllas :;scolas, anos mais tarde elevadas a 

categoria de Universidades, a de BilGem1aria e a de Agricu~tura 

e Veterin2.:ria, . ordenando-se ao mesmo tempo a supressao das UI1..i 

veJ."'sio.2.des de AY2.cucho e ?uno. 

o surgimento das Escolas Técnicas responde às deman

das da incilJiente . industrializaçD,o do país, e de igual modo 

ao projeto civilista. A partir de 1955 se observa uma verdadei 

ra aval~~cha na criação de LUlÍversid2.des; a partir de 1961 se 

crio.m vinte ,-ulÍversidades. O crescimento das UI1..iversidades :Par 

ticu~8xes uarecía concordar com a nolítica econômica de cresci - - -
me::'1.to lJara dent:co, ou de industri:'.lização por substituição ~·Ü8. 

nejadas pela burgL~sia dependente como passo a un futuro desen 

volvido, à qualificação e tecn;ficação da mo-de -obra, não P2. 

dia já ser cOI1~iada sonente às Uluversielades l~,cionais 

aFreSeTItL~V~ ure fr~~ca politização • 

. .P_2?8xeCe aQ.u;, então, em lJrineira instância um dos pri 

meiros problemas do que, a dizer de Zuzunaga Flores, é parte 

do úeotino trágiCO da Ur...i versidade: C nÚIlero de '.llU versidades 

cre::.ce"C. p2,-calógic['.Eente como consequê~cia das lJreSSões recebi 

das de L1IJD, -socied8de eme::cgente que p2,rece 112.0 ellcontrar outro 

sun juven~de que.o de ~~ desocupação elisfarçada 

de educação su:gerior. C perigo Que "cen eS-',:;a e:-:lX;..l~S2.0 é ineone~ 

S"urc,vél J?D,ro, o futuro do DO 

!:le::.-Go ele cl~ise eco~ô"'''; ca as ul~;versiclad.es 21ãO nodeI.: receber 
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do ::::sJ,;C',do todos os fundos aue rcq:'l..c:CCD ••• 

Á " ::o..rs. auen considera a crise econor:u.ca atual como o 

" , 1 "d '..L." " ..L. " si:''lto:::..:;. VlOl ve e ~,lS rama LJlCO úe que se veJ:.~JJD.nou UD processo 
,. 

ao r.ual se deve por 

"" frcio ·~:;'~2 .. 11sitório an.tes de um novo lJTocesso ele e:::-02.l"!sao no..o no s 

1"'e31.1..1-co.. difícil l)el1saJ:.~ o_ue D.. universidade dcve sofrer tar.'lbéB 

lX?:':'"CC Ccsso.. c:!'ice ::mometeT-se a :C8s·criç2.0 • 

.A lJrescao que exerce a lJOvOaçao estuclantil sob:ce as 

"lmiversidades, em terI!los de 210VOS lJostos de estuclo, 
, 
e crescentc 

em 1976 a 2.Jopul2.ç3.o universitnri2, do J?ertl. chee2.VD. 2. quase duze21 

"COO !ril estuo.D.ntes. " lTo bC,sta lx',ro.. estabelecer -cernos de c 0:::1 

}xu~açE:o Q"J..e elLl. 1968 inicio do lJeríodo que estud2.I!l.os havia 

95,000 estudrultes ~~versitários dos quais a grande maioria 

65,000 havía optado por seguir :8ducação ou HUIl8..nidades. 

Então, vemos que em só 8 anos a popu~ação universitá 

ria .J.... , • -'- -, 
vlP~~-se lnCremenLJauo em 105,000 estudaP-tes ou seja nun 

., l ('r' 

.:...._v,:J, o que COllStitui lua crescimento verdadeironente eAplosivo, 

=:-o-ca-se que esta foi uma elas razões que motiv2,r::::.rJ. c, sua vez o 
" , 1'· ~ , .., cresclmento pa~a oglco ao lllunero ae u~~versido..des. 

"'1\"" ., , . ' 

!,;Pvs, o que na por -eras deste,s cifre.o? • aue l'Jrof"l.l:.ldoc 

P,.2.18.vi·i:;o..rte escreve 2.0 resyeito: "Se diz e ~...2.0 se:.1 re, 

zao Gv_G clo..s 'Ll.l~i veJ..~sicl.ade s o-o " , 
l)alS e em cer2.1 

" , , 
Cl~l3e e: 2. :!l~oGresiva ~gerda de :'llvel :-:"0 ensino c 0, inves"Gico..çac 

l~rolJici2.do lJc10 cresci::lento caótico do Sis"ceil2. lJ:::.i.ve::.~si "cário ••• 
( ., .., , 

-'-.)j 

(13) ~t~~LVI7..!:I2, Pederico: "~a Crisis U::.1iversi-',;2.ri2-:." e:!J. 80r-~eodc 

25-ll-7S - ~iIJG1,. 
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Os fatores que proporcionam uma medida objetiva do 

problema, são entre outros: 

a) Incremento na carga acadêmica dos docentes; 

b) Desprezo da qualidade de ensino 

c) Inevitável recorrência à evolução tradicional; 

d) Improvisação de docentes 

e) Insuficiência da infraestrutura 

f) Anarquia nos serviços e desnaturalização dos 
, . 

propr~os. 

t evidente que uma análise mais exaustiva mostra

ria uma longa e mais prática lista. O que está claro são as 

tremendas repercussões acadêmicas e administrativas do proble 

ma, que requeríam e requerem hoje mesmo solução planificada e 

integral. 

Porém, a este nível de observação, o que ganhamos 

em amplidão de panorama perdemos em profundidade e, particular 

mente, parece escapar-se a situação concreta do estudante uni 

vexsitário. A universidade no Perú, foi uma forma de ocupar 

por 5 ou 6 anos a vida da gente jovem que não encontra lugar 

na produção nem acesso à distribuição de bens e serviços. Os 

estudos universitários são uma for~ de proporcionar ocupação 

uma distração em certa forma como amior rudeza o fazem as aca 

de~as de preparação pré-universitária. 

O que é o estudante lL~versitário? pergunta Berna 

les; como, e'de que vive, quais são suas aspirações, suas re 

lações familiares são harmônicas ou conflitivas, em que grau 

se encontra sua madltrez emOCiOllal, o que sabemos de su probl~ 

mática religiosa, de sua concepção da vida social, de seus va 

lores ou do desenvolvimento de sua vida afetiva? 

Muitas destas interrogantes ficam sem resposta; as 



unidades pSicopedagógicas e de serviço social instaladas em 

nlc:umas 1.L.úversic1ades apenas podem dar-se um mínimo de aJcen 

ção iI:cli vidual e na maioria dos casos não foram ple.ne jadas 

com.o ol~géJl1ismos que possam. intervir na forDulação das orien 

to.ções acadêmico.s e regime de escolaridade que se adota em 

cada universidade. 

Ficam estas interrogações como testemullas de ~ue 

a tarefa da universidade não conclui nos límites, de classe 

nem sequer nas fronteiras de seu campus, mas sim é eminente 

mente social projetada nos seus educandos e na comunidade. 

A próposito de fronteiras, cabe aqui fazer al~ 

mas anotações respeito da necessidade de que a universidade 

~zo se isole do meio onde participa. 

A autonoIDÍa universitária tinha sido desfrutada 

ampli8~ente no Perú até fevereiro de 1969, em que como já se 

disse em outra Parte deste trabalho se dita o D.L. 17437 que 

contém uma série de dispositivos limitantes, correlativamen_ 

te à autonomia, a vigência da estra-territorialidade result~ 

va ineXl)licável. Sob esta inspiração se gestou o campus uni 

versitário com a pretensão de incentivar a fraternidade entre 

os diferentes estabelecimentos universitários, concetrar re 

cursos e democratizar o acesso a eles; porém diz a autorizada 

análise de luis A. Sánchez que essa tentativa fracassou em 

parte, por~ue : lº- se incentivou a inimizade e a violência 

entre os vizinhos; 2º não se abriram. as portas à cooperação 

de estud~~tes e professores mas sim continuou o egoismo sepa 

ratista; 3º a má educação faniliar levou aos estudantes a 

destrQir e estragar os recintos de estudos e morada; 4º po~ 

que esses mesmos maus hábitos e a prédica se~ária converteram 

a residência em viveiros de terrorisDo vício e escândalos; 

5º por~ue a Gidade Universitária ~ratou de ser ~ ilha magi~ 
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tral quando devia inclinar-se ~ intecrar sistemátic8.I!l.ente a 

coletividade à qual está desti~da a trabalhar e servir.(14) 

Isolamento, violência, crise de; autoridade são situações que 

acabam de perfilar o p~~orama interno da universidade. Sendo 

a nossa uma tentativa de análise política temos lógicas li 

Ditações para tratar mais pont~almente diversos aspectos: em 

todo caso nossos indicadores configuram as condições da vida 

universitária e~ que se dão determinadas relações político

sociais. A violência forma parte, a não duvidá-lo, da imagem 

que pro je ta a u.rriversidade; ninguém ne ga sua existência, 

ainda quando alguns prefiram re;ferí-Ia como um estereótipo 

que oculta outra cara mais medular da problemática universit~ 

ria. Ex-dirigentes universitários responderam a uma pesquisa 

do jorp~l Expreso, das quaiS podemos desprender a medula desta 

si tuação :!10 período que nos interessa: 

a) A violência universitária é um efeito antes que 

uma causa da crise universitária - Carlos Enri 

que Melgar, Orestes Rodriguez, Alfonso Barrantes 

Lingán. 

b) A violência estudantil é uma resposta à violêg 

cia das autoridades universitárias. As autorida 

des reclamam apoio pOlítiço do governo em subs 

tituição à sua falta de autoridade acadêmica e 

intelectual - Barrantes. 

c) Eotivam a violência; a carência de uma adequada 

Lei ou Estatuto Universitário, a crise de autori 

dade, a falência econômica e o desdém pela res 

ponsabilidade do estudantel:elgar; 

d) A violência universitária está ligada à problemá 

tica social nacional e latino-americana - :.'IB..x 

Eernandez , Or'estes Rodriguez; 

e) .A ação d,o Estado perante a violência mil versi tá 

ria deve ser de ordem legal formulando um ordena 

- 148 -



.' 

'-

ncnto jUTídico 2~ropiado e financiero (opinião 

vmniIle). ( + ) 

Va.mos, então, ao exame de UB dos aspectos de fill1.do: 

o 1:l2 .. siotv .. ação econôInic2 .. ou .. fiIlancicra ela lJ.l1Í versid2,de, 
.. 
J2. que 

8. si tl1.2.Ç3.0 legal Ilerecel~á UE tTa~ame::1.to especial no seguinte 

c8.~)i·i:;ulo. As cifras cOlrrirr.'1.::'l.Il1 o probleruo.. e as con8e~uências do. 

si·cu.aç2.0 urliversi tária. l~o lapso compreendido entJ:'e 19bÔ 

197~·, o siste:n.a universi t~"Y'io recebeu do governo Central U:"1 

Q.1.1I'lento de 71~; YI-a SUa verba. I:as este aUI!J.ento n8.o :-passa ete ser 

aparente se levamos em conta que neste mesmo lapso se incremeg 

tou o número de alill1.os, diminuiu o poder adquisitivo da moeda 

por efeitos da inflação; se levaIllos en conta estes fa-cores se 

es·t8.belecel~á que o Sistems. Universitário recebeu 1.UilE1. verba di 

:n:'TLlÍd2. eE 321>. =:n-tre 1968 e 1975 temos que a cO::ltribuição es 

-'ccCc.2. [: ID.?":''1utenção ela Universidade ::statal por al1.U1.o diminuiu 

eIl ~-l~~, isto é de S/10,072 a S/5, 205 l)or es-;;udante. 

C2.stro de la l;late. - citados por ~lerel1a po~t1).ali 

"Se a Universidade Peruana tivesse querido operar 

em 1975 exatamente sob as condições econômicas de 1968, o qual 

jn significava. 1.U!la dimi::1Uição 11? Sua C2.1J2.cidade ele oper2.ço.o, 

devia ter recebido, para v~ população de 127,781 alunos es 

tato.is e 1.u:J. v2.10r conste.nte de 3/ 10,072 por O,l"UllO, quantide.de 

ele 3/ ~-,977 nilhões - só recebeu 657; elesta ~1."k.~'1.tid2.u.e". (15) 

Isto ~ueT dizer, que a u::.1Íversidau.c no lJeríodo e:::o. 

Binado se debateu frente a barreir2.s quase i~supeTáveis r.ao ja 

:Qo.ro. desenvolver-se I2[l.S para subsistir. 

elel 5"S,7'~7' -3 de l~ovieillbre ele '2.975-

, .. 
(l5) =-~~.3r'::lTA, Rogelio: Ul1-Íversidnd Te:n1..ana: J:.s:yec-cos cr~ ~~cos 

J elen.entos de COIl..strucció~, eJ...:..':':: - Lir:z 1980 pág. 3S. 
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:Cm ::::[;08tO de 197 G o COITtI::' -Conoelho l.acio~1 ele. -~I:'1i versid2.de 

:f2.Z eestoes com o Goverilo [l fim de obteT l.JJJ2. amp1i 

o.ç2'.o Q8. vel"ba de S/I' 347,052.700 considerados il:dispensáveis 

.' lXlrC'. o :lo~::c.l funcionamento das institlJ.içÕes universitárias, 

am.l.r..ci:::.ndo-se pouco depois a concessão de 800 milhoes par2. 

üisI2.rç2.r 2. crise. 3videntemente que, QualC2."Uel'" pro jeto resul 

ta Qe~)ois utópico se não se cOllta COD os recUJ."sos :'1ecessn.rios 

parE'.. s·,,12., e:::::ecuçElo, e este é o elemento mais esce.sso em. todos 

os instnu:aentos de l)lane jD.mento que se tiveram. en vista }?2.r2 

imylementar a Reforma UniverSitária a partir de 1968. 

111.11 Primeiras Medidas ?oliticas adotadas pelo Governo. 

Depois de escassos quatro meses de produzida a 

tOD2. do poder pelo Governo Vili tar, se di ta o Decreto Lei nº 
17437 de 18 de Fevereiro de 1969 revelando a i1:!portância que 

se reconhecicv para a instituição universi tÓ-ria no contexto 

das 2udanç2.s que já iam acontecendo. Apesar que ainda não se 

dão lineamerrtos gerais de política eQucativEl, isto ocorrerá 

som.ente três 8.110S e meio mais tarde; a aparente demore. em l~ 

gislar sobre a situação universitária faz pensar no interesse 

lD2.rcaà.cHnente político das medidas El tomar. 

Entre as con.sid.erações básicas do D. I,. 17437 temos as seguig 

tes: 

- .li. u..1Jiversidade é parte integ-.cante da org2l1izaçe.o institucio 

nal do pais e suas atividades devem resp.onc1er 8.S necesside.des 

110.cio!'~.is ; 

- S2,O f1.lLel2.!J.ent8.is para o elesenvolvi::::ento n2.cio:nc..l, a lnbili t2. 

ção de rec'..l1"sos 2.1t22:lente qualific2.dos e 2. :!.)romoçc.o ela :;:::U.(!.2LÇ2. 

ele estnr~-v.r2.s como atividades que co~)etem. 8.S universid2.des; 

- A v~~veroidade deve contribuir com. a fOrmG.ç~o integral do 

homeB, co~ UT~P consciência de Sl.JZS responsabilidaues P2. trano 

forr:z.ção do país e o estabe1ecinento de UI!la sociedade ju.sta; 

- A a~tonomi2. l.J~~versit±ria é básica e deve ser fort2.1ecicla; 
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~\. relJreS811-:.;aç3.0 estUdrultil no Governo Ul1..iveTsi té..rio, deve 

ser f2:tOl~ de contribuição positiva para seu melJ.lor elese:l 

vol vine:'"1to; 

-,'~ cr::;C"LÜc.1..o..cl8 do ensino w.llversi tó-I'io eleve ser seletiva; 

~~ nccesc8,rio Il~T3G}~\R .. !JS3 UlTIV.óRSIDjJ)ES DE1~T110 D:; UI-;: SIST~I,1P_ 

o u.esellvolvinento orgâniCO e coordenado das u2liversidades 

em função do desenvolvimento ~cional • 

• DesenvolveI' um esforço unificado de investieação a nível 

:nacional. 

:.:Iodifica as estrttturas anacrôl1..icas e anti-econômicas das 

Ulliversidades, com o fim de reduzir os eb~~essos ~ue deman 

da su~ DCnutenção ao Fisco. 

Ao :~:~r'lrge1J. das necessidades das declarc.ções gerais 

oue li-i;er2~lDente alJB.xecem. como concorrentes ao r:lano Inca, des 

conj"LUlto de ::10rnas o est2.belecimento da Universida 

COI!l.O sistena. Este sister.::l2. e a uró-oria concei tuali 
~ - -

zaç2.0 c12. u::'1Íversid2.de peruana CODO VIl abstrato serí82J. mais -cc.r 

e1.e c1iscu:'cic1os e COTltI'overtidos. I)Ol~ [',Gora o sis-cer:m se col1ilece 

COBO o cO::'1.junto de l.JJ.llversidades e dos orgc.21isrnos de direção e 

cooTdel:açQO l~'"'..cional. 

Tal sistern..'J. devia oTgan; zaI'-se em base ~~ regionalizaçc.o 

"L"G.~iverside,des, C011 :Tl~.cleos proJ::ociol1ais em é.reas de i::.1f'luência, 

es-~e lJropósi to é tlJll dos ~ue ao final encontrari2. !!lenos viaoili 

dade. 

.:.~ seguinte inovação i!.TüOr-c321te é S8::J. dúvida; a con.s 

ti-~uição do Conselho Eacional da JT.:.iversidaà.e Pe:ru.D..l12.; C0::10 o 

:.:2..:::imc orCal1Ísmo rellrese:ntativo e ele direç8.0 do siste::n. 

1::..s ["'i"J?le,s o:cri b"llições qu.e lhe c02.1cede o .Art. 15 leva:cí2. 

'~2.l~&e 8.. Q.·Ll.e c CC~JJP se co::oí'iguTe co:o.o UI1 orC221; S::1O cen-'cTalize. 

ClOl~, -:.Y.u~oc~~é.-;;ico oper2.n.clo sobre um sis-'cemo.. CJ..·"l.e ::12,0 c};.egou 2. 

'ce:c -i}~. e::is'cê:''lci2. COl1.c:ceta. Sobre isto, recoJ.}~P"M03 es-\;e il1.'..s 
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::::L1 Fevereiro de 1969, o cntão reCCLl ins'calado 

ConseDlO Hacional da Universidade Peruana - CONUJ:', envia com 

a ocasiao, sua primeira comunicação ao Chefe do Governo nevo 

" 1ucion2.rio. Dela extraímos os seguintes parágrafos "O orde~ 

mel1-Co C12. :jI:.iversidade Peruana ••• pelo :D. L. 17 ~-37 comoveu 

"J::.:i vero:i<l2,de ••• .Antes de aGsu~'!Ír o.. l~es~om:;2.bi1id2.de de :melJ. 

O::.~oc do CC:-::I::'. Um üever ele 1e2.1d8.de 1Ierar.:ce a Jl:iversidnclc e 

o l:OVO orclc Il2.m.cnto • •• Acei t8.Eo-12. por um dever cívico: inclicC'.. 

mos, porén, Q.ue este'. Lei foi IOr:t:.l1üada se,m te:-c c Ol:SlÜ tado o 

COllGelho Il'~:Jver"":''Jni versi"cário •••• :8stamos COl':ve21cielos de que 

IJ.2.is ele 1.-~~ e outra forma de orGanização ou de Governo existe 

o essencic~l e perr;}[)21ente 11..a Uni versic1ade, que l1D.SCe do diálo 

Co de honey:s livres e da associaçao de professores e al1.1210S 

em busc:? de. verdo.de". (16) 

.... 
Uma prv~ente e elegante c onunicaçao, nao obst~1te, 

evidenciou o e:'1Irentc.me:ri.to que um instrumento ordenador incoll 

sul"~o, -:i:riJl8. Q.ue gerar entre o governo e a Un; versidade: toda 

:w.dança se~ participação, provoca resistência. 

Perante esta atitude il1Ícial do COl~elho, que 

U.ll1:'"!. declaro.çe.o ele protesta contrc~ a j?rÓ11ria Lei e contra os 

, 
e 

métodos de pô-12 em prática, o governo llão censurou nem dis

solveu o ConseDlo. :Por u.na parte, o Conselho que já tir11a 

C~Drido com seu dever ele lealdade, 1~0 voltou a repetir est2. 

1)osiç5.0, o Q.ue teria sido a co:~e'luente" o que fez foi afia:1 

çar-se no ~)oder, a ponto ele cons·ti tu; r UI::!. binômio governo -

CO~:J2 C-~1.jO dist2.."'1ciamento das U:llversidades foi se nrofundizan 
~ -

do cad2 vez ~.is. 

(lJ) ';; ~":.:::2L:Jj:, Roberto S - La Uni versidael -tier .. e que apre:mer 

eY' .. la ?rellsa de 28-3-7 - LiIJ2.. 
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o exercício da autonomia recolulecida das univerni 

dades que compreende potestade normtiv~., acadêmic2., econômi 

ca e c.dm.illistrativa indica o Art. 25º não é um direito Je 

.... ~ t.,....,..·· rl.· .-,ll.· dade l's+'a 1-_: moi +aç""ao cons+l.· .1-UJ.' +"f., "r,' a.~ o~ "pog uI Q- -e.:...J.. :!.:co c.. ..oJ ~ "-l.,L. u _ u U ~,\A.lJ.J. __ 

• A. • 

tos de nu:..is 2.GLlda resl.stencl.8. no se'cor estudantil, :pois se 

co~cebia n extra-territorialidade como um principio consaer~ 

do deGde as décadas de 1910 e 1930. 

~m substituição da orgruuzação acadêmica por Facu! 

dades, se instituem os Departamentos Acadêmicos, como núcleos 

oyeraCiOl~is de investigação, ensino e projeção social, COE 

U2a dependência ierárquica do TIeitorado. 

o extigo 86º indica os níveis em que haveria de 

desenvolver -se o ensino dentro da Ulllversidade: 

a) Geral, que constitlu V~ ciclo básico obrigató 

rio para todos os es-:;ud~1.tes ingressantes, daria 

lugar ao outorgarnento de um Diploma de Es~dos 

Gerais; 

b) De especializaçao, que habilita o estudante n~ 

ma determinada carreira ou atividade profissiQ 

nal ou grau acadêmico; e 

c) De aperfei'çoaJ!lento, que ofereceria aos formados 

lUffia maior especialização proffisional. 

Com relação aos estudillltes, encontr2~os disposições 

t2.is CO!1O: a assistência obrigatória - art. 10lº - a participê: 

ção estude.l1.til 110 'Governo Universi táJ.. ... io 'exclusiva:r:::J.e:'lte através 

dOG estudantes J.'lais qualificados :'1.0 seu rendiDento dentro de 

ce.éla Procrc.:.t Acadêmico, de e.cordo a 1.UJa ... lista V.1llCa elabore.de.. 

pela nireção de cada Programa. Estas e outran disposições con~ 

':üi'~Ee!J.. evide!lte recorte à participação estudrur:;il no denOmI1?.do 

CO-GO'Glli::-O da DEi versiclade. 
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T~bém nas disposiões relativ~s ~ reorGaPização 

alStL":1:::.s l:'O:-Cl!bD como a do ,Ar'.;. 153 seríam q,uestioT'..ncles dizen 

do-sG q, ..... w :-cesJ..Jo:"'ldem D.. 1.lT.1a conce:gç2.o centralistc. c J::eBemôniCc. 

.' elo sisteoc, müversitário. Se indicou e!l Deu Domento que resul 

-~2~78. l"leG2.tivo C'. l~eGemoTl..ia das l.U1.i.veTsidades m..."'.is 8.ntie;as - 9 

e que a C0113eq1..~_ente con:for:sação elo Conselho ele Rei tOl~es do 

8C~:-,,-~ i::'ic. J:)1"'e judicC.l~ 8.S U2úversidades novas. l~eIJ. a rcgion~ 

1izaç2.o nem os l)ro je'l;os de Setorização q,ue cheg2.raD. 2. aprese::."l 

taT'-se obtivGl ... 2.1il acolhida e proteçõ,o. 

3ste Decreto Lei, exaninado eD grossos traços 

apesa~ de ~~e foi objeto de sucessivas modificações mediante 

os D.~. 17706, 17752 e 17833, teve no fUlldamental'UBa ir~luên 

cic. di~eta na nova estl~lturação l..m.i.versit~ri2.. A~eDar de nao 

este .. r Oller2.:::"à.o oue foi objeto de re2.ção por pe.rte de movimen 

to estudantil, resultou no final a norma trrulsitória definitó 

ria da vida l..ullversitária no período 1969-76. 

IV Legislação Universitária: O Fundo de uma crise institucional 

Tv.1 Os Vazios entre v..rna Lei Geral e o Estatuto Un.i.versitario. 

, 
Ja sabemos que em ID2XÇO de 1972 o governo proDUl 

gou a ~ei Geral de ~ducação n Q 19326 &~lisada acr2liamente no 

88.p. 111 da Sesunda Parte deste estudo. l~esta Lei se lJrevê a 

llecessidade de rcglllanentar o siste:r::lD. da Un;versidade atravéD 

de 1..U2 Estatuto Geral da Universidade reruana a elaborar-se por 

ULID. COD.issão Es':;atu-cári~ ITacio::ml. 3r.::. efeito, em cUI!IpriI!lento 

de _':.:1"-'.;. 363 Q o GOlYJ? convocou a Conissão Estatutária l~acional, 

a ::J.eSllC.. O"L1.e l10 aia 7 de se-'~embro ele 1972 cU.I!Ipriu com aprovar 

o llOVO BstO:!:;-... lto Uni versi tário; poréD, '" por razoes que exigem, 

a.."'lÉ.lise, o governo não promulgou es-~e corpo de non:ns e dei:wu 

des-~e !lodo 2. lli~;versià.ade, se::l ~ei, se::1 l~egul81iJ.entos e sela 

eS-~8.be2.ecidos. Duas são as gr~ 

vez cO:lSeq,uô::.lcÜ ..... S deste :f2..to: 
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a) A institucionalização da crise Ulllversitária e 

b) O ter autorizado a U~~versidade a um Estado de 

tr8~sitoriedade pernanentc • 

T.:as, ve jamos acontecimentos prévios, vinculados 

CO::J. 8. -Gc~refo.. que terminaria nn elaboração do 3sto.tu"vo Geral do. 

"'Jniversidade ?erual~,. O COlTUJ? i:mví::: començo..do em 1970 a elabo 

1'2.1." 1.ll1 ?r05:r'él.IJa ele desenvolvimento l..u:i versi t2.rio tentruldo Sl1.:', 

i:l'~egYC'.ção 0.0 :212-110 l~acional de Desenvolvimento, seu l)rOC~ar:r:I.2. 

ere. :lo dois 0..n03 e ass .... :u:nia dois o b je'~i vos: 

a) _~lalisar a situação real da U~iversidade, atra 

vés do diaG11óstico técnico respectivo, e 

b) estabelecer uma novo. oTien'cação. 

:3ntre fins de 1971 e princípios de 1972 o C!ClJJ? 
, 

levou adian'ce 8. prineira tarefc;., n1.tm clima de criticisillD eoce:) -
tico prevalescente, ao constatar-se que D~ U2llversidade de no 

vo tipo rem.u. taría indudáveln.e:!1te DD.is CaJ.~O que o allterior 

j?ri::leira g:r'2J.1.de contradição COLl a di'~o pelo D.~. 17437 e ao 

r.:.8:o pro jetar-se na fatibilidade de contar com este fi:'1.arlciamen 

to po l)arte do Governo. loTais que oposição, nas reformas o que 

se patentizava era a inviabilidade de pô-las em execução. 

Porém, ape~zs DE ou dois meses de promulgada a 

:i.1.OVe. Icei de· ~duca.ção, o COlrUJ? já bc.~\ríc" consegl..D.do recebe:11 in 
. . '-1-' . J ~ l)Ol"''üC'"j.:'ves pTOj!OS'G8..S uecnJ..cos lJ2.l"U o. rees'vTUtlu~c~çao do sis-'ceD.D. 

ill'1;versit8.rio,no q-t.,12.dro das possibilid2.des de ill0Vo.Ç30 ofeTeci 

dos l)ela ReforJ:lD. :Cd:lc~~tiva. 

Ge:!1te como :l)aJ.~c;:l Ribeiro, Oscar VaTsavsl:-.i e ~UniC021 

Eerrer8., integra.ntes de U.J.:n missão téCl'; co. coi:'1.cidem erl recor.Jle 

ce':!.'" 2. irr,9ort2ncia elo processo Clob8.1 de !ll)_d['.l:ço.s do :9aís, CODO 

respo:'1à.csse aos interes 

- 155 



. . 

ses das :rx:.ioric.s l~.cioTl.['.is. 

, 
Den-'cro desta :rerspectiv2. a TIeforBa da :Zducaç2.o 

vürca como um. c2J.1al de abertura llorna.tiva para :9ossibili tar 

e 

1u'ge::1.-;;es inovações dentro do siste::.".a u.l1.iversi tó.rio. 

Os trabalhos de Rioeiro e Varsavslq, ten CODO de 

210Tiúnndor COillU2:l os ccguintes ir.l.gJ.. .. cc1.ie::.ltcs: (1) 

- A necessidade de elaborar contribuições 

oue a Universidade ?eru8.!la fornule diretrizes :i:1?:.is convenien 

tes a una transfornação que sirvo.. Ilelll.or aos esforços de nu 

clp-Jlça estri.l"tural que experimentava a sociedade perlmna, 

- O recorülecimento de que as mudanç2..s do processo 

revolucio112.rio estavam. introduzindo UlllB. nova sociedade e uma 

nova cul tU2'O,; 

o convencimento da Reforma Universitária não de 

vería reduzir-se a ser DE reflexo do novo ordeD2~ento soci~l, 

nas ser tanlbén produto dc um processo imaginativo e criador. 

- O sistena ~L~versitário é visto como um processo 

de trru~sição que conta com uma complexa rede de l~~versidades 

- C entendido de que devem encont:rar-se novas e 

me~lores fOl~s de dar conceitos ao objetivos da Universidade, 

renovar suas estl"V.turas e orgs.lüz2.r seus serviços. 

Estes p1anejm:nentos, aos que terenos ainda oJ?ort~ 

nidade de fazer referência, apesar de sua extcnsão não são re 

presentativos do Tl-Ível de participé'.ção que se gest2.l"'ia n.:;. co 
, , . 

:mu.:i.1idade u:.'1; versi taria. A proprla I,ei de Reforma ::ducati va 

ti:1l1a gerado já ambiguas reações, desde Q.ue :ru.itas norIll2.S de 

iLr.9oriâl1cia . se entendiam. cono opinião de expertos civis recolhi 
" ,. .. ~ .. , , 1 uOS l)or um Governo que se .J..~·cava a pro.w.\..l.J..GCt- ::lS. 

(1) :libeiro Darcy: ~l Sistena Universitério,~el~~no~ info~ uI 
('1ry",,~ "'-"'~ro' 972 _ Varsaus::-:r, Oscar: Cr' terios nt='.r:? "UI.Ja 'PC VV.,l.tU"':-, .,Lt...(..t,c... .....L... ----v 

1 -{ tica ue desp-vrro1lo 1L."liversi t2=ic.."- :'ima, Abril de 1972 
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Por sua parte, a orientação ,gero.l do 30tatuto da 

Unive:"::üdaele I'eruann aprovado "1ela Comissão ~s~ututária Ha 

ciol1al er:::. setem.bro de 1972, se caracteriza por lJrocura:l" UI:!. 

perfi2. coere:1te com os }?ríncipios e ~ostu1ados básicos da :1e 

fO~Ja ela 2elucação. Em dete~n~dos artiGos se not~ ênfase de 

orie:r.:caçn.o }!olítica, devido 8. (~ue os que o conceben tent2J!l 

fazer clele mn instrume.nto de acentuação no ritmo ele transfor 

~ d ' J,. ·t 'd t -.J ' t rJE..çoes o ~)8.~s. ~, s~m, !JllJ. 03V~ en e que o .t.;;sca-.;u'o se prQ. 

11ões :por U.IJ. drástico fin c erros de concepção aue se haví2..Il 

incoryorado no D.L. 17437. 

A universidade per~UU2a, diz seu artigo ~rimeiro, 

deve ser T'I ..... "'..eional - científice. - cle!JOerátic2. e definida 'oor: 

aua p2.:r-'cicil1ação ativa e res}1o:l.sá.vel no dese:::l.volvinento do 

~:mío; o e::ane crítico da problemé.tica econô:m:ica - socie.l e 

política do país; projeção as ~iorias nacionais; gratuidade 

total do ensino, lembremos a gra~lidude seletiva do D.L. que 

procede vínculos dinâmicos e permanentes com os setores pop~ 

lares, entre outros. 

~'2.,l1to os fins gerais CODO os eC11ecíficos da lliJiversidade, in 

elico.dos pelo 3statuto, se fOrml'.lanl em clara ha:r:ülonia e corres 

pO:'1dência co~ a Lei Geral. j lr.is, no Axt. 5º se indice..u os 

fins que a lmiversidade cOLI'par~e com toda a educação. 

A au~onomia das un-i versidades é aIlpliada e defiT'-Í:. 

da em todas sua::::: característicr'.s, deixando oue cada insti-'cui . -
ção ado"~e a orcc..-uzação que mais se 

, 
adapte a seu co..rater es-

pecífico. E;~ po..:::-ticular, o ..:":.rt. 18Q resti tuia dentro do C011 

ceito de autono~a u~~versit8xia o de inviolabilidade do caw 
• • .J..' • 1 '. l' - d' IlV.S 'l-l:U vers~ uar~o, ao qua ::::. ferça pua ~ca l1D..O po er~a illcre~ 

oar. :Disposições COl!lO esta, cor-feren 0..0 :Lsta-'cuto ]?roEUlgado e::l 

1972 ~. co~cepção avançada no ideológico que resgctava as co~ 

quistas DQie siV1Íficativas doe movimentos de ne~or.ma Universi 

to.:cia suscitados a :úvel contir..ent2~1. 
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Outras not~veis nouificacõcs co~ respei~o à lcgis 
~ -

lê. .. çe.o .:'..ntcl'ior S8.o: n reimrüan·~ac5.o do rebrrimc de ... ~ 
facu~el:::LClcs , 

C:l t8..1ltO l-:.21ic1ados ::,.co..dênicas bé.sic.::..s com IlL"'1cio:'K'..illcnto o}}crc. 

" .1..;ivo c1C3CC11"~rD..lizé'.c10; a rC3ti·~l:iç5.0 c.1os mccu:::~iSLlOS dc 2.Jx.~tici 

o l~cconheciI:1c:'J.'co 

dC'.s I'cc.1cro..çõcs o Centron ::!ederC'.dos; o es·c8.bclccimclrto do. c;rc-. 

nC3I:lo, , J .-sccJ..oncnen..;o Que S"'J_:'JO:llC'. 8. 

o..,rCÔ:i:10l"J.O, no seu ll'..gar os artiGos 371Q e 42GQ 32.0 claros. 
. . d d ...., . ' , '.J.. /d 1 A l.L11.J.VerS~ a e ..::'ertlC..21D, es'co, cons'cJ.. v-;)~ D.. lJe o con 

J·,,_·,,-o<" aO! c -,-u· ve~s";d"'de"" aO! o C),..,-f s _.; 11+'e.m_~adps l"' ... -'T" !":..; ~JI/-e""',"" ~ ::>:"."1/-0 ~ ..... .!.i.J >.:> ~.J. .: ... ,...:. i:> ""<.i,"'" v D.!' _ V..J..J. _ .... _ ~ ~."" 

nOBO Ql18 COL'llJreende o,ssim mesmo o Instituto de Altos Estudos: 
, 

o Instituto Nacional de Altos Estudos - IlTJ...:b, e uma institui 

3ste é outro aspecto ~ue foi ardorosamente discu 

-cido nos anos posteriores, conside:'''ando-se 1.'0. erro 8.. trino..r 
- -

tiç2.o Q."--le iJl".l.Jc di-v_ Q.ue as denoniu2,dns 3S:C= - :8scol2.s SUIJeriorcs 

a.e I:dl1..Caçe,o -:Prefissional, se integ.cc,sse:J. ao SistcID.2. ele o..lg~"'.IJ. 

nodo; se checa 2. e..bolir os Ch2..:::Jados eS'~udos c1'3 .:.m vel Ber2.1, 

cb.C.ID2.d.os "CC.IabGill ciclos ···b8.sicos Oll de =st .... ldos Gerais. 

3ntre l'n D.L. - I7L~·37 cuj:::, &"çao incons-..llt2., D/crQ 

u .... elo de -,'-Y>..(~lCi '0);0'" CO.,....,O .., !'1,,-'-o"'o-·,-( ~ ..., '10' cr"" '.., _______ ....... "" _._ ,-, <..L. v __ J_~., '-. c. mo '-.c~ ... intern2., [', 

r 'le o -·i~GV"; t:<"-c, OC1..l.._(''''1 ;,,,, .. re-"',f '" _ ,:/_..I....:,.J v, ..... v_ --.. __ .... J V ~ .. f....V sido cert2.D.ente 2. evol:;;,çc~o 
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:.2S ~')or Que denomm:llos "(:0 vo..zios entre 1.1lIlD. 

I:ei Geral e o :~stC.tuto Universitário" a este s-,,'.b cr:l..l1Í t1.11o, 

~)or (1·~1:) f.:'.zeJ.~ ê:nfase em que 1Jor tr2.::: da leGislaç2.o 1.Ull versi 

Fizer1..o-lc 2.s:::i~1 n ao só pela diferente cOl1ce:pço.c ideolóGico.. 

T'.~.d ...... '.J..~cz, c.efiniçao· de modelo ~-"'le lln e:'ltre 8..:lbos CO}:'J)os 1101" 

rr .. ~.ti vos, n3.0 por que 2.0 ter se c1el~roG3.do o D. 1,.17 tr37 e ::2.0 

sob . . ~ d 
2. ll1s::;lro.çao a meto. 

fóric2.T:Iente e com acerto que há incongruência jlu~ídica :n.o. 

vieê~cia de ~un 3statuto dado em 1959 orfão pel~ derrogaçco 

d2. ::ei 17 LU7 que convive com una nova ms.e a Lei 19326 oue 

reclpT;1'l .- j,?, lill filho ljró!lrio. 

:Bste vazio OC'\..l.i)G. 'codo o períódo que oytanos por estud2.r, isto 

é lJJll la'oso D.2.ior ao que se requer pe.T3. Cl...Umi:'1.3.1~ 1.un.?, c8.rreira 
a • .)'. S ' 

U:.l:!.. verSl C2.1 ..... 2.2.. O este fato revela a dine~sao da crise escon 

di da 2.'trás de l...1lTI.8 si tv.E.ção pretendidaaen-ce tr2..l1si tória que se 

perenizou seLI poder resolver-se ainda no ~eríodo de ~ior de 

CiS8.0 elo ',')roce8SO global ete mudanç2.s estr~J.t'LU"2.iG Que vivia o 

i'.~s, sendo assim, poderia se dizer em a1gun sen 

tido de oue no yeríodo 1969-76, . '. e sob o lI:l~JerlO dc u:.l :Sst2;..JüU 

to o do D.~. l7437 criticado :'10 se'~lS diferentes e:::trc:J.os e 

I'2...ra dar respos'ca em nossa tentativa de 2rdlise 

poli':;icc., recolhanos 2.S idéias de 3scobar, quem clepois de 

disc1.l.tir lCllGDLlente as lini taçoes da Lei 17437, en.Jüra a indi 

ce.!' as 110vas :gerslJective.s CO::l est~. Lei, ou pesL'..r dela, nos 

seg..rintes te:c""1oS: 
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=~s o D.L. 17437 c !:1:'l.is noderno Que 0,0 :!:Jeis 0..11 

CG:'lvolvincl'lto d8.. univcrDid8.c1e, c:i.c colocC'..:r' ec-cc clcntro do !1O 

rizcn-cc cl:-, rcgi~.o e, fi212.1L1er..-~c; dc inocrir 8. l~eci2.o c1entro 

nexoG 

CL:'._loo :i.:8.0 se jo...m 3el~anente for-.c.r-.ic, I::!2.S CfJ.e sirv2L1 ~lc,rc. ro.cio 

-ce 1':os :!:1eios L.W": vGl~si..lcários do ~!c.is. Do 0110 60 2.0 2,:1':0 69, o 

nlÍJ.-:lel.~O de :.mi versic1ades se Cl1lç"',clruplico".1 no ::?erú. Uma série 

de fatores extra-acadêmicos a saber: interesses localistas, 

rivalidades l)arroqluales, pequenas discórdias entre p8.I'lame~ 

tários, hegcmonias de certos pc .. rtidos políticos, etc., prod~ 

zir3.l!l ULl crescimento de u..'1ive:;.~;":üd2.des 

:Je ~'..lC:.:::l ::':0(.10, intl~od".1zir o cO:'lcei "co de p12,nificação den"'c:ro 

den':c:.~o das reGiões e 8.S "'..ullversidê. 

c1 cl · . ,. '1' 1 b es, :;.~es::9CIl e, ~)O~G, a UI1 pr~nc~p~o saua.ave ; ago::ca, em se 

e seu controle ;Je ',)rOdl1Zir2.ll entendendo o COll 

selllO - CO::07 como o órgão reg~lladol~ e cono o m6..:::ino orgD-"YliG 

ao ele l'esol':.lç8.o nos aspectOG ~~_le a:fetan a toclas as "L1J.1i versido. 

des, I!l2,S GiIJ. viole:n-'car 2. singt.,1.12Xid2.de de -todas as insti tui

çoes, é eviclente 0'-1.e este l)recei to da Lei c,cabnric. l'lillJ. bencf{ 

cio. 

Escobar diz: 

, . 
ser m::.rco.clo e o ~::-'ce 

1.2 lJ2'ecei to quc n3.O se!!lJ?re :foi bc:w entendiclo l10m llraticado, 

~elas D21iversidades pe~Ull~c.s. Isto é a convivência de Qssociar 

o trQ0c,2..1-:.o C:occn"ce com c..s -Gn2-c:fc.s ele il1vestigaçc.c e COD c.. j)r2, 

jcgo.o soci2..l. 
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••• Avança, pois a Lei, na criação de mecanis~s 

que ~ermitam a complementariedade e a saudável concentração 

dos recursos, e~ vista de um tipo de reconhecimento explíc! 

.' to dos níveis e das tarefas necessáriamente comu:.'lS e não co 

JmJ~lS alcança.veis por todê~S as instituições superiores". (2) 

Em consequência, cremos, pois, que as reflexões 

às quaiS nos leva a nova lei e o problema universitário no 

PeTÚ, devem inserir-se dentro de uma conjuntura que não é, 
como à primeira vista poderia supôr-se, acadêmica, mas sim, 

política, que r~o se trata de recuperar um ponto de equilíbrio 

perdido, senão de descubrir na perspectiva nacional e mun 

dial; cora0 e em que forma nos ganharam uma cegueira que nos 

impede discernir as causas do divórcio entre a educação e a 

vide .• 

É naturalmBnte, interessante e valiosa a análise 

de Escobar, mas seleva em conta que com posterioridade a este 

seu artigo estaría formando parte da equipe de pensadores que 

pla.Yle jou a Reforma da Educação Peruana junto com Salazar 

Eondy. Há, então, alguma conexão entre estes corgos de normas 

salvo que Escobar discrepe com a Lei 17437, mais do que com 

se'v.s textos de que com a noção mesma de educação qu.e é parte 

de sua ideologic., isto é, o que há que remover, e Eesses ter 

nos S"U.ê. ação pessoal foi consequente. 

Examinemos agora fatos que constituem o fundo da 

questão: 

(2) ESCOBAR, Alberto: El nroblema universitário o el vacio 

ideólogico em PeTÚ Hoy - copilación Edit. Siglo XX, 

:.'Iexico 1971 pág. 262-304 
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IV. 11. :t:ntre a Aceitação e a Resistência à Reforma Educativa. 

Curiosamente e grande crise universitária do Perú, 

" veio :por efeito do D.L. 17437 e do seu Estatuto que ficou vi 

gente a derrogação da matriz, mas num momento dado e sabnedo

se Que não se regulamentou a Lei da Reforma 3ducativa, foi 

esta o alvo da resistência e crítica que se agudizaría no po~ 

tremo do governo Ir'Iilitar presidido por Velasco Alvarado. 

De fato, é definitivamente a estrutura da Univer

sidade Peruana se é que se pode falar nestes termns, ~uando 

reuitos dizem que é mais próprio falar de universidades pe~ 

IlB.S no período estudado deu-se com um perfil vertical. 

A organização do poder acusou uma severa falta 

de órgão horizontais. Se atomizaram as universidades operat! 

vas - Departamentos Acadêmicos sem prever-se e até evitando 

órgãos colegiados horizontais que os reuniram e propiciaram 

sua coordenação. Os Institutos de Investigação não chegaram 

a apoiar-se nem a efetuar um trabalho integrado. O Conselho 

Educativo resultou uma instância afastada e a relação das uni 

dades operativas com ele deu-se somente no plano ierárquico. 

A projeção social, encomendada a comissões, não se efetivou 

por falta de competência funiconais. A assembléia não garan 

tiu a participaçao de minorias~ O Reitor se elege em omipoE 

tente autoride.de. As direções universi tári8.s se desenvolve

raru dentro de um sistema Ministerial. 3ste só balanço pode 

ter servido para que o movimento universitário derrubasse o 

ordenamento legal de amparo e com ele os órgãos institucio~ 

lizados como a CorrrT.P; porém, não foi assim, paradóxicamente 

e próprio CONtil? que num primeiro momento elevara sua protes_ 

ta pela inconsulta dação do 'D.L. 17437 o que mais adiante 

através de sue., autoridade :máxima. solici'tasse a modificação 

do D.~. 19326 incorporando-se um articulado que expressameg 
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te pusesse em vigência o Estatuto da Lei 17437 deixando em 

suspense o Título referente às Universidades no texto da Lei 

Gere,l de 3ducação. Cu seja que, de fato,. se reconhecia no 

Plano de Emergência do COlmP de 1976 que as disposições da 

Reforma da Zducação não chegaram e não chegaríam tampouco a 

formar-se no nível universitário. 

o COlnrP dos primeiros anos 1969-72 agiu ainda vi 

sando contribuir efetivamente com a transformação das estru 

turas vencidas da universidade: a este esforço obedecem os 

trabalhos preliminares da Comissão Estatutária lTaci onn.l , e 

também a contribUição de intelectuais de outras latitudes que 

co:n.formam uma missão técnica solicitada pelo CCIITJJl. Depois 

vêm os anos em que o COITU? consolida-se como órgão centr8,liz~ 

dor e burocrático, operando sobre um sistema nacional e univer 

sitirio que na Frática não existe; seu trabalho sería um fator 

na,is de desencaixamento das universidades que uma a uma vão su 

cumbindo ante sua ação interventora. 

Assim as coisas, a sobrevivência do COI~ü.P parece 

depednder inteiramente de não aplicação da Lei 19326, e nisto 

coincidiram os interesses desse alto organismo e as tendências 

reacionárias em outros estamentos das 1L~versidades. 

Ho Simpósio organizado pelo aOHU? de 12 aO 14 de 

Abril de 1976 se produz uma forte corrente de crítica à Refor 

ma EducatiVa: 

a) Considera-se a Reforma da Educação como un en 

saio, cuja aplicação afe~ou profundamente a 

concepção da Universidade assim como seu lugar 

e função dentro da sociedade; 

b) Se mantém que a Reforma Educativa não passa de 

ser uma concepção eminentemente teórica e que 

'3)ortanto não responde a realid.ade; 
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c) Afirma-se aue uma adequação do Estatuto Univer 

sitário à Lei 19326 da Reforma, condenaría a 

universidade a desaparecer a curto prazo. 

d) 

A razão que se alega é a perda de iMportância 

que significa que a universidade se vê conver_ 

tida num segundo degrau, emparedada entre o 

primeiro ciclo das ESEP- Bacharelado extra-uni 

versitário e o terceiro ciclo ou de Doutorado 

indicado ao Instituto Nacional de Altos Estudos 

H'rAB. Neste ponto, a investigação que sempre h~ 

vía sido a razão de ser da universidade estava 

passando também a ser conduzida essencialmente 

pelo INAE. 

r' -~a, finalmente, uma dedinida atitude de oposiçao 

a que se dê um Estatuto que regule a Lei 19326. 

Debatida a Lei de Reforma da Educação, se con-

clui que em consequência da inoperância-e, den 

tro outros erros, se pontualiza a falta de do 

centes para atender as exigências de funciona

mento das ESEOS. (3) 

Nos parece, poiS, que 1976 resultava já um ano 

bastante tardio para retomar a idéia original de regulamentar 

a ~ei de Reforma da Educação. Tiliham-se perdido já quatro ~~os 

valiosos no vai vém de una crise que levou Yiakeham a dizer que 

a Universidade peruana é um barco, sem rumo, fazendo ág~ eu 

neio de um teLIporal político e interroIlpidas suas comun;cações 

COD porto de 8_brigo; ou se ja,- por un lado, o C01TII? não c Ul!l.]?ri a , 

não 118,via CUmlJrido um real lJapel direJ~riz do sistema e, J?or 

outro, no mesno seio das universidades crescia o convencimento 

de que a ~ei de Reforr...na da Educação era um cerceanento dos pés 

da lL~versi~de aludindo ao p~ineiro ciclo da educação su~erior 

e u=a redução de SUB, c~beça COD relação às funções que ac~bavaw 

Se:i.1Cl.o arrebatidE',s 'Pelo IE]'3. 
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?ois bem, ante esta confluência de critérios entre 

o ;~Olv~ e setores significativos d2.s universidades, pela nao 

vigência da Lei de Reforma da Zducação, começa a tomar forma 

e consistência o questionário para o aparelho montado pelo Go 

verno lJilitar ainde. sob o Império do D.L. 17437; se diz, então, 

que a :.uli versidade deve tra71sfo:rI:Ja.r-se efeti V2J!lente, IDEtS O-Lle 

::'")2,rc~ isto 8, desa:par±ção do COITUP era l1ecess2.rie.. ?eral1te 

~)ropOS-Ga8 de eTIergêncie. do COl\'JJ? ao Governo, se replico. 

carece de autoridade quem propiciou o desenco..ixamento da av.to 

rid8.de ~ue i"1ãO tem validez ou que yropunha l.UIl interlocutor se::J. 

o 2.~loio e consenso dos esta:mentos lu:riversi t2.rios. 

A reação ao COIIDP é contUL71dente: Se o governo ouer 

salyar e transformar 8.S universidades ten que li~uid2.r ao COE~.:'. 

Não se deve esquecer, yara entender a evolução das 

-~el1dêl1cias no 8.!J.bi to u..r.; versi tário, o que ao mesmo tem;po 

ocorrendo no contexto global do Processo Revolucionário. 

sabem.os Clue em 197õ se vivem os cOBeços da denomi:rJ2..da Primeira 

~ase correspondente à Chefatura do Governo por Velasco, Clue 

sería seguido no governo pelo General 1::orales J3ermudez, para 

ingressar nu~ Segunda Fase de revisão, reorientação e freio a 

lilln série de medidas básica que cor~ieurar2n o modelo per28no. 

Foi então o período 1958-7:5 UIllD.. eSllécie de noite preta da TIe 

fo~;_ Uni versi-tário.. no ~erú? Il.2.0 acredi ta.Eos assiIJ.; há i.1.L1 c Ol'l 

j .... 1:1tO de experiênci2.s C}.ue se aCll!.r~ll2.IQ., 2. socied2.de se tr8-1'lsfor 

r:l.2.. eviden-'ceLlen.lce e isto rellercutiré. em novas àe~..ndas e novas 
~ , 

si-~u2çoes 2.S Clv.c:.is o. muversidade ele IJB.is adie..nte deve resyon 
-. • • L ' 1m -I- • -. • -I- - t d d uer ~nevJ. __ "ave el~lJe, per C~IJa uas :Ln l.Iençoes, von Co es o gove!: 

no. O que se observa é um jogo político no qual obstado nao 

encontrou ou TIão quis e:lcontrar os D.ecanismos para convocar 

(3; IT.d'o~ções. contidas no _Lr-~igo de T::::'2F..IL SO=-.'ffiI, ~.:r:.rÍE~. 

)e:J:l.:92.rece:rs. la UI'.iversidad? i)llb~icaclo en. C~lini.ón Libre 

de 21.04.76 - Lima 
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institucionalmente a universidade numa grande tarefa de trans 

formação social e econômica do país. ~or outro lado, tería que 

ver também o assunto desde outro ponto de vista, o que aborta 

" nao é l:uIl8. Reforma Universitária no ar, não, é uma experiência 

de populisI!lo militar no qual as medidas propostas para UI!la 

aliança de classes sem hegemonia de nenhuma delas enfrenta 

suas próprias grandes contradições. 

V. Obstáculos e Dificuldades para a Concretização de uma Re 

forma Educativa a nível do Sistena Universitário. 

V.I. Correspondências e Contradições com o modelo de socie 

dade e Concepção de Reforrnz. Educacional. 

A Direção de Avaliação da Comissão Nacional Inter

universitária, efetuou em 1980 um estudo do estado da universi 

dade peruana e sua problemática 1969-1979, os termos de tal 

avaliação são importantes para perceber como em definitivo se 

deram as correspondências e contradições entre o postulado nas 

bases idéologicas da revolução peruana, na doutrina da refoma 

educativa e o que, de fato, teve lugar no campo da educação up~ 

versitária. 

Diz o mencionado documento: liA década compreendida 

entre os anos 1969- 1979, que aqui se examina, serviu para av~ 

liar o projeto ideológico de um modelo de universidades impos 

to pelo governo militar, que não teve favorável acoDlida na 

cOIl'J.lüdade uni versi tária. Idas dentro do quadro de uma valoriza 

ção objetiva, as experiências se avaliam por seus resultados. 

Desde ese ponto de vista, parece óbvio inferir que aquele prQ 

jeto que introduziu invasões no. orga.Yl~zação acadêmica, adminis 

trativa -e funcional da u..Tliversidade, resultou inadequado ••• "(1) 

(1) AL.t...RCC1~, Re~rnaldo- La Universidad Peruana: realidad y prQ 

b:1:eI:l2.s 1969-197~ -Comisión I\aciol1...2.1 Interu..Tli versi tária, Di_ 

rección de 3valuación - Lima 1980. 
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Como evidências do fracasso da ReformE. na Universi 
dade, se anota: 

- As limitações financieras que afligem a universi 

dade. 

- llfu..gnificação pelo crescimento irracional da ma 

trícula. 

- Remuneração inadequada ao pessoal docente. 

- Imrpovisação de muitos qlmdros docentes. 

- Lstreiteza da infraestrutura e aglomeração. 

- Ativismo político, greves frequentes. 

- Alteração frequente do calendário de atividades 

acadêmicas. 

- Normatividade dual, de uma parte o estatuto de 

uma Lei derrogada a 17437 e da outra o D.L. 

19326 sem regulamentar~ 

Se pode apreciar, em princípio, que o fracasso in 

dicado não se refere diretamente à Reforma da Educação, nas ao 

":pro jeto ideólogiCo de um. modelo de lmiv~rsidades imposto pelo 

governo militar", modelo que evidentemente não guardsva coêreE: 

CÜe COB a concepção e lineamentos da Lei de Reforma Educativa 

ditada com posterioridade. Em efeito, é o D.L. 17437 através 

de sea Zstatuto e não ao D.L. 19325 qae o era entre 1969-1976 

e vários anos mais, inclusive. 

o modelo de universidades do D.L. 17437 e nao:' o 
. , 

da Reforma Educativa estabelece, cono Ja anota..L1Os, UTIlfl. organi 

zação acadêmica departamentalizada, objeto de crítica segondo 

os segLuntes fatos: 

a) A conamidade universit~ria não teve idéias cla 

ras sobre a natureza dos Programas e Departamen . 
tos Acadêmicos; 

b) Não dinâmico interação 
, 

houve um nexo e de vis~ 

cel entre as Direções e 1?rogramas 
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c) Não se avançou no estudo, plánejamento e avalia 

ção curricular. Se nota que na identificação de 

matérias incluíram críterios profissionais esp~ 

cíficos a pressaõ política de grupos estudantis; 

d) Alguns Departamentos foram tomados como unidades 

de serviço de um só programa; 

e)" A transição ao sistema de estudos semestral e 

de créditos apresentou dificuldades operativas 

Lembremos que o Estatuto da Universidade de 1972, 

não promulgada pelo governo, contemplava a restituição do re~ 

me de faculdades e notamos também que muitos ou talvez a tota 

lidade dos fatos que motivam a crítica antes mencionada, consti 

tuem situações que a Lei de Reforma da Educação se propunha pr~ 

cisamente superar. A articulação horizontal, a integração verti 

cal, a educação pelo e para o trabalho, a utilização plena da 

capacidade instalada, etc. resultam um enunciado desejável mas 

longe da realidade universitária examinada. 

Por outro lado, se nota a acentuada distância entre 

o desenvolvimento conceitual da Lei de R~forma da Educação e as 

conquistas concretas que puderam alcançar-se dentro de seu prQ 

gressivo Plano de Reconversão do Sistema que pelo que correspoE 

de à Universidade, diríamos que foi quase inexistente. 

As correspondências porque existem, apesar de que 

não nos termos do que pode ter sido planificado, temos que en_ 
" , contra-la em outros ~vel, no dos efeitos do processo historico 

em seu conjunto, Assim como exemplo, indicamos que o magistério 

nacional a partir de um ambicioso programa de retreinamento do 

cente e dentro do sistema de nuclearização educativa c o muna 1 , 

põe em aplicação um conj~Ulto de inovações curriculares, moderni 

zando seus metódos de ensino e sua tecnologia educativa em geral. 

Perante esta praze educacional, as universidades íam fic~~do 
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par~ trás, pois seus egressados dos programas acadêmicos de 
-, , . 

educaçao sa1am ao exerC1C10 profissional com absoluto desconhe 
, 

cimento das mudanças que se produz1am na realidade e das novas 

" demandas às quais tinham que responder. 6bviamente, isto obri 

gou a que, de algum modo, as Universidades se pusessem em dia 

nas suas respectivas catédras, tratando de recupera terreno 

llB. vanguarda do espírito ciéntifico e renovador. Isto sucede 

igualmente em outros profissões, com maior razão naquelas que 

como o direito e a economia estão obrigadas a um manejo prQ 

fundo e constante dos instrumentos que constituem a super-e~ 

trutura normativa do Estado. 

Outras das formas de correspondência da intencio_ 

ne.lidade da ação educativa dentro do modelo societal peruano, 

é a deDE~nda de certo tipo de recursos humanos profissionais, 

se incrementa o mercado de trabalho nas áreas que as reformas 

estruturais afetam e o sentido eminentemente social do proce~ 

so peruano; permite também a absorção de profissionais nas 

áreas de ciências sociais, que assumem tarefas de desenvolvi 

mento, análise ideólogica e projeção organizacional a diferen 

tes níveis. Não há duvida que a Universidade, assim como é 

prodiga em procurar quadros políticos na sociedade, o foí 

também no período 1968-76 em proporcionar recursos qualifica_ 

dos para operar ações de desenvolvimento a grap~e escala. 

mais além destas correspondências e outras que P.Q. 

deríam achar-se, estão evidentemente as profundas contradições 

algurJa.s das quais arrancam desde a dação mesma do TI.L. 17437 e 

outras que não são produto conjuntural mas sim manifestação de 

un continuado deterioro estrutural da ip~tituição universitárin 

no ?er~. Da lista já consignada de evidências do fracasso, são 

claramente atribuíveis com exclusividade ao processo, a existên 

cia de uma legislação dual e a ela teríamos que agregar outras 

conseQ.uências negativas tais como a I!lB....'I1.utenção de um. apareL'I1o 
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burócratico c entralizador , onipotente e supra-orgânico como 

foi o COIWP cuja ação supervisora, de coordenação de assessQ 

ramento nas áreas técnicas - acadêmicas forma pouco menos que 

inexistentes, tendo sido a exceção sua coordenação fine~ciera • 

Resumi:fudo, Tlodemos anotar que as contradições se 

manifestam principalmente: na ordem. normativo - legal pelo va 

zio entre a Lei Geral e o Estatuto a que já fizemos alusão; 

ma ordem processal, ao não existir concordância de próposito e 

a mesma orientação e intensidade de medidas entre o contexto 

global de mudanças e os que deverão ter se implementado a p~ 

vel das universidades; na ordem organizacional 13,0 ter se gerê:, 

do conflitos e tensões entre as instituições universitárias, 

cuja autonomia se va quebrada, e a ação de um organismo centrê:, 

lizador e cabeça de um sistema cuja autoridade não emanava de 

suas representações; na ordem das tarefas acadêmicas, ao ter 

se proQuzido um ostensível divorcio entre os postulados da Re 

forma Educativa e o desenvolvimento curricular nas UllÍversida 

des, o propósito ordenador de criação de um novo homem numa nQ 

va sociedade não pode ser assumido o horizonte acadêmico univeE 

si tário'; na ordem participatória, como repercu.ssão de outros 

fatores, o movimento estudantil desenvolveu numa oposição pe~ 

nente al)esar de desordenada contra a política 'uni versi táris. do 

Governo Militar, enfrentando-se COE as autoridades Ulllversi t§: 

ris.s instauradas. Todo o exposto, cOP..i'igura UE contexto ideopQ 

lítico de marginação da Universidade e do passe da problemática 

~~versitária a um segundo plano nas prioridades do Governo Re 

vol'..1cionário. 

V.II. Imnlicações de uma Revoluqão Particin~nte Imnosta. 

Há algo mais que ~, incompatibilidade linguÍstica 

entre 11artici'Paçã.o e i:r:I9osiçãó, e esse algo lIl.8,is pode ser de~eE 

nina~te no resultado ou no Último curso de Qualquer processo con 

d~zido sob estes su~ostos. 
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":Povo e Força Armada, Unidos Venceremos dizia UI:l sloeam da 

época, o mesmo Que traduzia as necessidades do~ condutores 

do ~rocesso de encarnar as aspirações e o apoio das bases. 

Sobre os inícios do processo, documenta Cotler: "Desde o 110 

nento exato da proclamação do governo revolucionário das for 

ças armadas se fez claro que o país se encontrava cOlIlP.ndado 

por oficiais que tinham propósitos modernizadores e naciona 

listas. Nessa proclamação se denunciava a convivência de setQ 

res n:~,tivos com os interesses extrangeiros que iLlpedíam o de 

senvolvimento do país, considerando-se urgente a realização 

de transformações estruturais que modificaram a situação de 

depêndencia do Perú (ver nossa análise na segunda parte deste 

trabalho). }:Ia.s, ao l1esmo tempo, os novos governantes convida 

VaI1 aos inversionistas extrangeiros para eX}Jlorar os recursos 

naturais do país, afirmando o recolihecimento do novo governo 

aos tratados internacionais e sua inclinação a manter-se dentro 

do sistema ocidental e cristão". (2) A Revolução foi gestada 

e conduzida pelas Forças Armadas, pelo mesmo sob essa garantia 

instituciorm,l, desde que hoje se sabe que foi um grupo reduzido 

de cOmB-~dos militares com mentalidade avançada que desenvolveu 

os planos e estratégias básicas e que a rigidez da disciplina 

castrense foi um dos fatores contribuintes para obter o apoio 

institucional no Projeto empreendido. U~ grande peIte do de~ 

tino do processo revolucionário não se decidía na consciência 

das llk~ssas, mas no complicado jogo de xadres dos meios cast~e~ 
, 

ses e burocraticos, onde se desenvolvia e defip~a a luta pelo 

:9oder• 

Hem ainda nos momentos mais cruciais do processo 

revo1ucior~rio, como o das semanas seguintes aos saqueios de 

5 de fevereiro de 1975 multidão indomável tinha atacado e in 

cendiado diversos pontos da Cidade de Lima, com falta de prQ 

teção poliCial, se aceitou a possibilidade de um apoio po~~lar 

orgc;.:r..izado. Velasco disse eLl sua mensagem à Eação do dia 17 de 

fevereiro: Agradecemos o bom desejo de oue~ iniciou esforços 
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orgallÍzativos em apoio de nosso lJrocesso revolucionD.rio, refe 

l~ijlclo-8e aos che'U:12.dos que se fizerarn :!.Xlra constituir o l;=OV! 

mento da Hevolução Peruana. T.las lhes lJedimos Q.ue se lenbrerü que 

2. ccnd'...lção l')olí tica do processo só pode raelic3.T no governo 

revolução. 1J.'udo isto resulta crucit?l:mente irnportante para evi t2.r 

confusões e desorientações. PorQue estes, são justamente os fa 

tores que f2cilit~ todas as forcas de infiltração que, ele serem 

~el~tidas, pOderíam desviar nosss revolução de sua clara oriGe~ 

original per~ana. 

Não obstante, seria difícil negar ou discutir UDa 

essênci2. lJarticipacionista na orientação ideólogica do processo 

2. transformação organizacional na agricultura, l~ ind~s 
. -

trie, no campo l2.boral, no da nuclearização educativa, etc. com 

o propósito de dar acesso à povoação na tona de decisões Que 

concernem ao seu desempenho na vida social, é prova evidente 

disso. O participacionismo se leva nesta medida via alianç~ de 

classes ou formação de um bloco histórico. Segundo Cotler este 

Bodelo de desenvolvimento para a sociedade peruana perDitiu que 

d.iferentes se-co:r'es das variadas classes sociais vão se integral.]; 

dO 8.0 redor dos governantes, marcando-se um sistema pO..Lí tico que 

c1e~lomirl.é'.LlCs ~io}?ulista/raiJ.i-'Gar. Os l~e-i.;os da tradicional burguesia 

"1""""' n q e ""'Y"lc 1 ~, " . el lev ..... 'l·;-:;.>.-" ' ., . ., L.c.J. ...,CL .cC;., U l ... vu.L a ;lc.,.v~e" J?Oü~ o u.J. u __ 8. caoeça a.evJ.a.o ao peso 

eLa bUrgLJ_esi~,. eXJ?ortadora e do capital eXl"rangero, encon-cra nas 

orien-e2.-::oes n8.cionalis-eas dos mili''cal~es a possibilidade de :t"azer 

reaJ.id2.de seu ln~o je"l:;o civilis"ta. Os novos setores errrpresariais 

vão cOIrr.9reendendo que ao mesmo teilllJO que a~Gaca as bas\::s tradicio 

!lais da b-:.u-guesia, oferece-lhe a lJOssibilid2.de de ser o elemelY!;o 

clirigen"te da economia do P2.lS e lhe outorgo. tJ.I.l alJoio que l:1.mc~ 

com. anterioTidade tinha encontre.uo 110 :estado. Os setores ned2.os 

reIor!Ilistas, consti tuiaos :90=S profissionais, lJrO je-'carJ. nes~.;e g2-

'1e:''''110 sv.as e.spiraçoes tecnocrá-eicas de lidero .. nça que lhes g2.r0-Q 

til~i2lIl 1).Ll 2.)8 .. peJ. preponder2Lte na :J3.rcl:.a at? sociedade. 
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o próprio Cotler, aind~ em 1970, ja havía notado as 

implicações de uma participação imposta por um lado e calculada 

mente medidó por outro: Desta circunstância, - diz Cotler refe 

rindo-se a tese do não partido e a apoliticadade dos condutores 

do processo e da negativa tácita a procurar a mobilização pop~ 

lar, que poderia exceder os límites tolerados pelas forças ar 

madas, é que resolta uma contradição que será sem lugar a dúvi 

das o gargalo da garrafa do regime populista que pretenden in~ 

taurar os militares. Pois, como é conhecido, existe uma correla 

ção positiva entre modernização social e econômica, por .;ma par 

te, e a participação política, pela outra. Desta circunstância 

é possivel prever a origem de -uma situaçao conflitiva na nedida 

em que b governo avance - em suas reformas e sim~ltâneamente 

consiga freiar a mobilização política. 

Tão certa resultou ser.a ,revisão que acabamos de 

anotar, que sete anos depois de proclamar-se a Revolução, nenhu 

ma força popular teve possibilidade sequer de defender as con 

quistas do processo de mudanças levado a cabo. 

A Revolução, e com. ela todas as formas de P?rticipação, foi i~ 

~osta pela Força Armada e sería ela nesrna a encarregada de iri 

ciar o ~rocesso de desnontageD ~o compasso de. suas próprias ccn 

tradições internas. não em vão se disse aue a org&~zação cas

trense, supost8lilente nonolí tica ~i.a SU2. unidade revo1ucio::.2.ric>, 

foi outro c~o ~is, e por ac2.so, o principal onde se decidiu 

TIeroanente~ente o destino do ~rocesso ?er~ano! 

~~ , 
_,E.S e :9reciso conclv.ir este tr2.baTho ligc'.ndo o de 

sen1ace gerr:.l do ]rocesso cor:'.. c. si tU2.ção ·.u'1Íversi tári2.., c-..:e e 

nossa matéria principal de i~teresseo A tese participacionista, 

através de --...una. Lei a 17437 e um :2statuto :Jniversitário iI:':9osto 

r3.o !lodia ac:::..bar nenos que no Cc.os e ~ negação da Reforma 3dl~ 

cativa. Em 1975 o panorama era já desolador, de 33 universidades 

componentes do 3isteLJa da Jniversidade Peruana mais da IiletL'..de 
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havíam sido fiscalizadas pelo Conselho Nacional da :Jniversida 

de Peruana-CONUP. 11"ão se havia regulamentado a Lei Geral de Edu 

cação e se mantinha ante o repúdio geral o organismo -cormP que 

irônicamente fora o primeiro em invocar ao governo a necessidade 

de um diálogo com as bases universitárias, para o estabelecime~ 

to dos termos de sua participação na suas próprias transforma 

ções e no da sociedade em seu conjunto. 

Seja-nos permitido terminar nossa tarefa citando UDa 
.... 

vez mais a Bernales Ballesteros para quem analisa e ve os fatos 

tão só como eles se apresentam e.não procura entrar no e st-Ildo 

das causas: " a situação da universidade no Peru é fatalmente in 

possível de curar, a partir dos recursos de que ela dispoe neste 

momento. A impressão pessimista dos incrédulos, se opoe à dos 

pragcáticos que pensam r~ necessidade de um novo tipo da institui 

ção ~~versitária, concebida única e exclusivamente em função da 

instâncias e requerimentos da industrialização e da modernização" 
( 3) 

Contra a universidade no seu sentido mais prof~U1do e 

criativo também. conspiram os setários de direita ou de esquerda 

os i~diferentes e às medíocres que se introduziran ~e1a. 

A identificação de todos estes elementos negativos ~os per.=ite 

reflexionar sobre o sentido fut-v1.ro que deverá a.J.llIJa.Y o movinento 

..... U1iversi ti.rio. ::?:::-ocurando os meios necessarios para sua L:serçc.o 

::.?:. realid2.de social. A cor:struçilo de UL13. U-11.Íversidade rer:ovad::, 
.. ..J,.. '~. -, A • aoerv2. e de~oc:::-nv2ca nuo sera gr~do conseQuer:c2a de Ull VO~D~t~ 

ris:::::o errado. :;1 de se es:per:>..r que isto sej~ assin e que ~ univer 

sidade encontre efetivar.::.ente ~..1.L1 Cruni!lho pare. ir:::por-se tal res~)o:: 

sO.oilidadc ética, desele que experi:::::entou ~i suficienter:;.ente o 

C!.ue ocorre qua:i1do lhe são iopostas as fórnulas de m.la partici}!~ 

-çao. 

( j"') "-:I~l'·Tt_t TT(~ -'nr'; " .;..J_ :J. .~~.......:.. .l..C1_ ... e , Cpicit. 1915 ~U8- ~ina , 
, 

pa8. 5 



C OliCLUSúES 

o processo de Reforma Universitária 1968-76 suportou sérias 

contradições econemicas, refletidas entre-a composição do si~ 

tema universitário e a aparente impossibilidade material do 

governo da dar uma adequada solução a este:~prob1ema estrutural. 

A nálise dos antecedentes da situação universitária no país an 

teriormsnte a 1968 leva ao necessário convencimento da necessi 

dade de empreender ~ reorg~ização profunda no sistema UluveE 

sitário. Porém, perante as diversas possibilidades de ação po 

lítica - convencinento, aliança de interesses, pro~ção da re 

fo~ inter-sistema o governo optou c1ar~ente desde um primei 

ro mo~nto pelo exercício da pressão para a aceitação da nudan 

ça. A mudanç~ dirigida, ~osta verticalmente, gestada por ..L. ' ",ras 

das -~~versidades peruanas, tinha poucas possibilidades de ter 

minar inplementando-se. 

A U!riversidade não foi 
... 

objeto de uma ~reocupaçao especial por 
.J.. d d" . ..L. + ..I.. • part.e o governo., emosljrE'..r~a~s",o, en",re ou"ras co~sas, o 

vasio legal, origi~2do pela dação da Lei 1932S, ~ue não foi reb~ 

12.De!ltad2o e a vigência do 3statuto de 3.egu.lE'..Dento do derrogado 

D.~. 11431. ~sta situzção desorienou o orde~ento j~1Tídico 
., -.:J 
..l..egE' .. _ \..l3" c"t).e 

... d '..J-- ... ..l.. .... ~ , • nos 7)E'..r2o a renovaçc.o e:m.ocrc.t.~cCt. a.e 2.i... .... ",or::..a8.CLeS, exerc~c~o de 
.J::o - ..J- • .J'. d ,.., - .., õT· .l..lu:çoes ~:luor~';22'~2.S }?or ::?2.rte o vonse:~:o :;::CiOllC...!... co.. ~IlJ..versi 

}.' s'..'.to:'loL1Í2. 1L11Ívarsi tária vi:!."rJ..:".. a ser 1..t::.? d2.S :;::J,.2.is s:preci2.c1e.s 

cono .... tistc.s de. TIeforEC'. i...liriversi·c~.ric. e den':;ro de UIJ. modelo :1.acio 

n2.lista de ple~ p2.rticip~ç~o postulQdo pela Revolução Per~ana -

res-:.ll tou i(S1 ..... 2.l.nel:te con';;redi tóric. c. irn::91e:r:.el~taç~.o de l1..!J. ~rocessC' 

dos:::;:: 2.utonom2.. 
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A eC!.uipe de governo com certeza. enf'rcr..tou sérins dificuldo.des 

para plnnejnr uma fór.ouln que lhe perDitisse adotar efetiv8~eg 

te uma política universitária, que respeitando os fins da ins 

.tituição lhe desse relevância nos objetivos do processo. 

De .fato, a denominada tripartição ou situação triádica de ESEPS, 

Universidade - segundo ci~lo da Educação Superior e altos Es 

tudos, não chegou a ser superada, perdendo-se a possibilidade 

de incorporar na universidade o fruto de concepções renovadoras 

da educação. É provável que tais refornas tivessem tido mais p~o 

babilidades de ter se integrado no sistema universitário em 

vez de outilá-lo. 

A direção e stu.dantil , minada por divisões internas se desligou 

do processo sem assumir uma atituie crítica, isto é, que no 

período 1968-76 SV.2. contribuição ativa não foi visível, n.ão ten 

do se traduzido nem en militância nem en oposição racion2l e 

constrLltiv~, a indiferença' se traduz inclusive no deseenso de 

nível na luta e o debate ideológico. 

A açco centralizada do COlmP estimulou por efeito de repulsão, 

o fortaleciDBnto das tendências auto-gestionárias e de descent=a 

lização ru?.S diferentes universidc.des e seus esta.m.entos. 

~ ~~versid~de no PerLl sobrepõe una crise estr~t~x~l, à q~l no 

ueríodo estudiado, se sonaran fntores conj~L~t~traiG que fizeram 
. -,-' . - - "u d -I- ' o.oor v~ 2.. ges-;;uçp.o ele "eJ:l"" nova ·,.U:lJ.. vers~ 2. e coerc:r:l.le com os pr:!..:: 

1S'326. 

tos ~is aV2~ç2..dos n~ sun conce~ç~o de:r:tro do nodelo ~erL~~o, 

seu question~ento do. orde~ estabelecida é 
, 

clnro. Porem, SUE. 

impleEentação com ~ior acento em certos níveis do sitema, como 

o Q~versitário que examinamos, se aplica numa realidade sócio-

oco:r:ê:::ti.cn Clue mo v2.rio"".l sub3.!';2.J.:ci2.IDe::-~e, 

d.iu~ de tcrnirl ..... ...r Co dOJ::i::açõ-o -dellCl'!dência. 

, ~.-
.:.../ J 

pelo -Donos 11::.0 ~"!2.. EC 



3sgot~do o processo político de reforDe populistn militar, veio 

UD tipo de desviação, que a crise de instituições como a univer 

sitária não fez senão abonar, assim como, a seu tempo o fez t~ 

bém a oposição do magistério nacional através de sua mais impor 

tante organizaçao sindical: o SUTEP. 

o período de Reforma Universitária 1968-76 marcado por uma co~ 

tante crise, te~ que abandonar definitivamente suas referentes 

iniciais de cincepção o D.L. 17324 e D.L. 19326 ao fazer-se cada 

vez mais inviáve1: o processo político global de transforLlações, 

via aliança de.classes. Aliança tão débil e superficial como 

por contraste e em proporção inversamente proporcional pode ter 

sido o poder militar no governo una participação de bases. 

o ciclo de reformas estruturais iniciado em 1968, não pôde co~ 

plet~ seu ?rojeto; pôs -se vulner~vel na economia ao ter 02~ti 

do a de~endência eD ordens vitais e não ter gerado necanisEDs 

de DObilização ~op~ar para resolver as contradições que eEeaça 

vam as refornns já empreendidas. 

Assim o desenlace da Reforma Educativa, e com ela a da RefOTEa 

Universitária em perspectiva nao é seriio uma cor~ir.mação Dais 

de una verdade.in~uestionável: r~o P2 possibilidade de uma ~efor 

na ed~~cional ao wargem de UE projeto viável de reais tr~~sfor 
~ A • =açoes soci~is, e econOD2cas. 

A experiêncir;. de tr::"'"'1sfornações estrut-... U'o..is 2.1.0 Peru, dü..Ta~-;;e o 

, 
vido 2. qy_e o T10à.elo de sisterr.. Clae chego ..... l c lJropor -;;eve -L::: C~"''::' 

. . " . ter eSSe1:.Ci2~ln8:1te e:;:ter~o 2.0 cO:1.texto lL'll. verS:::L-CCT:::LC, cuje. e:.do 

ç2.0 devi:,. :!.1roduzir-se :por iIT.9osiç~o heg8'r"ê:1ic::" do :Zstndo - 50ver 

no Revo1ucio~rio das Forças }~_àas, sem 2. participaç~o dos di 

fere~tes estamentos universitários. 

.'\ Y'lcc::::O ,1 n c-, ......... ;c·" ":n e' ~1"\0 ... '"'CL" ro -~~ nc~o-_~ ..... __ .:~... "-1......... ...:.....L. __ -'- .... _... _ ........ L.J ,.L.,-~ (,..J ___ .J._ -L. .. ~. -:::~c 

ser -!;rc.l1sferiua e d ~S01-'''vol vidro -,1 ........ ..., S~l'"' ""-01 ; c,., ç~o "."'0 :u'vel """" ___ _ "'- _ ~~........ ............. f- .. __ -'- '-- '-... ~ 

1 .... '7 
I , 

yode 
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de um eixo fund~nt2.1 no processo da refoI'I:la 1L."'Úversi táric, 

contribuindo para estabelecer grandes distâncias entre as rea 

lizações educativas concretas do nível universitário e a dos 

demais n!veisdo sistema. 

o projeto de despolitização da Universidade peruana ~presenta 

uma contradição intrí~2eca com os valor~s do nacio~21ismo, mo 

derr~zaçãoe participação que sim formaram parte do quadro 

ideólogico da ReforDa da Educação peruana. Perante este fato, 

as tentativas de gerar um amplo projeto de transformação das 

ultrapanadas estrutur~s wJiversitérias careceram da viabilida 

de necessé.ria'; a cisão da sociedade civil e sociedade política 

é yatética no caso da reforma universitária. 

l
~" 

- /V 



.. 
Deve-se propor que as universidades no futuro se constituam 

efeti vaI:l.ente num "SISTE~.IA. UNITIRSIT.t.1UO", que sobre a base 

da observação do ~ríncipio de autonomia ~ropicie a efetiva 

p8xticipação de todas as instituições e or~~s~s compone~ 

tes, ao serviço do desenvolviDento e da liberação nacionel. 

Tal sistema deve co~~tituir, quzndo DUito, um produto social 

auto-Ger~do antes ~ue resultado de una ~osiçao normativa • 

.A cor:::preensê.o da refor::J2. Uluversi tária, ~.alisada desde um 

yOLtO de vista ~olítico, é global e ao n8sno te~o yarci~l, 

?ara outros 8feitos se re~ueren balanços futuros de ccrater 
.... . f lne dA . d'·.L..i:o econor:uco e l-L11.da.I!lenta . nte aC2. eDJ..CO - :ger agogl.co, vC.rG.l.[". 

~~e ~errnB.necer~ como -~~ des2~io pel~.nente a aceit2r~se. 

~ desejável nesmo assin, ~ue se desenvolvam esforços 

COl1j-:'lgar 2..m.bas perspectivas de a."1.álise. 
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