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RESUMO 
 

O artigo tematiza a quase que impossibilidade de o educador colocar em prática um 
projeto de formação no mundo contemporâneo em virtude do próprio adulto não saber se 
movimentar num mundo em que os ideais sociais de que compartilha estão em declínio, um 
mundo em que a predominância do atual e do imediato se sobrepõe ao armazenamento de 
impressões na memória.  Fica o mal-estar de quem não se reconhece no que faz, de quem não 
pode pertencer a uma comunidade simbólica, de quem se sente quase que impossibilitado da 
interlocução.  
  O silêncio se mostra na dificuldade de transmitir às crianças e aos jovens o legado que 
os antepassados nos deixaram, até porque os adultos não se sentem herdeiros de um quadro de 
referências, nem sujeitos de sua própria história.  Quando o educador não se vê responsável 
por este mundo, a figura do mestre perde o sentido. Sem a autoridade de alguém que tem algo 
a transmitir, não se pode educar. 
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ABSTRACT 
 

This article concerns about the tendency widespread in our society of a decrease in the 
social ideals that guided the education of the young generations. It is common to notice that 
the even adults do not feel confident to move in our world because they cannot see their 
values being widely shared and respected and admired by the youths. As they do not feel 
making part of a symbolic community, not having a tradiction to transmit and not being an 
example for the others,  they have almost lost their authority.  Between the old and the young, 
silence grows. A silence that isolates and gives the adults the sensation that what they have to 
transmit is useless.  
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INTRODUÇÃO 

 

         Um certo deslocamento nas discussões acerca da educação contemporânea impressiona. 

A formação das novas gerações sempre teve como esteio um conjunto de ideais sociais que as 

gerações mais velhas acreditavam ser fundamentais para que crianças e jovens chegassem à 

vida adulta. Esses ideais, mesmo em tempos de esvaecimento da dimensão simbólica nas 

sociedades contemporâneasi, ainda permitiam a interlocução entre gerações diferentes.   

Mesmo que de forma precária _ em virtude das limitações impostas pela cultura de massas _ e 

ainda, de maneira conflituosa _ em função da própria natureza da relação entre os mais velhos 

que sempre têm algo a conservar e os mais jovens que buscam sempre a possibilidade de 
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inserção do novo no mundo em que nascem _ mesmo assim, as gerações mais antigas 

compartilhavam de um projeto formador com a intenção de orientar os adultos do futuro. 

         É verdade que a cultura de massas há muito não nos permite falar de ideais universais. 

No entanto, principalmente entre os mais velhos, sempre houve uma interseção de valores que 

lhes permitia dialogar entre si e se sentir portadores de determinadas referências simbólicas 

que, transmitidas aos mais novos, lhes asseguravam algum norte. Mesmo que o cotidiano 

requisitasse o uso de procedimentos diferentes dos que os mais velhos nos  haviam ensinado _ 

e isso já ocorria com freqüência devido à avalanche de inovações que a modernidade tem nos 

oferecido _ não importava: uma coisa era aprender uma nova forma de resolver um problema 

do dia-a-dia, outra coisa era o que acompanhava esse ensinamento mesmo que um tanto 

antigo e, às vezes, já inadequado.  

         A questão central do projeto formador nunca foi a resolução de problemas do dia-a-dia 

e, sim a sensibilização dos mais novos para o aprimoramento de um certo olhar que lhes 

permitissem observar o mundo e atuar no mundo a partir de um conjunto de valores.  Mesmo 

que o olhar construído fosse sendo reconstruído pelas gerações mais novas _ o que de fato só 

enobrecia a formação recebida _  havia sempre algo a reconstruir, um ponto de partida. E 

mesmo que os mais novos se sentissem um tanto quanto anacrônicos ao julgar o mundo e as 

coisas do mundo e a atuar nele com base nos ideais que haviam recebido, havia sempre a 

oportunidade do estranhamento, do conflito interior e da reflexão, processo que resultaria em 

mudança de ideais ou não.  

         Hoje, impressiona que o próprio estranhamento esteja em declínio. E se isso de fato 

acontece é porque aquele olhar que as gerações mais velhas nos ajudaram a construir, aquele 

olhar orientado por um conjunto de valores esvaeceu. A relevância desse olhar não reside 

apenas _ como se isso fosse pouco! _  no seu caráter formador, mas naquilo que essa 

formação recebida enseja de transformador. Um olhar construído é sempre o fundamento de 

um ser, porque orientou sua formação, seu julgamento e atuação no mundo. Mas é, também, a 

base da promessa do vir-a-ser. Só quem recebe um legado pode transmiti-lo e reinterpretá-lo, 

atribuindo a ele um novo sentido. E só quando a possibilidade de reinterpretação se coloca é 

que podemos operar mudanças em nós mesmos e no mundo em que vivemos. Na ausência 

dessas condições,  reina a esterilidade.  

         O esteio de todo ato de educar consiste no compartilhamento de um certo olhar. Isso 

significa que tanto quem educa como quem é educado partilha de coisas comuns, quer dizer, 

de algum modo há uma interseção de valores. Essa interseção é que permite o aporte de 

referências simbólicas e possibilita a interlocução. Dessa forma, nem o mais velho se sente só, 

nem o mais novo se sente órfão. Mas para que isso ocorra é preciso que se compartilhe de um 
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valor maior que a cultura ocidental, se chegou a acolher, parece ter esquecido, que os mais 

velhos porque viveram mais próximos dos antepassados têm algo a nos dizer, são portadores 

de tradição e por isso autorizados a dar conselhos (ARENDT, 2001).   

         Não importa se o que é transmitido pelos mais velhos têm utilidade prática. Essa 

demanda pela praticidade é própria de um mundo que se reduziu à dimensão instrumental e 

onde a possibilidade de narrar a própria história sequer se coloca como questão (CARDOSO, 

2001, p.250). O conselho, no sentido que lhe atribui Walter Benjamin (1985, p. 200) é menos 

resposta a uma pergunta do que uma proposta que diz respeito à continuidade de uma 

história que se desenvolve agoraii e, portanto, só pode ser dado se uma história puder ser dita 

e se tiver uma abertura, quer dizer, se implicar a possibilidade de reconstruções por parte 

daquele que ouve a história a partir da atribuição de diferentes sentidos ao que foi narrado.   

         A quase que impossibilidade de interlocução e, principalmente, de interlocução entre 

gerações diferentes já que estamos falando em educação,  têm raízes na própria cultura 

contemporânea que emudeceu os homens na medida em que os privou de uma memória, ou 

seja, de estarem ancorados numa história constitutiva de si próprios, da condição de dar e 

receber conselhos. Os mais velhos, cuja autoridade tinha como esteio legar a uma outra 

geração o testemunho dos antepassados, preservando assim a tradição (ARENDT, 2001, 

p.166), vivenciam uma sensação de solidão e impotência diante das gerações mais novas. Não 

só não encontram interlocutores como também não sentem que o que têm a transmitir tem a 

utilidade de um conselho.  

         Na escola, lugar de tantas falas, o mal-estar pode ser traduzido pelo silêncio, no sentido 

do declínio de referências simbólicas que possibilitariam a interlocução entre as diferentes 

gerações _ entre professores e alunos e entre professores mais velhos e professores mais 

novos. Na quase ausência de interlocução, formar novas gerações transmitindo-lhes um certo 

olhar e dando-lhes a proteção de que necessitam para reconstrui-lo consiste em um desafio. 

Desafio que já surge abortado diante da parca expectativa de que a tarefa seja compreendida.  

         As discussões acerca da educação, que poderiam restabelecer de algum modo um 

mínimo de diálogo e trazer um certo alívio, correm no sentido oposto. A preocupação recai 

sobre como o professor deve ensinar aos alunos um conjunto de técnicas de conhecimento, 

quer dizer, o discurso oficial e aqueles que aderiram a ele estão decididos a convencer pais, 

alunos, professores e toda a sociedade (e aparentemente parecem ter sido bem sucedidos) de 

que a questão mais séria da educação hoje é a precariedade e a inatualidade das estratégias de 

que o educador lança mão para ensinar e para avaliar o aprendizado do aluno. 

         É ainda mais preocupante que essas mesmas pessoas estejam empenhadas em provar 

que o mau desempenho do aluno é resultado exclusivamente de um ensino ruim (certamente, 
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porque os professores não fizeram uso de procedimentos eficientes ao ensinar), eliminando 

toda e qualquer mediação que possa haver entre o ensino e a aprendizagem. E, dessa forma, 

desconsiderando que tanto aquele que ensina como aquele que aprende são seres humanos, 

portadores de histórias individuais e de singularidade apesar de todo o esforço que a cultura 

contemporânea faz para obscurecê-las. 

         É da essência da educação que o educador seja o mediador entre o velho e o novo, seja 

aquele que transmita às novas gerações o legado que recebeu no passado e assuma a 

responsabilidade pelo mundo que apresenta aos mais novos. E, ao mesmo tempo, cuide para 

que crianças e jovens se sintam suficientemente protegidos para empreender mudanças nesse 

mundo. Nesse perspectiva, a atividade educacional é sempre conservadora em alguma 

medida. O educador trabalha no sentido de conservar o velho ao transmiti-lo aos mais jovens 

e de preservar a possibilidade de cada geração mais nova introduzir, no mundo velho, a 

novidade que aporta  (ARENDT, 2001).   

         No entanto, os próprios adultos não têm sabido se movimentar num mundo em que os 

ideais sociais de que compartilham estão em declínio, um mundo cotidianizadoiii em que a 

predominância do atual e do imediato se sobrepõe ao armazenamento de impressões na 

memória.  Fica o mal-estar de quem não se reconhece no que faz, de quem não pode pertencer 

a uma comunidade simbólica, de quem se sente quase que impossibilitado da interlocução.  

         Acontece que num mundo onde a utilidade de dar conselhos, já esvaecida em virtude da 

quase que incapacidade do homem de narrar a própria história, parece ainda mais ameaçada 

pelos incessantes novos que a modernidade nos oferece todos os dias. Nesse contexto, a 

possibilidade dos adultos se sentirem herdeiros de um quadro de referências é praticamente 

inexistente. Quando a sensação mais recorrente é a de que o mundo em que vivemos  não 

acolhe a tradição que aportamos e que por isso, essa tradição de nada mais serve, a tendência 

é de não assumirmos mais a responsabilidade por ele. Esse mundo tão hostil, que aprendemos 

a não amar, é rejeitado por não ser reconhecido como nosso.  

         O silêncio que marca a relação entre gerações diferentes e se mostra na dificuldade de 

transmitir às crianças e aos jovens o legado que os nossos antepassados nos deixaram é fruto 

da pouca condição que os adultos têm de assumir a responsabilidade por esse mundo, 

apresentando-o aos mais novos. É como se de repente tivesse havido um hiato na história e os 

homens fossem incapazes de reconstruir o passado. As histórias individuais e a própria 

história da humanidade surgem em fragmentos, desconexas e sem sentido. Como se 

reconhecer em algo que não se compreende?   

         Na ausência de uma história à qual se remeter e de um contexto que acolha os cacos da 

experiênciaiv de cada um,  a cultura do imediato com suas pseudo compensações tão 
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convidativas surge como alternativa à quase que impossibilidade de interlocução e à solidão. 

A adesão ao imediatamente presente e ao existente  se dá como se a única atitude coerente 

diante da realidade fosse a adaptaçãov a esse mundo. Adaptação que, para ocorrer, já 

pressupõe que os ideais, que comporiam um certo olhar e que orientariam a formação das 

gerações mais novas, foram emudecidos. Uma adaptação que se dá em função da necessidade 

que o homem sente de se preservar das atrocidades do mundo, principalmente da ausência de 

relações afetivas. É melhor que eu não me comprometa afetivamente com nada para não 

sofrer as conseqüências de mais uma frustração. Frustração que se somaria a tantas outras 

advindas das promessas do mundo civilizado que não se realizaram. No entanto, a tentativa de 

buscar na adaptação algum alento para a total desesperança que consome aqueles que um dia 

acreditaram é, na verdade, o maior engodo. 

         A recusa do adulto em assumir para si um certo olhar que oriente sua própria vida e que 

sirva de esteio para a educação das gerações futuras consiste na recusa de fazer o contraponto, 

de responder negativamente ao que parece unânime através de um ideal de formação que 

expresse o desejo de que outras gerações possam ser outra coisa, viver de outro jeito e 

construir um outro mundo.  O esvaecimento desse ideal de formação sugere o declínio de uma 

concepção humanista de educação que fora desenhada em prol da restauração da identidade 

dos antigos para que estes se tornassem imortais e pudessem comunicar sua imortalidade 

através do retorno, para os modernos, do que foi fundado por eles (LEFFORT, 1999).   

         Nisso consistiu o esforço dos humanistas de Florença em conceber a educação tendo 

como ponto de partida uma aproximação das verdadeiras proposições dos autores clássicos. A 

intenção era de que, como leitores, pudessem  se apropriar do pensamento da Antigüidade. E, 

ao mesmo tempo em que liam os textos clássicos, também criavam seus próprios textos num 

nítido movimento de apreço pelo legado e de desejo de serem autores também e de deixar o 

seu próprio testemunho. Interessante perceber que esse mesmo movimento se expressa na 

relação entre os adultos e as crianças. O retorno dos humanistas aos antigos coincide com o 

surgimento ou aprimoramento de um sentimento de infância. A diferenciação entre adultos e 

crianças é marcada pela percepção de que a criança dá sinais de que tem um comportamento, 

um temperamento próprio, uma natureza, que precisam ser interpretados por quem a educa. 

Mas a tarefa dos adultos, principalmente do pai porque é aí que uma certa noção de 

paternidade se configura,  não se limita a reconhecer a natureza da criança.  Ao mesmo tempo 

em que quem educa interpreta a natureza da criança, também assume a função de criá-la, quer 

dizer, de se responsabilizar por sua formação e de fazê-lo menos através do exercício do 

poder e mais com base na autoridade daquele que dá o exemplo (LEFFORT, 1999).  
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         Dessa forma, os humanistas de Florença se aproximam, principalmente, da noção 

romana de autoridade, que define os mais velhos como os verdadeiros herdeiros dos 

antepassados e estes,  o exemplo de grandeza para cada geração subseqüente, exemplo que 

chega aos mais novos na forma de um conselho e nunca como uma ordem ou por coerção 

externa (ARENDT, 2001, p. 161 e 165). Educar consiste, assim, na transmissão da tradição 

aos recém-chegados por nascimento no intuito dos mais velhos  oferecerem a orientação de 

que os mais novos necessitam para se mover no mundo e para criar a sua própria obra. 

         Se para os romanos a santificação do passado através da tradição acontecia basicamente 

no contexto político e era desse âmbito que as noções de tradição e de autoridade derivavam, 

no mundo contemporâneo, não só essas noções estão em declínio, como o fato de elas 

advirem do contexto político,  nos parece pouco provável. Esse sentimento é compreensível 

na medida em que nada mais parece gozar de autoridade no mundo contemporâneo por não 

dispormos de nenhuma realidade, seja na história, seja na experiência cotidiana, à qual 

possamos unanimemente recorrer (ARENDT, 2001, p.181). O que nos coloca, a todos nós, na 

condição de órfãos. E por se sentir também órfão e, portanto,  desorientado e insatisfeito com 

o mundo e com esse estado de coisas é que o adulto não assume a responsabilidade por tudo 

isso, recusando a autoridade e abandonando as crianças a sua própria sorte.      

         A ruptura com a concepção clássica de educação, que se mantinha, ainda que muitas 

vezes de forma precária, no compartilhamento do ideal humanista de formação, se esvai à 

medida que tanto a instituição escola como a figura do educador mudam de caráter. 

Contribuía para a formação das gerações mais novas o fato de que a instituição, ao aparecer 

como uma "pessoa", pudesse se representar e tivesse, também, autoridade. A instituição não 

se reduzia a um conjunto de condições para o exercício do aprender, ou a uma mera moldura 

para a relação professor-aluno. Possuía a sua própria representação, sendo tanto produto como 

agente da educação e dando uma certa ancoragem ao desdobramento dos papéis (LEFFORT, 

1999, p. 219). 

         Na educação contemporânea, e mais nitidamente nos últimos anos com a pedagogia do 

aprender a aprender, o educador foi reduzido à condição de transmissor de um conjunto de 

técnicas de conhecimento e levado a agente do processo que obscurece a sua própria 

consciência e a daqueles que por ele são educados. Na presença do ideal humanista de 

formação, ao sujeito não era requisitado o domínio de uma certa gama de conhecimentos, mas 

aprendia-se por aprender, com o único propósito de continuar a fazer parte do mundo dos 

homens, compartilhando dos tesouros deixados pelos antigos, tornando possível a 

identificação dos homens com a cultura e consigo mesmos. Acolhia-se, dessa forma, a 

indeterminação e concebia-se a educação como um valor em si. Hoje, o conhecimento que 
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deve ser ensinado na escola, que o discurso oficial defende e que já é consenso no âmbito da 

mentalidade da cultura de massas,  visa atender às demandas sociais do presente, aos apelos 

de um conhecimento útil, de fim imediato. Nesse contexto, nem as crianças recebem o legado 

do passado, nem aos educadores é permitido compartilhar o tesouro deixado por outras 

gerações. 

          Quando a escola também se torna um lugar onde as experiências não são 

intercambiáveis, a figura do mestre tende a se apagar. Isso porque o mestre perdeu sua própria 

identidade, engajada em seu próprio trabalho quando este tinha um caráter formativo.  Na 

medida em que seu trabalho torna-se uma técnica, o mestre perde a noção de seus próprios 

fins e sua identidade passa a não estar apoiada na representação de uma autoridade 

(LEFFORT, 1999).  Sem a autoridade de alguém que tem um certo olhar a transmitir, não se 

pode educar.  

         Embora a urgência em se recompor esse olhar, uma retomada de um ideal de formação 

das gerações mais novas parece cada vez menos provável na medida em que o discurso oficial 

é muito hábil em silenciar aqueles que a ele se opõem. Escolhendo seus representantes para 

falar para e pelos educadores, o discurso oficial atua no sentido de fazer aumentar o 

constrangimento daquele que não adere ao modelo de educação como presa da sociedade 

existente, constrangimento que silencia porque apaga as contradições e as tensões entre o 

discurso oficial e as reais condições de trabalho e o contexto social em que a educação se 

insere.  Dessa forma, o educador que ainda compartilha de um ideal de formação se vê tão 

ameaçado pela solidão em função do declínio de sua autoridade e da impossibilidade de ser 

compreendido até por seus próprios pares,  é demovido de qualquer iniciativa de transmitir 

aos mais novos, o olhar que recebeu como herança.  
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NOTAS 
 
iIrene Cardoso problematiza a cultura contemporânea e a possibilidade da narrativa quando do declínio de 

referências simbólicas em um mundo cujo sentido é de um eterno presente, em uma vivência reduzida à relação 

do imediato e do existente, à autoconservação, sem temporalidade, sem configuração do passado e do futuro. 

Cf. Irene Cardoso, "A narrativa silenciada" em Para uma crítica do presente, São Paulo, Editora 34, 2001, p. 249-

273. 

 
iiCf. Walter Benjamin, "O narrador, em Obras Escolhidas I _ Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo, 

Editora Brasiliense, 1985, p. 200. 
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iiiO mundo cotidianizado, sem sentido, marcado pelo tempo do atual e do imediato se instaura a partir do 

trabalho alienado, quando as pessoas são levadas a realizar seu trabalho através de procedimentos que não lhe 

pertencem, que não entendem, não sabem explicar e não dominam e que lhes impedem de ver a relação entre o 

seu trabalho e suas necessidades. Cf. José de Souza Martins, "A peleja da vida cotidiana", em José de Souza 

Martins (org.) (Des)Figurações: a vida cotidiana no imaginário onírico da metrópole, São Paulo, Editora 

Hucitec, 1996, p. 15-46. 

 
ivA experiência consiste em um conhecimento acumulado ao longo de uma vida. Esse conhecimento é fruto da 

integração de um sujeito a sua comunidade, um conhecimento fundado em um passado coletivo reconstruído e 

compartilhado pelo sujeito. Cf. Walter Benjamin,  “Sobre alguns temas em Baudelaire” em Obras Escolhidas III 

_ Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Trad. José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves 

Baptista, São Paulo, Editora Brasiliense, 1989. 

  
vAdaptação é o processo pelo qual, no mundo administrado, os homens são impelidos a fazer dos "ideais 

exteriores" os seus próprios ideais, obscurecendo a Consciência pelo existente. Cf. Theodor Adorno, "Educação 

_ para quê?", em Educação e emancipação, trad. Wolfgang Leo Maar, São Paulo, Paz e Terra, 2000. 

 

 

 

 

 

 


	Memory, Authority and Education
	Celina Bruniera
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



