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RESUMO: O presente trabalho pretende expor algumas idéias de dois pensadores Contemporâneos, a 
saber, Walter Benjamin e Martin Heidegger sobre os estudantes alemães. Dentre as questões 
debatidas, está problematizar qual seria o papel dos estudantes na universidade alemã do inicio do séc. 
XXέΝἢaὄaΝalcaὀὦaὄΝὀὁὅὅὁΝὁbjἷtivὁ,ΝaὀaliὅaὄἷmὁὅΝὁὅΝtἷxtὁὅΝΝἶἷΝἐἷὀjamimΝ“χΝviἶaΝἶὁὅΝἷὅtuἶaὀtἷὅ”ΝἷΝἶἷΝ
ώἷiἶἷggἷὄΝ“ἒiὅcuὄὅὁΝἶὁΝRἷitὁὄaἶὁ”έ 
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ABSTRACT: This paper aims to expose some ideas of two Contemporary thinkers, namely Walter 
Benjamin and Martin Heidegger on the issue of German students. Among the issues discussed, one is 
tὁΝaὀalyὅἷΝwhatΝiὅΝthἷΝὄὁlἷΝὁfΝὅtuἶἷὀtὅΝiὀΝἕἷὄmaὀ’ὅΝuὀivἷὄὅityΝiὀΝthἷΝbἷgiὀὀing of the century. XX. To 
achiἷvἷΝὁuὄΝgὁal,ΝwἷΝwillΝaὀalyὐἷΝἐἷὀjamiὀ’ὅΝ“δifἷΝὁfΝὅtuἶἷὀtὅΝaὀἶΝώἷiἶἷggἷὄ’ὅΝ“ἒiὅcὁuὄὅἷΝRἷctὁὄy”έ 
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ἡΝtἷxtὁΝἶἷΝἐἷὀjamiὀΝ“χΝviἶaΝἶὁὅΝἷὅtuἶaὀtἷὅ”2 possui uma análise dos estudantes que 

em ultima instância serve também para se fazer uma análise da sociedade na qual eles se 

encontravam; através do debate de como se dá a relação entre estudantes, teoria e vida 

profissional. O contexto do texto e do movimento estudantil em questão é também importante 

para seu entendimento, na medida em que traduziam muitos conflitos e tensões referentes ao 

processo de modernização da sociedade alemã.  No início do texto pode-se ler: “ώὠΝ umaΝ

concepção de história que, confiando na eternidade do tempo, só distingue o ritmo dos 

hὁmἷὀὅΝἷΝἶaὅΝépὁcaὅΝὃuἷΝcὁὄὄἷmΝὄὠpiἶaΝὁuΝlἷὀtamἷὀtἷΝὀaΝἷὅtἷiὄaΝἶὁΝpὄὁgὄἷὅὅὁ”έ (BENJAMIN, 

1986: 151) 

Neste trecho, já podemos ver o autor criticando os efeitos das promessas de progresso 

feitas pela modernidade e ao mesmo tempo, situando e introduzindo o leitor para a questão 

principal do texto: qual seria o sentido, papel da vida estudantil, dentro de uma perspectiva 

histórica e dentro da perspectiva atual, onde o imediatismo e pragmatismo científico parecem 

                                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2 BENJAMIN, Walter. Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie. Editora Cultrix, São Paulo: 1986. 
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reinar. Dentro dessa perspectiva, ele prossegue: “... a significação histórica atual dos 

estudantes e da universidade, a forma de sua existência no presente merece, portanto, ser 

descrita apenas como parábola, como imagem de um momento mais elevado e metafísico da 

história”. (BENJAMIN, 1986: 151) 

Ainda na perspectiva sob a qual se deve entender os estudantes, ele diz: 

 

“ἡΝúὀicὁΝcamiὀhὁΝpaὄaΝtὄataὄΝἶὁΝlugar histórico do estudantado e da universidade é 
o sistema. Enquanto para isso faltam ainda várias condições, resta apenas libertar o 
futuro de sua forma presente desfigurada, através de um ato de conhecimento. 
ἥὁmἷὀtἷΝpaὄaΝiὅὅὁΝὅἷὄvἷΝaΝcὄítica”έΝ(BENJAMIN, 1986: 151) 

 

Esse sistema, que constitui o sistema educacional dos estudantes alemães, constitui 

para ele o lugar onde se encontram dois de seus grandes problemas: A Ciência e o Estado. 

Benjamin se pergunta então se a vida estudantil tem unidade consciente, pois o autor nota 

uma falta de coragem e disposição intelectual, como determinantes que os impedem de se 

submeterem a um princípio, a uma idéia. Essa indiferença dos estudantes, nós podemos 

associar ao ideal burguês moderno, e mais uma vez evidenciar a influência do contexto então 

vigente.  

Neste contexto, Benjamin crítica o sistema educacional como um todo, pois ele tende 

a menosprezar a capacidade e a postura dos estudantes, deixando-os sempre em segundo 

plano dentro da universidade, atrás dos professores e dos que possuem cargos políticos e 

jurídicos. Para pensar o estudante, devemos contudo pensar este sistema que o insere. 

Para o autor, esta não-paὄticipaὦὤὁΝpὁlíticaΝἶὁὅΝἷὅtuἶaὀtἷὅ,ΝalémΝἶἷΝὅἷὄΝumaΝ“aὄὄaigaἶaΝ

iὀἶifἷὄἷὀὦaΝbuὄguἷὅa”,ΝtambémΝéΝjuὅtificaἶaΝἷmΝὀὁmἷΝἶaΝciência, ou seja, de uma evocação da 

neutralidade científica. A universidade alemã transformou o saber científico em apenas um 

saber que gera e objetiva profissões, ajudando as pessoas, os estudantes a se prepararem para 

vida trabalhadora.   

É deste modo que o estado e a universidade tratam a ciência e é deste mesmo  modo 

que os estudantes acabam também por tratá-la. O esforço de Benjamin é no sentido de fazer 

com que todos, estudantes e professores enxerguem o verdadeiro papel da universidade e da 

ciência e possam, assim desempenhar o melhor para o sistema educacional. 

Os estudantes, para isso, devem ser entendidos dentro de suas capacidades e 

potencialidade intelectuais, logo, poderão estar a serviço da educação, do melhor para a 

sociedade. Diz ele:  “ὁΝἷὅtudantado deveria ser considerado em sua função criativa, como o grande 
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transformador que teria de traduzir em questões científicas, com um enfoque filosófico, as novas que 

cὁὅtumamΝἶἷὅpἷὄtaὄΝmaiὅΝcἷἶὁΝὀaΝaὄtἷΝἷΝὀaΝviἶaΝὅὁcialΝἶὁΝὃuἷΝὀaΝciêὀcia”έ (BENJAMIN, 1986: 156) 

Deve ocorrer por parte dos estudantes uma busca pelo saber crítico e científico, mas 

tal busca ultrapassa os limites acadêmicos de seus currículos e deve estar em diálogo com a 

vida prática, com a política e com a cultura.  

O quadro atual que rege o sistema universitário contemporâneo, não só o brasileiro 

mais também mundial, foi anunciado nesse texto de Benjamin. Trata-se de problemas que 

ocorrem até hoje, e não só dizem respeito ao sistema universitário educacional alemão 

daquela época. È o sistema que em última instância é o responsável pelo grande crime 

educacional, social e político: “A deformação do espírito criador em espírito profissional” 

(BENJAMIN, 1986: 155) 

No início do século XX, a classe dominante formava seus filhos para gerirem os 

negócios familiares e do Estado. Contudo novas profissões foram surgindo e as mudanças no 

sistema de ensino geraram novas oportunidades e vagas. A educação universitária tornou-se 

um dos meios de ascensão social das classes médias e mesmo de talentos individuais nas 

camadas desfavorecidas. Mas os estudantes, para Benjamin não podem ser apenas isso: uma 

gênese de profissionais graduandos e pós-graduados nas muitas áreas científicas de uma 

universidade, servindo assim aos interesses do capital industrial e dos setores da economia de 

um país. O estudante deve poder ser considerado e efetivamente ser, em toda sua 

potencialidade espiritual criadora. 

A questão do estudantado alemão do início do séc. XX, também é trabalhada no texto 

Discurso de Reitorado3, de Martin Heidegger. Nesse texto de 1933, o pensador expõe idéias 

sobre qual o papel da Universidade Alemã, e dos próprios dirigentes e alunos desta 

Universidade daquele momento vigente. Assim como Benjamin, Heidegger parece direcionar 

a questão para um plano político e também aponta elementos espirituais no seu texto. As 

questões políticas aparecem pelo próprio fato de se tratar de um discurso de posse de um 

determinado cargo político e administrativo – o reitorado. E também, por essa razão, ele 

sucinta e enfatiza o estado alemão várias vezes. Atemo-nos um pouco ao texto para identificar 

os principais pontos. 
                                                                 
3HEIDEGGER, Martin. Escritos Políticos. Ed. Instituto Piaget,Lisboa: 1997. 
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Logo no início de seu texto, Heidegger esclarece que assumir o reitorado é também 

assumir um dever de direcionar o espírito da Universidade. Contudo a decisão de aceitar 

obedecer a essa tarefa só acontece se tanto alunos quanto professores se enraízam na essência 

dessa Universidade, a universidade alemã. Assim, pode-se entender que para o autor assumir 

o reitorado, reger a escola superior alemã da época, equivaleria a realizar uma missão de 

cunho espiritual.  

Ele adverte que ainda que não saibamos o quê realmente seja tal missão espiritual, 

tanto o corpo de mestres quanto o corpo estudantil deve encontrar-se verdadeiramente e em 

comum enraizados nesta essência. E acima de tudo, devem, principalmente, querer essa 

essência. Neste ponto, nos parece que para além das óbvias hierarquias políticas e acadêmicas 

entre estudantes e professores, o filósofo não enxerga muita diferença entre os valores de cada 

classe, atribuindo igual papel a cada uma.  

A tarefa de administrar bem a universidade, para que ela possa funcionar em sua 

plenitude deve implicar que tanto estudantes quanto professores, aproximem-se, encontrem, 

explorem, desejem e queiram essa própria essência da universidade. Querer e essência, aqui, 

nos parecem ser termos cujo significado encontra-se em grande proximidade. Na medida em 

que a essência da universidade, também se refere e implica na própria essência do povo 

alemão. Diz Heidegger: “Ν ἡΝ ὃuἷὄἷὄΝ ὃuἷΝ ὃuἷὄΝ aΝ ἷὅὅêὀciaΝ ἶaΝ UὀivἷὄὅiἶaἶἷΝ alἷmὤΝ ὃuἷὄΝ aὁΝ mἷὅmὁΝ

tempo a ciência, na media em que quer a missão historicamente espiritual do povo alemão como povo 

ὃuἷΝὅἷΝὄἷcὁὀhἷcἷΝὀὁὅΝἷuΝἷὅtaἶὁ”έ (HEIDEGGER, 1997 : 94) 

Logo, a essência da universidade que seria uma essência de cunho mais científico deve 

estar junto da essência do povo alemão, que por sua vez seria uma essência de cunho mais 

espiritual. 

Assim como Benjamin Heidegger, em alguns momentos em seu texto alerta para o 

fato de que a universidade não deve ser meramente um espaço de reprodução mecânica de 

ciência e saber. Ele faz então uma reflexão sobre essa essência da ciência, fazendo referencia 

aos gregos e ao nascimento da filosofia e equiparando tal essência a essência do saber 

filosófico  grego. Ele cita Esquilo: “ o saber, porém, é muito menos forte que a necessidade”. 

(HEIDEGGER, 1997 : 95)  

EΝcὁὀtiὀuaΝlὁgὁΝἷmΝὅἷguiἶa,ΝὀὁΝὃuἷ,ΝὀὁὅΝpaὄἷcἷΝὅἷὄΝumaΝfὄaὅἷΝchavἷμΝ“Ν IὅtὁΝéΝμΝcada 

saber das coisas fica em primeiro lugar entregue sem defesa ao poder excessivo do destino e 

fica sem palavras perante ele”. (HEIDEGGER, 1997: 95) 
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Nesta sentença, podemos subentender toda preocupação do filósofo alemão com o 

mau uso, os perigos e os equívocos que se possa cometer com o saber, ou seja, com a própria 

ciência. O “poder excessivo do destino” como ele fala, poderia aqui facilmente ser entendido 

como o cruel destino que a Modernidade reservou e acabou por aplicar nas principais idéias 

científicas que derivando desse saber grego, representariam em ultima instância a falência do 

projeto moderno. As promessas de que uma ciência fundada no racionalismo moderno traria 

progresso para a humanidade, só conseguiu pelo contrário produzir guerras, mortes e doenças.   

Mais adiante ele confirma: 

 

“O progresso humano não faz mudar também a ciência? Certamente! a 
interpretação ulterior do mundo pela teologia cristã, tal como mais tarde, o 
pensamento matematicamente técnico dos tempos modernos, afastaram a ciência 
ἶὁΝὅἷuΝcὁmἷὦὁ,Ν taὀtὁΝὀὁΝ tἷmpὁΝcὁmὁΝὀὁΝὅἷuΝcὁὀtἷúἶὁέ”Χ HEIDEGGER, 1997: 
95 )   

 
Levando ainda em consideração essa situação específica e particular da condição na 

qual se encontrava o homem do início do séc XX. que corresponde a um grande mal-estar, 

tanto para a civilização, quanto para os indivíduos, Heidegger, não nos mostra uma visão 

pessimista à cerca do futuro. Mais adiante ele diz que pela ciência ter em seu sentido original 

grego a característica de algo grande, maior, tal grandiosidade da ciência nunca se perderá.  

Os estudantes, nesse sentido, desempenham papel fundamental. Como ele havia 

mencionado anteriormente, estudantes e docentes, dentro de uma administração coerente da 

universidade devem querer essa essência da ciência. Os docentes devem se colocar nos  

postos de perigo -  uma reitoria?- que traduzem a constante incerteza do mundo. E devem a 

partir daí crescer. Em outras palavras dirigir seu próprio espírito. 

Esse movimento, essa direção que o pensador contemporâneo designa ao espírito é um 

importante ponto na questão aqui tratada. Não se trata de uma movimento de ir pra frente por 

mera teimosia ou segundo uma vontade de domínio, mas principalmente ser movido por uma 

força que nos liga ao nosso destino, que envolve coragem, dever e solidão, já que ao se referir 

aΝἷὅὅἷΝmὁvimἷὀtὁ,ΝἷlἷΝuὅaΝaΝἷxpὄἷὅὅὤὁΝ“pὁἶἷὄΝiὄΝὅὁὐiὀhὁ”έ 

Um outro aspecto desta ação de ir, de conhecer a sua essência é que ela está 

direcionada para o futuro. Como ele disse anteriormente:  

 

“έέέὀἷmΝὁΝcὁὀhἷcimἷὀtὁΝἶaΝὅituaὦὤὁΝatualΝἶaΝuὀivἷὄὅiἶaἶἷ,ΝὀἷmΝaΝfamiliaὄiἶaἶἷΝcὁmΝ
sua história anterior garantem por si mesmas um saber suficiente da sua essência- a 
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menos que , previamente, com clareza e acutilância, delimitemos essa essência para 
ὁΝfutuὄὁν”Ν (HEIDEGGER, 1997 : 94) 

 

Delimitar, pois tal essência para o futuro. Eis o que parece dever ser uma das 

principais ações do estudantado alemão, segundo Heidegger. Não simplesmente pensar e 

refletir sobre as questões tendo em visto do tempo futuro, mas dirigir os espíritos para uma 

direção à frente, distante, onde essência, espírito, saber e ciência parecem não serem termos 

distintos.  

Ao terminar o texto, podemos ler:  “... Pois a juventude, a mais bela força de nosso 

povo - aquela que, para além de nós, já tende para longe – a juventude já decidiu.”. 

(HEIDEGGER, 1997 : 103) 

Se lembrarmos do estado de indiferença estudantil mencionado por Benjamin em seu 

texto, poderíamos ter aqui uma possível resposta a esta questão? Talvez sim. Heidegger 

aponta que os estudantes já tomaram uma posição e nesse sentido estão tomando um partido 

dentro da questão referida, que se assemelha bastante a de benjamim. Os dois pensadores 

demonstram sua preocupação com a situação escolar alemã, e com os estudantes, fazendo 

referência ao plano político e espiritual, como, talvez, as duas grandes características do povo 

alemão. Apesar de estarmos num tempo e lugar bem diferente do contexto analisado, a 

reflexão dos pensadores acima serve bastante para pensarmos a questão atual brasileira que 

também sofre com os mesmos problemas. Assim, lê-los seja importante para melhor 

entendermos e apontar um otimismo frente ao futuro que segue.  
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