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Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar a dimensão político-aristocrática em 

Nietzsche, direcionada à educação. Discute, ainda, o anteprojeto da Reforma de Ensino 

de 1º e 2º graus, a saber, o relatório de reformulação educacional, elaborado pelo Grupo 

de Trabalho (GT) na ditadura militar. Dessa forma, delimita-se em alguns pontos à luz da 

perspectiva de Nietzsche nessa temática. Parte do seguinte problema: A proposta de 

Nietzsche sobre a política-nobre, pode contribuir para alternativas de melhoria na 

educação? A pesquisa será bibliográfica e documental, pela leitura de obras de referência, 

de artigos, de dissertações e teses. O procedimento de trabalho com os dados será 

analítico-reflexivo e, assim, tem como razão principal a busca pela melhoria da educação 

a fim de tentar assegurar a qualidade para aqueles que utilizam o serviço público. Como 

referência teórico-científica sobre Nietzsche, teremos como base: ANSELL-PEARSON 

(1997), GIACOIA JUNIOR (2000), MARTON (2009), dentre outros e, em particular, as 

obras de NIETZSCHE. Como fundamento teórico sobre o relatório educacional, 

destacam-se as obras de: ROMANELI (2001), CUNHA (1980), SAVIANI (2013), entre 

outros. Por último, pretende-se contribuir na formação dos profissionais da Educação, de 

estudantes dos Cursos de Licenciatura, nas Diretorias de Ensino, na sociedade. 

 

Palavras-chave: Política nobre. Reforma de Ensino. Sociedade de Rebanho. Criação de 

novos valores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract: The objective of this research is to analyze the aristocratic political dimension 

in Nietzsche, directed to education. The draft of the Brazilian elementary school reform 

project is still discussed, namely, the report of educational redesign, prepared by the 

Working Group (WG) on military dictatorship. Thus, it limits in some points in 

accordance with Nietzsche's perspective on this subject. It starts with the following 

problem: the proposal of Nietzsche about noble politics can contribute to improving 

alternatives in education? The research will be bibliographical and documental, by 

reading reference books, articles, dissertations and theses. The working procedure with 

the data will be reflective and analytical, in this way, it has as main reason the search for 

the improvement of education in order to try to ensure the quality for those who use the 

public service. As theoretical scientific reference about Nietzsche, we base on: ANSELL-

PEARSON (1997), GIACOIA JUNIOR (2000), MARTON (2009), among others, and in 

particular the works of NIETZSCHE. As theoretical basis about the educational report, 

the works of: ROMANELI (2001), CUNHA (1980), SAVIANI (2013), among others. 

Finally, we intend to contribute to the training of maintenance of professional skills, 

students of degree courses, in boards of education in society. 
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APRESENTAÇÃO - Por que Nietzsche na pesquisa 

 

Antes de iniciar a reflexão, quero dizer a razão pela qual de estudar Nietzsche, de 

como este filósofo me motivou a realizar a dissertação. Na apresentação do curso de 

Filosofia no Centro Universitário Assunção, o coordenador do curso de Filosofia, Dr. Pe. 

Edélcio Otaviani, falava da importância do grupo de estudos em Filosofia como abertura 

para definir o tema de conclusão de curso. Os professores apresentaram os projetos de 

pesquisa e fiquei interessado no projeto Vontade de Potência e religião e a relação com 

a grande Política em Nietzsche, do professor Edélcio. Na mudança de faculdade para o 

Centro Universitário São Camilo, comecei a amadurecer o tema de trabalho de conclusão 

em Nietzsche sobre a educação.  

Por que Nietzsche e não outro filósofo? Porque Nietzsche, vem a marteladas, 

quebrar as morais, as filosofias, as instituições que pretendem aprisionar, massificar, 

padronizar as pessoas; porque Nietzsche não apresenta uma proposta fechada, pois uma 

vez que na sua filosofia tudo está em movimento, em criação, em autossuperação; porque 

Nietzsche questiona a vida em todas as suas dimensões; em suma, Nietzsche me desafia 

a inovar, a intervir, a fomentar um estudo mais cuidadoso e, por outro lado, a exercitar a 

prática criativamente. 

Poderia escolher outro filósofo ou tema, mas o que me chama a atenção em 

Nietzsche é o caráter provocativo. Ele questiona as percepções de mundo, de atitude, de 

vida, de “[...] questionar mais, mais profundamente, severamente, duramente, 

maldosamente, silenciosamente do que até então se questionou [...]”. (NIETZSCHE, 

2002, p. 13). Aqui não é questão de idolatrar Nietzsche, mas de apresentar a justificativa 

de escolher esse filósofo. Ele sugere: 

 

Quem sabe respirar o ar dos meus escritos, sabe que é um ar das alturas, 

uma atmosfera forte. Importa estar preparado para as alturas, de outro 

modo o perigo de aí enregelar não é pequeno. [...] A filosofia, como até 

aqui a entendi e vivi, é a vida voluntária no meio do gelo e nas altas 

montanhas – a procura de tudo o que é estranho e problemático na 

existência, de tudo quanto foi banido até agora pela moral. [...] 

(NIETZSCHE, 2010, p. 12). 

 

 

Utilizo Nietzsche no sentido de ele orientar a minha reflexão. Ele para mim é um 

gênio, quer dizer, o fundamento para eu me apoiar na reconstrução da ciência, do rumo 

da vida, dos sonhos e das ilusões, das verdades, entre outros. Além disso, pesquisar algo 
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interessante, no meu caso com Nietzsche, é uma das formas de compreender os entraves 

na vida, de emancipar o olhar, o falar, o ouvir e, sobretudo, de estar preparado para lidar 

com as fraquezas sejam elas espirituais como sócio-políticas, quer dizer, a não negá-las e 

tentar afirmá-las como elas são. Ele salienta: 

 

Para o Ano Novo. – Eu ainda vivo, eu ainda penso: ainda tenho de viver, 

pois ainda tenho de pensar. Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum [Eu sou, 

portanto, penso: eu penso, portanto sou]. Hoje, cada um se permite 

expressar o seu mais caro desejo para mim mesmo e que pensamento, 

este ano, me veio primeiramente ao coração – que pensamento deverá 

ser para mim razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta! Quero 

cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas 

coisas: – assim me tornarei um daqueles que fazem belas coisas. Amor 

fati [amor ao destino]: seja este, doravante, o meu amor! Não quero 

fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo 

acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desvia o olhar! 

E, tudo somado e em suma: quero ser, algum dia, apenas alguém que 

diz Sim! (NIETZSCHE, 2002, p. 187-188).  

 

 

A outra aprendizagem com a pesquisa é o caráter transformador, ou seja, a parte 

ética da pesquisa como tentativa de melhorar o ambiente social, educacional, em uma 

palavra, a vida em sociedade. Para tanto, vejo em Nietzsche a motivação para recriar, para 

autossuperar os projetos normativos, principalmente, na educação pública, na política, na 

tradição católica, nas universidades, entre outros, e até mesmo o próprio filósofo. A esse 

propósito, Pedro Demo observa que: 

[...] conhecemos a partir do que já se conhece, como bem mostra a 

hermenêutica; não se parte do nada, pois, culturalmente falando, este 

nada não existe, nem se cria do nada, porque dentro da história, já 

estamos plantados em algum chão, no espaço e no tempo [...] muito 

raramente conseguimos produzir conhecimento realmente novo; o 

comum dos mortais reconstrói, partindo do que já existe e vigora; a 

originalidade que se espera não é aquela da obra de arte, absolutamente 

irrepetível, mas aquela do toque pessoal, da digestão própria, da 

elaboração específica; conhecimento não é qualquer coisa, nem coisa 

inatingível. (DEMO, 2002, p. 26). 

 

   

Nesse sentido, Nietzsche é a minha base para reconstruir o conhecimento à luz da 

imaginação (MILLS, 1982). Aliás, em Nietzsche vejo a parte ético-política da pesquisa, 

mesmo ele não dizendo a função da pesquisa em seus escritos, tem uma noção de 

equilíbrio entre conhecimento e vida. Aqui é um dos desafios da pesquisa, como conciliar 

que o conhecimento adquirido na pesquisa possa, pelo menos, tentar contribuir para uma 

vida melhor, para a formação da singularidade na pessoa humana. Dessa perspectiva de 
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equilíbrio é também um dos motivos de escolher Nietzsche, pois conhecimento-existência 

humana está em diálogo, interligado, não há separação.  

O cuidado metodológico é relevante na pesquisa, porque na reconstrução do 

conhecimento (DEMO, 2002a), na inovação do conhecimento científico a qualidade 

formal na pesquisa supõe-se a capacidade de lidar, a partir de uma leitura atenta, com a 

tradição, seja na ciência, na religião ou na política. Todavia, esse é um lado da pesquisa. 

A outra parte é o compromisso político de tentar melhorar a sociedade, de contribuir na 

formação de cidadãos, no espaço público. A preocupação com a metodologia possibilita 

evitar os pensamentos dogmáticos, as leituras improvisadas de autores e das teorias, e de 

quaisquer formas de superficialidade na elaboração de pesquisas.  

Para pensar em profundidade, há a necessidade de método, mas o método é um 

instrumento e, assim, não é a razão de tudo, pois o excesso de método deixa a pesquisa 

hermética, tornando-se o pensamento superficial. O equilíbrio entre a teoria e o 

compromisso político da pesquisa, torna-se fundamental para avançar na reconstrução do 

conhecimento científico. A qualidade da metodologia está tanto na teoria, como na 

prática, embora pesquisadores de algumas áreas ainda não conseguem concretizar a 

pesquisa como transformação do social. (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005). 

Seguindo a argumentação de Martins, ela vem destacar a pesquisa como algo a contribuir 

na sociedade, “[...] permitindo confrontar a realidade, de maneira a garantir ganhos no 

sentido intersubjetivo, em criatividade, em solidariedade e de capacidade de ouvir todos 

aqueles sofrem [...]” (MARTINS, 2004, p. 298).  

A pesquisa como transformação do social tem uma dimensão emancipatória 

(DEMO, 2002b), como também, uma dimensão criadora, pois ambas dialogam com a 

realidade na intenção de reconstruir – a partir de uma visão autêntica de que é possível 

mudar o cenário insidioso na educação, na saúde, em outros locais. Referindo-se ao ato 

criativo, Demo (2002b, p.43) afirma que “[...] o que faz da aprendizagem algo criativo é 

a pesquisa, porque a submete ao teste, à dúvida, ao desafio, desfazendo tendência 

meramente reprodutiva [...]”. A alienação da pesquisa passa pelo formalismo teórico o 

qual não contribui para a melhoria daqueles que sofrem. Não estamos negando a teoria 

na formação do pesquisador, mas uma dialogicidade entre teoria e prática.  

A pesquisa, entendida como princípio educativo, é a base para formar pessoas 

emancipadas num momento que o discurso pronto das mídias, promove a reprodução 

aleatória de informações. Diante dessa realidade, a pesquisa tem a intenção de emancipar 

o pensar, o olhar, o falar e, para isso, o processo de emancipação não é exógeno porque a 
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fragmentação a qual ocorre na sociedade, nas instituições sociais fomenta um 

ressentimento na pessoa humana. Esse processo é endógeno, ou seja, é um esforço 

individual, que requer um caminho (método) de autossuperação e, ao mesmo tempo, 

dialogando com os antagonismos a fim de reconstruir o conhecimento local e 

globalmente. (DEMO, 2002b). Algumas considerações de Bernardete A. Gatti, vêm ao 

encontro destas reflexões. Quando ela afirma, a saber, que “[...] trabalhos de pesquisa têm 

na universidade um papel didático-formativo, mas não se pode atropelar os cuidados 

metodológicos, também por uma questão formativa. [...]”. (GATTI, 2003, p. 9). 

Portanto, Nietzsche é o filósofo que me lançou em águas mais profundas (cf. Lc 

5,1-11), uma vez que por meio dos seus escritos, fez-se possível compreender a grandeza 

da vida. (NIETZSCHE, 2002). A filosofia nietzschiana vem tentar fomentar a natureza 

nobre, um ser capaz de legislar a própria vida sem depender de quaisquer instituições. 

Assim, estudar Nietzsche, para mim, é algo prazeroso, que me impulsiona a ter um novo 

olhar para tentar compreender a vida com respeito, com espírito de fineza, como dissera 

Pascal. Acredito na contribuição de Nietzsche (2001) na minha formação pessoal, porque 

me desafia cotidianamente a ser uma pessoa melhor, capaz de transcender, de valorar as 

pequenas coisas e a ser poeta-autor da própria vida.  

 Em relação às disciplinas oferecidas no Mestrado em Educação, quero destacar a 

importância da formação dos professores, a sabedoria, o respeito, o cuidado, a 

competência, entre outras. A meu ver, as aulas foram fundamentais e contribuíram para a 

formação teórico-humana, pois despertaram a partir das experiências e dos conteúdos dos 

professores o cuidado com a elaboração da pesquisa. Além disso, a discussão de textos, 

os seminários, o estudo pessoal, a participação nos eventos científicos foram algo 

marcante nesse período de curso. Por conseguinte, a orientação nas aulas foram relevantes 

porque me ajudou a repensar e aprofundar a temática educacional, as teorias filosóficas e 

políticas, os estatutos epistemológicos, as teorias científicas.  
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1 INTRODUÇÃO: ENSAIO À FILOSOFIA POLÍTICO-ARISTOCRÁTICA EM 

NIETZSCHE 

 

A abordagem crítica de Nietzsche questionou o destino da política, da cultura, da 

religião, da educação, entre outros temas. Sua reflexão no século XIX ecoa fortemente no 

mundo contemporâneo, como por exemplo, o enfraquecimento da política, dos partidos, 

em particular, da educação. O caráter filosófico de Nietzsche vem sugerir a 

autossuperação do modo de pensar, dos dualismos existentes. Ressalte-se, em termos de 

estudo e de ampliação teórica, os debates crescem acerca do pensamento de Nietzsche 

devido a problemas em que o mundo moderno está inserido 

No entanto, sobre essa questão da literatura em Nietzsche realizei um 

levantamento bibliográfico nas seguintes instituições: USP, PUC-SP, FMG e PUC-RJ no 

mês de julho e agosto de 2016 sobre a temática. Há diversas produções de dissertações, 

teses e artigos. Utilizo alguns desses materiais; no entanto, optou-se pelos materiais 

produzidos nos Cadernos Nietzsche, organizado pela Scarlett Marton. A metodologia 

empregada no trabalho é a bibliográfica. Escolheu-se a pesquisa bibliográfica porque é 

“[...] um procedimento metodológico importante na produção do conhecimento científico 

capaz de gerar [...] a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de 

partida para outras pesquisas”. (LIMA; MIOTO, 2007, p. 44). 

A pesquisa tem como intuito analisar a concepção político-aristocrática em 

Nietzsche na perspectiva educacional. Nesse sentido, para atingir tal objetivo, o trabalho 

propõe os seguintes objetivos específicos: apresentar a crítica de Nietzsche sobre as 

noções de gregário e de rebanho; discutir o relatório do Grupo de Trabalho sobre a 

reforma de ensino de 1º e 2º graus de 1970, elaborado no período da ditadura militar à luz 

de Nietzsche; ampliar a importância da proposta aristocrática em Nietzsche à educação.  

No âmbito de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa incidirá com base nos 

textos de Nietzsche: Escritos sobre política, V I e VII, e os Escritos sobre educação e as 

obras do filósofo que estão diretamente relacionadas com o tema. Mas também outras 

fontes são utilizadas no intuito de complementar a discussão, a saber, os textos de 

Deleuze, Nietzsche e a filosofia; Giacoia Junior, Nietzsche; Marton, Extravâgâncias: 

ensaios sobre a filosofia de Nietzsche; entre outros 
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A razão de realizar essa pesquisa tem como base uma experiência como Educador 

do Programa Escola da Família e do cotidiano escolar. O trabalho aconteceu na Escola 

Ataliba de Oliveira. Essa escola pertence à Diretoria de Ensino Centro Sul (São Paulo-

SP).1 Faz-se fundamental estudar e aprofundar-se neste tema, uma vez que sinto a 

necessidade de reorganizar a educação. Quer, ainda, contribuir com a literatura sobre 

Nietzsche e com as pesquisas educacionais e propiciar conhecimento à linha de pesquisa 

Políticas e gestão educacionais. Para tanto, o projeto atua em perspectiva dialógica entre 

Filosofia, Cultura, Educação, Política e Religião. 

A realidade da Educação é muito delicada. A imposição de políticas educacionais, 

a falta de fiscalização no investimentos de recursos, as escolas sem infraestrutura, a 

ausência dos pais e da comunidade no cotidiano escolar, entre outros, são fatos que estão 

presentes na sociedade. Assim, levando em conta os desafios na Escola Pública, a 

problemática discute se a filosofia político-aristocrática em Nietzsche pode contribuir ou 

não na educação. Para tentar responder o problema de pesquisa, apresento a seguinte 

hipótese: O pensamento de Nietzsche serve de base para a melhoria da educação pública. 

Com base na proposta desta temática, a pesquisa está dividida em três capítulos 

que aqui se apresentam. 

No primeiro capítulo apresento a crítica de Nietzsche sobre as noções de gregário 

e rebanho, conceitos fundamentais para compreender uma parte significativa do 

pensamento nietzschiano, entretanto, ele não trata isoladamente de um único assunto e, 

por isso, como se verá, os temas são amplos. Nesse sentido, quando Nietzsche aborda a 

gregariedade, por exemplo, ele discute, também, a cultura, o trabalho, isto é, a vida em 

sua dimensão ampla. Ele tem como alvo a sociedade moderna, a ciência, a educação, a 

política, as morais absolutas. 

No segundo capítulo discuto o relatório do Grupo de Trabalho (GT) sobre a 

Reforma de Ensino de 1º e 2º graus à luz de Nietzsche, naquilo que ele poderia nos falar 

sobre os entraves da proposta de educação do período ditatorial (1964-1985). Por meio 

do decreto nº 66.600, de 20 de maio de 1970, foi instituído o GT no qual teve 60 dias para 

apresentar os estudos. O GT iniciou as atividades na Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília. Esse grupo foi composto por: Pe. José de Vasconcelos 

(presidente), Valnir Chagas (relator), Aderbal Jurema, Clélia de Freitas Capanema, 

                                                           
1 Para conferir as atividades realizadas na Escola Ataliba de Oliveira, veja o site: 

www.atalibadeoliveira.blogspot.com.br 
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Eurides Brito da Silva, Geraldo Bastos Silva, Gildásio Amado, Magda Soares Guimarães 

e Nise Pires. Com base nos estudos, o relatório final foi encaminhado em 14 de agosto de 

1970, ao Ministro da Educação e Cultura e aprovado no Congresso Nacional. Em 11 de 

agosto de 1971, a Lei nº 5.692 foi promulgada pelo Presidente da República. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970; ROMANELLI, 2001; ASSIS, 

2016; HILSDORF, 2013). 

 A elaboração desse relatório teve a imposição de normas, de desejos ambiciosos, 

em particular, na educação pública. Num contexto em que os militares acreditavam no 

desenvolvimento do país, a educação foi alvo das políticas pequenas que fomentaram o 

ensino técnico-industrial. Na visão de Nietzsche, essa educação tem sérios problemas em 

relação aos fundamentos pedagógicos, pois forma o indivíduo em partes.  

 No terceiro capítulo abordo a concepção político-aristocrática no filósofo alemão 

como tentativa de superar os ideais morais, os projetos pedagógicos voltados a nivelar a 

pessoa humana. A sugestão de Nietzsche é a elevação da cultura e, por isso, propõe a 

política nobre, como criação de novos valores, entretanto, não pretendeu enquadrar tais 

práticas a um determinado lugar, porque acreditava na autossuperação das pequenas 

morais. Dessa forma, considerava a formação do indivíduo antes do contexto de rebanho, 

comum a todos, responsável por fomentar o aprisionamento dos seres.  

Quanto à pesquisa, vale ressaltar que esta não é um manual de práticas 

pedagógicas; não pretende ser um estudo que encerra a discussão sobre a educação e sobre 

Nietzsche; não é um compêndio de normas a serem cumpridas; não é um trabalho de 

pesquisa em forma de lei ou resolução; não pretende e nem quer ser um trabalho a ser 

divinizado no sentido de salvar o contexto insidioso educacional; e, finalmente, não é um 

trabalho dogmático.  

Busca-se, portanto, com a pesquisa, caminhos abertos, quer dizer, de esperança na 

educação em frente aos desafios políticos modernos, importantes para fomentar 

alternativas autênticas, seja no sentido de criar outros valores mais humanos, assim como 

propostas formadoras que possam contribuir no desenvolvimento de pessoas, de 

profissionais e gestores públicos mais competentes. Ainda nesse sentido, a pesquisa busca 

por meio da abordagem filosófico-política-educacional em Nietzsche, uma experiência 

de transformação tanto pessoal, no sentido de melhorar a formação teórico-humana, 

quanto em relação ao coletivo, isto é, na tentativa de melhorar o espaço público. Assim 

sendo, esse trabalho tem um viés esperançoso que acredita na mudança social e política 
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e na humanização da sociedade. Como diz o texto bíblico: "Enquanto alguém está vivo, 

ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto". (Ecl. 9,4).    

 

Primavera de 2017. 
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2 A CRÍTICA DE NIETZSCHE À SOCIEDADE MODERNA 

 

 O pensamento de Nietzsche vem destruir, a marteladas, a tradição ocidental e, ao 

mesmo tempo, superar as estruturas políticas. Por essa razão, foi considerado por Paul 

Ricouer como um dos mestres da suspeita; nesse sentido, talvez seja, também, entre os 

clássicos da filosofia moderna um dos pensadores mais provocativos e que incomoda, por 

meio de sua análise, as forças massificantes das instituições modernas. Entre elas estão a 

política, a educação, a ciência, a religião. (GIACOIA JUNIOR, 2000).               

            Nietzsche esteve interessado em pensar a problemática da vida. Tal atitude 

reflexiva sobre a existência humana era o que ele definia por filosofia. “É impossível se 

colocar à altura dos principais temas e questões de nosso tempo sem entender o 

pensamento de Nietzsche [...]”. (GIACOIA JUNIOR, 200, p. 12). 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) nasceu no dia 15 de outubro de 1844 

em Röcken, no mesmo ano em que Schopenhauer publica uma edição ampliada da sua 

obra O Mundo como vontade e representação, e morre em 25 de agosto de 1990 em 

Weimar. Nietzsche utiliza o aforismo tendo como base outra obra de Schopenhauer, 

Aforismos sobre a sabedoria da vida, mas Nietzsche faz um aprofundamento desse 

aforismo tornando-se assim, um estilo de pensamento e escrita. (LEFRANC, 2007).  

O estudo inicial de Nietzsche começa em Naumburgo, após a morte de seu pai, 

Karl Ludwing, quando Nietzsche tinha cinco anos e passa a morar com a avó paterna e a 

mãe, Franziska Oelhler, e a irmã Elisabeth. O pai era pastor e a mãe também vinha da 

tradição familiar de pastores. Nietzsche aos 14 anos começa a se preparar para ser pastor 

no internato de Pforta, uma instituição conhecida por seu ensino humanista e austera 

disciplina. Este Colégio Real de Pforta oferecia o estudo da língua e da literatura alemãs 

na perspectiva dos moldes clássicos; o aprendizado das três línguas sagradas – hebraico, 

grego e latim e ainda tinha a finalidade de educar os educandos na prática de uma vida de 

cunho religioso. Para Nietzsche, a proposta da instituição era um dos meios para formar 

pessoas completas no sentido tanto intelectual como fisicamente. Já no ano de 1863, ainda 

nesse colégio, funda com dois amigos, Carl Von Gersdoff (1844-1904) e Paul Deussen 

(1845-1919), a Germânia, sociedade literária que discutia música, literatura, arte, e 

incentivava a produção de textos, poemas e composições musicais. (DIAS, 2003).  

O contexto epocal de Nietzsche é o cenário de florescimento da música alemã, do 

debate musical e das obras-primas, da sinfonia dramática. A música é um dos 
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instrumentos que forma o pensamento nietzschiano, pois não é tanto das reflexões 

filosóficas que a teoria de Nietzsche se forma, mas das reflexões amplas sobre a música. 

(PENZO; GIBELLINI, 1998).  

Para Mario Vieira de Mello, não é a vida de Nietzsche que pode explicar a sua 

filosofia, mas sua filosofia, provavelmente, explique a vida do filósofo, pois o percurso 

espiritual de Nietzsche se dá no movimento pendular permanente entre a vida e a sua 

obra. O que é importante compreender, segundo Mello, é que a obra de Nietzsche causa 

impacto antes ser totalmente publicada pelas suas reflexões sobre si mesmo, diferente dos 

outros autores em que as obras começam a fazer parte da vida após o término. (MELLO, 

1993). 

  Nietzsche discute vários temas compostos de ensaios (TANNER, 2004; GRUPO 

DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016) e nestes são tratados outras temáticas estranhas aos 

filósofos modernos, a saber, a questão do clima, da saúde (doença, nutrição, exercícios), 

da escolha de lugar para descansar, entre outros. Os tópicos não são tratados numa ordem 

específica. Como questionador de sistemas fechados, ele quebra os ditames de 

padronização da ciência moderna e cria um estilo de pensamento próprio. Os escritos são 

polêmicos, pois questionam a decadência cultural do século XIX e as morais niveladoras. 

Nessa perspectiva, Tanner diz o seguinte: 

 

Nietzsche escreveu que queria dizer numa página o que os 

demais precisariam de um livro para expressar – e o que eles, 

mesmo assim, não teriam êxito em exprimir. [...] Nietzsche, em 

seus aforismos mais típicos e intensos, está sempre produzindo o 

oposto de uma encapsulação da experiência: suas subversões, 

provocações e insultos têm como alvo nos fazer sentir vergonha 

não só de como somos, mas de nossa complacência em pensar 

que possuímos o melhor conjunto de categorias para a realização 

do que poderíamos ser. Eles não são aborrecidos, nem causam 

aborrecimento, pois induzem em nós um senso elevado das 

possibilidades de escapar da rotina de sermos nós mesmos. [...] 

(TANNER, 2004, p.41). 

 

A reflexão de Nietzsche não foi aceita pelo ambiente intelectual de seu tempo. 

Isso o deixava angustiado (TANNER, 2004; MACHADO, 2001; LEFRANC, 2003; 

LOSURDO, 2016) porque ele acreditava na contribuição e na força da própria reflexão 

filosófica na formação de seus contemporâneos, estes, no entanto, desprezavam os seus 

escritos. Como ele diz: “Os homens póstumos – eu, por exemplo – são pior 

compreendidos do que os homens ligados ao seu próprio tempo, mas melhor ouvidos. 

Mais exatamente: nunca somos compreendidos e é daí que provém nossa autoridade” 
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(NIETZSCHE, 2000, p. 11). Porém hoje têm várias publicações e estudos sobre ele. O 

motivo é pela força de atração que ele exerceu e exerce na universidade, nos grupos de 

pesquisa; entretanto, Nietzsche não queria ser conhecido no mundo acadêmico. A 

passagem na Universidade da Basileia não durou muito, porque entendia que a vida é 

muito mais do que seguir as regras burocráticas. Mas também por causa do início dos 

problemas de saúde. Braga ressalta que: 

Dotado em vida de um espírito irrequieto, perquiridor, próprio de 

um grande pensador, de índole romântica, poeta por natureza, 

levado pela imaginação, Nietzsche era o tipo de homem que vivia 

recurvado sobre si mesmo. Emotivo e fascinado por tudo o que 

resplende vida, era ao mesmo tempo sedento por liberdade 

espiritual, levado pelo instinto ao mundo irreal, apegado ao 

mundo concreto e real; religioso por natureza e por formação, era 

ao mesmo tempo um demolidor de religiões; entusiasta defensor 

da beleza da vida, era também crítico feroz de toda fraqueza 

humana; conhecedor de si mesmo, era seu próprio algoz; seu 

espírito era campo aberto em que irromperam as mais variadas 

tendências, sob a influência de sua agitada consciência. Espírito 

irrequieto e insatisfeito, consciência eruptiva e crítica, vivia uma 

vida de lutas contra si mesmo, de choques com a humanidade, de 

paradoxos sem limite. Assim era Nietzsche e assim transparece 

em todas as suas obras. Sem meias palavras. Sem censura. Por 

isso ainda hoje é um dos autores mais lidos em todo o mundo. 

(BRAGA, 2011, p. 21-22).  

 

 

Nietzsche lutou na fase adulta contra as doenças (fortes dores de cabeça, náusea, 

insônia, entre outras) e jamais descobriu o motivo de ficar doente, entretanto, viajava a 

lugares diferentes na intenção de procurar um clima agradável, capaz de aliviar os 

sintomas. Nesse período de fraqueza, ele não pretendia parar com as atividades 

filosóficas, mas elaborava reflexões por partes, uma vez que ficasse lendo ou escrevendo 

por muito tempo seus olhos começam a doer. (HAYMAN, 2000; GRUPO DE ESTUDOS 

NIETZSCHE, 2016). O mais importante na produção intelectual de Nietzsche, mesmo 

em meio às doenças, era de que “muitos de seus melhores pensamentos ocorreram quando 

estava ao livre. Enquanto filósofo, convinha-lhe menos percorrer longas distâncias do que 

correr a toda velocidade”. (HAYMAN, 2000, p. 13).2 

                                                           
2 As obras de Nietzsche são: O Nascimento da Tragédia (1872); Considerações Intempestivas (1876), 

Humano, Demasiado Humano (1878); Aurora (1882); A Gaia Ciência (1882); Assim falou Zaratustra 

(1883); Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma Filosofia do Futuro (1886); O Anticristo (1888; Ecce Homo 

(1888); A Genealogia da Moral (1887); O caso Wagner (1888); O crepúsculo dos Ídolos (1888); Nietzsche 

contra Wagner (1888). (cf. Boeira, Nelson. Nietzsche. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 66).  
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Pressupõe-se que outro ponto fundamental no pensamento de Nietzsche é a 

preocupação em apresentar o aforismo em profundidade. Mas, provavelmente, a ausência 

de rigor tenha motivado Nietzsche organizar seus textos breves e intensos, diferente dos 

filósofos alemães no século XIX, considerados mais sistemáticos nas teorias e na 

abstração de pensar. No tocante à forma como escrevia, a filosofia nietzschiana tinha 

como base o comportamento humano na dimensão ampla, quer dizer, começava a romper 

com a tradição científica da época, com os padrões estabelecidos de ciência, de política, 

de cultura. (HAYMAN, 2000; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016). No entanto, 

considerando o estado de saúde de Nietzsche, 

 

[...] a pobre vista impedia-o de ler o bastante para embasar todas 

as generalizações impetuosas que fazia; e muitos de seus 

argumentos científicos e teológicos baseavam-se mais em 

inspiradas conjeturas e arguta auto-observação do que em leitura 

ou pesquisa; mas, ao delinear a genealogia da moralidade e ao 

analisar a psicologia da punição, ele antecipou de modo 

substancial o livro de Michel Foucault de 1975, Vigiar e punir: o 

nascimento da prisão. Nietzsche observou, por exemplo, como 

funcionam sistemas disciplinares ao assumirem que delinquentes 

se tornam devedores em relação à comunidade. [...] (HAYMAN, 

2000, p. 13-14). 

 

 

Nietzsche teve por alguns momentos grandes mestres na elaboração do próprio 

pensamento, como Richard Wagner, Arthur Schopenhauer, Johann Wolfgang von 

Goethe, entre outros, mas, como é natural, faz rupturas com eles. Pela tradição grega 

antiga, a sua admiração por ela foi exaltada no escrito O nascimento da tragédia a partir 

do espírito da música. Em outros escritos, como sobre a educação, a política, também faz 

referência aos gregos antigos. (TANNER, 2004). Além disso, Nietzsche: 

 

[...] pertencia àquela rara estirpe da qual nada se desperdiça. Seu 

leque de experiências era, em muitos aspectos, 

extraordinariamente limitado, mas lhe bastava para analisar sua 

cultura e seu círculo de conhecidos e produzir descrições de 

enervante abrangência. [...] e mais significativo, Nietzsche era 

capaz de estender-se em assuntos que tinham provocado terrível 

dor e não exibir o menor sinal de rancor. [...] a possibilidade de 

extrair algo de bom das mais cruciantes coisas que ocorrem e 

mostrar nisso boa disposição sem nos avisar que é essa sua 

intenção, uma tendência exasperante em alguns de seus trabalhos 

posteriores. (TANNER, 2004, p.42-43). 
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Ele questionou o destino da política na modernidade, entretanto, sua visão de 

política não se enquadra nos modelos liberal e democrático (ANSELL-PERSON, 1997), 

enraizados no mundo moderno. Na moldura crítica de Nietzsche (2007), a saber, a 

reivindicação socialista por igualdade não é emanação da justiça, é, antes de tudo, 

ambição pelo poder. Todavia, o pensamento de Nietzsche pode nos falar dos problemas 

de hoje ? Para Ansell-Person (1997), podemos deixar de lado o pensamento político de 

Nietzsche  por considerar inadequada a solução para os diversos problemas humanos; 

todavia, não significa que não encontraremos nenhum ensinamento em sua obra. Tanto 

na vida como na obra de Nietzsche há o perigo e a grande promessa. Na leitura de Ansell-

Pearson (1997, p. 17), Nietzsche “[...] é importante porque foi, em primeiro lugar e acima 

de tudo, um filósofo da vida, e não por ser agora academicamente respeitável e possuir o 

duvidoso status de ‘mestre moderno’ [...]”. 

 

A obra de Nietzsche é essencialmente uma crítica aberta da 

cultura ocidental moderna, do conjunto de seus valores morais, 

políticos, filosóficos e religiosos. Sua pena está voltada contra 

esses valores implantados por uma civilização decadente, 

apoiada pelo cristianismo, estabelecendo um modus vivendi que 

foge inteiramente dos valores supremos do próprio homem, 

valores que independem de uma pressão e de uma opressão do 

poder político e religioso. Essa crítica procede de um grande 

projeto, no pensamento de Nietzsche, para instituir novos valores 

pela afirmação do “eterno retorno” da vida [...] O filósofo parte 

do caráter nefasto dos valores que prevalecem no Ocidente desde 

o surgimento do cristianismo. A reavaliação desses valores 

deveria começar pelo interesse em projetar o enobrecimento e a 

elevação do homem. [...] (BRAGA, 2011, p. 24-25). 

 

 

A despeito da política Nietzsche (ANSELL-PERSON, 1997) não a trata direta e 

sistematicamente em seus escritos. Ele salienta : “desconfio de todos os sistemáticos e me 

afasto de seus caminhos. A vontade de sistema é uma falta de retidão”. (NIETZSCHE, 

2000, p. 13).  “Em parte alguns de seus escritos, Nietzsche oferece uma explicação 

sistemática de seu pensamento político. Não é surpreendente, já que seus mais profundos 

instintos intelectuais eram ‘anti-sistema’. [...]”. (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 19). Em 

seu pensamento encontram-se dois temas fundamentais e são inseparaveis: a cultura e a 

história. Ele se preocupa com os problemas da cultura e da política. Estes são: quais são 

os novos objetivos da arte e da cultura? A organização social serve a quais objetivos? Da 

cultura ou da política? Qual tipo de política é mais apto para fomentar a cultura, no sentido 

de desenvolver o cultivo da grandeza e de verdadeiros humanos? A ideia de política em 
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Nietzsche é aquela em que promove a grandeza humana e a cultura nobre; no entanto, 

quando somos preocupados com os interesses utilitaristas, deixamos de compreender a 

força da cultura nobre e ficamos dominados pelo poder material. Nietzsche supõe um tipo 

humano mais elevado, e não pretendeu fazer uma revolução política, mas uma mudança 

educacional e cultural – algo que ele propõe em seus escritos.3 (ANSELL-PEARSON, 

1997).  

 

[...] O consenso que se manteve dominante por várias décadas, 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial até bem recentemente, 

foi de que Nietzsche não era de modo algum um pensador 

político, mas alguém que se preocupava, sobretudo, com o 

destino do indivíduo isolado e solitário, muito distante das 

preocupações e relações do mundo social. [...] No entanto, o 

resultado foi uma interpretação desistoricizada e despolitizada, 

que impôs o obscurantismo a um aspecto-chave da filosofia de 

Nietzsche: seu pensamento político. Nos últimos anos foram 

publicados numerosos e significativos estudos sobre esse tema; 

como consequência, a preocupação essencial de Nietzsche com 

as inquietações dos seres humanos que vivem na modernidade 

recente e experimentam uma conturbada luta com os dilemas 

políticos de sua existência é hoje amplamente reconhecida. 

(ANSELL-PEARSON, 1997, p. 17-18). 

 

Nietzsche não escreveu e nem publicou alguma obra sobre a política, no sentido 

da história do pensamento político ocidental. Ele aprofundou a política moderna e entende 

esta como jogo do poder. (SOBRINHO in NIETZSCHE, 2007a). Nietzsche se propõe 

analisar em seus escritos a sociedade moderna, a moral de rebanho (MARTON, 2009; 

MACHADO, 2001; LOSURDO, 2016), as instituições niveladoras, o caráter de 

ressentimento – defendido pelos defensores da moral utilitária – os sistemas de governo, 

a decadência política, as relações entre o indivíduo e o Estado, entre outros. Temas 

específicos da filosofia política como os problemas da época são alvo da sua reflexão; no 

                                                           
3 Ao criticar os movimentos defensores do bem-estar social e a compaixão pelos outros, Nietzsche não está 

dizendo que despreza as necessidades básicas para a manutenção da vida dos outros. Há uma interpretação 

equivocada e comum, quando se diz o contrário. O que ele sugere é que cada um busque o seu caminho, 

como artista de seu destino da vida. (TANNER, 1994). Como tentativa de superar os projetos decadentes, 

sugeriu a aristocracia entendida como elevação da cultura, contraposta aos movimentos igualitários. Além 

do mais, a filosofia nietzschiana está distante das políticas ditatoriais. Ao propor a nobreza de espírito não 

pretendeu criar a elite dominante, mas de novos modos de governar com responsabilidade e dureza – no 

sentido de não se entregar às paixões superficiais, por exemplo, como os interesses mesquinhos na política. 

“Desse modo, Nietzsche se contrapõe aos ideias totalitaristas, inclusive de caráter educacional. “[...] Diante 

da ameaça da decadência do homem, os novos nobres, distintos entre si, teriam a grande responsabilidade 

de assumir o futuro criador do homem a partir de si mesmos. [...]”. (GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 

2016, p. 122).  
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entanto, ele não dá preferência para uma temática em suas obras, pois a política tem um 

vínculo com a moral e com a religião, quer dizer, moral, política e religião são, portanto, 

o ponto principal em seu questionamento.        

 Distante de uma teoria política fechada, não pretendeu ser um analista político 

porque desafia as regras vigentes e declara guerra aos valores morais da época na qual 

vive.4  

      A esse respeito da crítica de Nietzsche à sociedade moderna Giacoia nos 

oferece a seguinte reflexão: 

 

[...] Nietzsche é o pensador de nossas angústias, que não poupou 

nenhuma certeza estabelecida – sobretudo as suas próprias 

convicções – e desvendou os mais sinistros labirintos da alma 

moderna. Com a paixão que liga a vida ao pensamento, Nietzsche 

refletiu sobre todos os problemas cruciais da cultura moderna, 

sobre as perplexidades, os desafios, as vertigens no fim do século 

19. Dessa sua condição, postado entre o final e o início de duas 

eras, Nietzsche esboçou um quadro que, em todos os seus 

matizes, nos concerne ainda, na passagem a um novo milênio, em 

direção a um destino que ainda não se pode discernir. A despeito 

de sua visão sombria, Nietzsche tentou ser, ao mesmo tempo, um 

arauto de novas esperanças. Sua mensagem definitiva – a criação 

de novos valores, a instituição de novas metas para a aventura 

humana na história – é também um cântico de alegria. Essa é uma 

das razões pelas quais o estilo de Nietzsche resulta da 

combinação paradoxal de elementos antagônicos: sombra e luz, 

agonia e êxtase, gravidade e leveza. (GIACOIA JUNIOR, 2000, 

p. 12)  

 

 

                                                           
4 Nietzsche é um pensador contraditório (MANN, 2017; BRAGA, 2011; GIACOIA JUNIOR, 2000; 

NIETZSCHE, 2000), mas é algo natural encontrar a denúncia-crítica sobre determinado assunto e depois 

ele apresentar alguns pontos da crítica como um bem saudável. Em outros termos, significa que ao criticar 

a religião, os movimentos democráticos, entre outros, ele destaca, no sentido de nova interpretação, de 

recuperar a energia criadora, a importância de tal perspectiva para a elevação da cultura, do indivíduo. 

“Toda leitura de Nietzsche é tanto uma demolição como uma reconstrução, condicionadas pelo tempo, 

história e lugar”. (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 19). A saber, ele ao questionar o socialismo percebe a 

contribuição deste na sociedade: “O que o socialismo traz de melhor é a excitação que comunica nos 

ambientes mais amplos: ele se apodera das pessoas e introduz nas camadas inferiores um tipo de conversão 

ao mesmo tempo prática e filosófica. Ele é nesse sentido uma fonte de energia para o espírito”. 

(NIETZSCHE, 2007b, p. 236). Como se verá no decorrer do trabalho, optou-se em apresentar o 

questionamento de Nietzsche seguindo esse caráter dialógico-reinterpretativo, quer dizer, na intenção da 

filosofia nietzschiana abrir horizontes e fronteiras para pensar numa tentativa de melhoria na educação. Por 

questão didática, ressalta que a crítica de Nietzsche não é dualista pelo fato de ele (re)significar as morais 

existentes e afirmá-las. Assim sendo, a pesquisa não é maniqueísta, numa dimensão de bem e mal sobre a 

leitura de Nietzsche; pelo contrário, pretende-se ir além dessa separação com o intuito de destacar a filosofia 

político-aristocrática de Nietzsche na educação.  
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 Ao questionar a humanidade, principalmente o Ocidente (ANSELL-PERSON, 

1997), ele tem a clareza sobre a tradição cristã. Ela contaminou a existência humana. Na 

política, viu na Alemanha de seu tempo a decadência cultural e acreditava, na sua 

concepção de política, na autossuperação do homem moderno e nos novos filósofos 

legisladores, capazes de educar a humanidade. “[...] O exame da dimensão política do 

pensamento de Nietzsche ainda constitui o aspecto mais polêmico e controverso dos 

estudos nietzschianos. Nietzsche é um pensador preocupado com o destino da política 

moderna. [...]” (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 18). Nietzsche não representava qualquer 

partido político e não fomentou, seja pelos seus escritos ou ideias em causa do racismo, 

do movimento nazista. Pelo contrário, sua reflexão pretendia alertar os cidadãos 

contemporâneos sobre os desafios e os perigos provocados pelo Reich alemão. Ansell-

Pearson destaca que: 

 

A principal percepção de Nietzsche da política era moderna, é 

que, com o declínio da autoridade religiosa, a decadência do 

estado tradicional e o desgaste da lei e dos costumes tradicionais, 

a relação entre o indivíduo e a sociedade necessita de 

reconstrução e reavaliação. Essa percepção não é de modo algum 

exclusiva ou originalmente sua, mas revela, como uma das 

preocupações prevalecentes de Nietzsche, até que ponto seu 

típico retrato como filósofo apolítico é profundamente falho e 

inadequado. (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 111). 

 

 

 Nesta primeira parte apresento a visão nietzschiana sobre o instinto gregário na 

sociedade moderna. Aqui destaco a gregariedade na cultura, na educação, na vida social 

e no trabalho; em seguida, analiso o conceito de rebanho, algo forte nos movimentos 

políticos modernos. Tanto no instinto gregário como na moral de rebanho, o nivelamento 

e a proposta de pequena política são os elementos em que Nietzsche se contrapõe. 

 

2.1 A noção de gregário  

 

 A constatação da gregariedade nas diversas instâncias está na cultura, no coletivo, 

na educação, na religião, no Estado, na riqueza. A cultura na sociedade da época de 

Nietzsche foi reduzida ao sentido de ganho e lucro. Desse modo, o homem, para ele, não 

superou a condição de animal uma vez que preocupado com os bens terrestres, esquece 

de refletir a existência e vive preso sob o reino da fome e do apetite. Nietzsche explica, 

entretanto, que um pouco de dinheiro é suficiente para viver. O mais importante é possuir 
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um espírito autêntico. Assim, a necessidade de luxo mostra uma profunda e íntima 

ausência de espírito na pessoa humana. (NIETZSCHE, 2007a). 

O instinto gregário (NIETZSCHE, 2007a) promove a fraqueza, a culpa e está 

distante de ser referência sólida para o desenvolvimento de cultura autêntica, porque tem 

como base a cultura utilitária, incapaz de criar, de ir além dos valores pequenos. Nesse 

sentido, a cultura se apresenta como máscara, enquanto a riqueza é a consequência da 

incultura, ambas conseguem atrair os pobres e os incultos; portanto, a riqueza é a 

consequência de uma inferioridade intelectual. 

 O luxo é o meio pelo qual estimula os pobres (NIETZSCHE, 2007a), estes vivem 

cansados. Por causa do luxo desejam a riqueza e como o trabalho é um valor social, pouco 

a pouco começa a absorver as energias fracas dos indivíduos. O trabalho, como duro labor 

cotidiano, constitui a força polícia, pois sufoca a todos com regras, apequena o 

desenvolvimento da razão e o gosto pelo autodomínio de si. O que é comum numa 

sociedade é a procura por trabalho para ter um salário. Nisso todos os homens são iguais; 

contudo, o trabalho “[...] traz constantemente à vista um objetivo mesquinho e assegura 

satisfações fáceis e regulares”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 81). Nietzsche esclarece: 

 

[...] A partir de então, se tem vergonha do descanso: a longa 

meditação provoca quase remorsos. Só se consegue pensar com 

o relógio na mão durante o almoço, com o olhar fixo nos boletins 

da Bolsa – se vive como alguém permanentemente “poderia 

fracassar” algo. “Melhor fazer qualquer coisa do que nada” – este 

princípio também é uma corda adequada para estrangular 

qualquer cultura e gosto superiores. (NIETZSCHE, 2007a, p. 

91). 
 

 

 A preocupação com o trabalho, em exagero, resulta na morte da formação de si 

mesmo, do olhar e da audição, da criatividade, do tempo para o ócio; além disso, “[...] 

não se tem mais tempo nem força para as maneiras cerimoniosas, para as obrigações de 

cortesia, para qualquer espírito na conversa e em geral para qualquer ‘otium’”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 91). Para os homens comuns, o trabalho é o meio, não o fim em 

si, e por essa razão eles são poucos exigentes na escola do trabalho, porque o mais 

importante é a promessa de ganho. Todavia, há algumas raridades de pessoas que 

preferem morrer do que se entregar sem prazer ao trabalho e não aceitam qualquer ganho 

razoável. (NIETZSCHE, 2007a). 

Essas naturezas raras são os artistas, os contemplativos e os ociosos, estes almejam 

o trabalho e a pobreza, vinculados ao prazer, especialmente, ao trabalho mais duro. As 
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naturezas raras não temem o aborrecimento e trabalham com prazer. Eles têm necessidade 

de tal aborrecimento à medida que querem conseguir sucesso com o próprio trabalho. 

Para as naturezas fracas, o aborrecimento é desagradável, não ajuda a fortalecer a energia 

humana e, por isso, negar o aborrecimento é algo tão vulgar quanto trabalhar sem prazer, 

diz Nietzsche. (NIETZSCHE, 2007a). 

 O instinto gregário está na vida em sociedade (NIETZSCHE, 2007a), no lugar em 

que os homens têm relações comunitárias. Em meio à cultura dos movimentos 

democráticos do século XIX, a vontade de se perder no interior de uma cultura coletiva é 

maior. O ser pessoa (o indivíduo) é alijado dos discursos defensores do bem comum; 

assim, quanto mais os homens têm o sentimento de unidade, mais eles se uniformizam e 

consequentemente os homens percebem a diferença como algo imoral. O cristianismo e 

a democracia conduziram os homens nesta perspectiva: todos iguais, pequenos, 

conciliadores e enfadonhos. Nietzsche salienta que a humanidade “talvez deva dirigir a 

cada um deles em particular o seu novo cânone: seja diferente de todos os outros e fique 

contente com o fato de cada um ser diferente dos outros”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 200).  

O instinto gregário entendido como deturpador da vida (OLIVEIRA, 2003), 

promove o aniquilamento do homem, juntamente com a noção de coletividade, defendida 

pelos movimentos políticos do século XIX. Essas organizações acreditam no único valor, 

quer dizer, na comunidade. Temos aí as paixões sociais em detrimento à singularidade, a 

saber, destituindo o valor do egoísmo. O instinto gregário ao desenvolver-se como moral 

vigente, expande juntamente o instinto de obediência e, em seguida, nega o instinto de 

comando. Numa perspectiva de rebanho5, a arte de comandar a si mesmo não é 

fomentada, pois sufoca a dimensão criadora, a elevação do homem. Portanto, qualquer 

moral que se tem a ideia de gregário é uma moral negadora da vida, da criação. 

Contrapondo-se as morais pequenas, ele resgata as virtudes individuais, a partir da ótica 

aristocrática, como tentativas de elevar a pessoa humana no sentido de cada um conduzir 

o próprio caminho sem os consolos da religião, da ciência. 

                                                           
5 A sociedade de rebanho em Nietzsche é entendida como dissolução da moral na cultura moderna que visa 

suprimir as diferenças entre os indivíduos e nivelar os direitos políticos a todos. “[...] Nesse sentido, a 

estratégia político-cultural de Nietzsche não consiste em fazer tábula rasa do homem de rebanho, mas sim 

em usá-lo a serviço de uma transformação aristocrática [...]” (GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016, 

p. 113). Em outra direção, o rebanho é visto como nivelação dos valores, quer dizer, de ideais impostos a 

todos como forma de controlar a vida, assim Nietzsche questiona o rebanho, os projetos de opressão, as 

instituições que formam o indivíduo fraco. No entanto, o filósofo alemão entende que essa cultura de 

rebanho pode surgir homens melhores porque ele desejava uma cultura transformadora, ou melhor, 

afirmativa. Com isso significa reorganizar a sociedade e criar uma cultura saudável. (NIETZSCHE, 2007a; 

2000; 2007b). Assim, discuto e aprofundo essa questão do rebanho no próximo item.  
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Na modernidade a cultura tem duas fontes: uma diz respeito à propriedade e ao 

lucro e a outra é em relação ao egoísmo do Estado moderno. A felicidade na terra é, nessas 

duas fontes, “a isca por intermédio da qual se transforma a cultura numa armadilha; o 

homem rico e poderoso, a livre personalidade, o Estado cultural – estas são as promessas 

com as quais se pretende enganar os nossos contemporâneos”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 

62).  

A proposta de felicidade veio sendo difundida pelo Estado, pela ciência e pela 

cultura utilitária. Até as instituições de ensino foram contaminadas por essa ideia de 

animalidade (NIETZSCHE, 2007a), o projeto político educacional de sua época tinha 

outra intenção: formar o indivíduo para a superfície da vida. Assim, a pessoa humana 

entrega o coração ao Estado, ao lucro, à ciência. Do ponto de vista de Nietzsche, 

entregamos facilmente à cultura escrava, fugimos de nós mesmos, temos medo de silêncio 

e da reflexão sobre a existência. Além do mais, temos um consolo: a vida em sociedade.  

Nietzsche se empenhou em estudar, seletivamente, a história política e reconhecia 

Maquiavel, Goethe, entre outros, fortes influências para repensar as teorias e aprofundar 

as próprias reflexões. Diferente de uma abordagem idealista de política, quer dizer, de 

uma visão de política em que a preocupação em teorizar questões distantes da vida 

concreta, ele considera no seu pensamento político a vida do ser humano, os órgãos 

políticos em sua dimensão real do mundo. Em outros termos, o objetivo da política na 

ótica de Nietzsche é promover a cultura nobre na pessoa humana. Além disso, em relação 

ao poder, ele acreditava que o poder tem relevância com o fim de promover a cultura 

autêntica; pelo contrário, o acúmulo de poder contribui para a decadência cultural. 

(CONWAY, 2013). 

 

Como bem se pode esperar de um realista, Nietzsche via como 

seus antípodas todos aqueles que insistiam em abordar a política 

de uma distância confortável, que ele associava a um idealismo. 

Em vez de tratar dos seres humanos e suas entidades políticas em 

sua realidade demasiado humana, os idealistas preferem teorizar 

e legislar em favor de seres irreais e atemporais, e de 

configurações utópicas que eles supostamente ocupam. [...] Por 

isso, no que diz respeito à criação de políticas, regimes e 

instituições, o legislador aspirante deverá estar preparado para 

honestamente calcular o lugar de seu povo no âmbito do ciclo 

histórico de crescimento e decadência, e calibrar seus projetos de 

acordo com isso. [...] (CONWAY, 2013, p. 26-30).  

    

A cultura em Nietzsche não diz respeito ao acúmulo de conhecimentos, como a 

história moderna de seu tempo que propagou-se na educação, mas tanto a falta ou o 
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excesso de história são perniciosos à cultura. A cultura em Nietzsche é algo mais amplo. 

Vai além das concepções de historicismo e da ciência moderna. A cultura do ponto de 

vista de Nietzsche tem a ver com a criação6; há uma relação com a vida e, portanto, tem 

um estilo criativo de lidar com os desafios da vida. A cultura moderna representa a 

barbárie por não ser uma difusora de formação, por não ter elemento norteador capaz de 

ajudar a pessoa humana a ir além da superficialidade. Essa cultura está distante da cultura 

autêntica, entendida como estilo de desenvolvimento de um povo, de um indivíduo. O 

estilo refere-se à superação da pobreza cultural e à formação da cultura nobre. 

(KRAEMER; CESAR, 2012; GENTILI, 2010; SOUSA, 2015). 

 Nietzsche (2007a) ao analisar o instinto gregário, considera a importância de uma 

educação nobre capaz de formar a pessoa humana. A finalidade da educação é contribuir 

para a formação da cultura nobre e o desenvolvimento completo no ser humano. Todavia, 

a educação do seu tempo reforçava o instinto gregário, formava pessoas ressentidas, 

dependentes e subordinadas. Nesse cenário em que a gregariedade está presente, 

Nietzsche aponta o objetivo da educação e diz qual é a tarefa do educador:  

 

[...] Quanto ao indivíduo, seria esta a tarefa da educação: arranjar 

para ele um lugar tão segura e firme que não seja mais 

absolutamente possível, como um todo, haver desvio da sua rota. 

Mas então o educador teria o dever de lhe causar feridas e tirar 

proveito das feridas que ele próprio recebeu do destino, e quando 

tiverem surgido então a dor e a necessidade, algum momento 

novo e nobre poderá ser inoculado nele através das suas feridas. 

Toda a sua natureza íntima irá incorporá-lo e deixará ver o seu 

enobrecimento nos frutos que esta natureza própria dará mais 

tarde. [...]. (NIETZSCHE, 2007a, p. 74).  

 

 

 A sociedade como máquina é um dos meios de manter a pessoa na gregariedade, 

de garantir os direitos políticos e não permitir a independência do indivíduo. Para 

Nietzsche, a proposta de educação moderna alimentava mais o instinto gregário nos 

educandos e não preparava a pessoa humana para o enfrentamento de si mesmo, 

desenvolvendo-se mais à medida que a pessoa fica dependente das instituições (Estado, 

                                                           
6 Na obra Como vejo o mundo, de Albert Einstein, ele apresenta uma análise sobre a importância de cultivar 

a solidão no sentido de criar valores à comunidade. Com isso, quero ressaltar o homem nobre em Nietzsche 

é um solitário, afirmador da vida e criador, entretanto, em termos mais amplos, supõe-se que há uma 

proximidade com o homem criador em Einstein. Aqui não é simplesmente uma comparação superficial, 

mas, antes de tudo, pretende-se chamar a atenção para algo que julgo importante nos dois pensadores: o 

desafio de melhorar a humanidade, amparado pela criatividade. 
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Igreja, entre outros). (NIETZSCHE, 2007a). O objetivo do Estado é formar pessoas 

fracas.  

O caráter da sociedade gregária enraizou no ser humano o reconhecimento pelos 

outros. O coletivo precisa reconhecer o indivíduo, a pessoa sente-se reconhecida pela 

aprovação que o outro faz (o Estado, a religião, os movimentos modernos políticos, entre 

outros). Para Nietzsche, a “honra é para a maioria dos homens o sentimento mais forte 

que há, quer dizer, a autonomia está subordinada à estima que os outros lhes têm e este 

sentimento deseja ser aprovado por essa estima”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 93). As 

paixões sociais crescem e invadem a mente das pessoas, o modo de vida, mas, na visão 

de Nietzsche, a tendência de criar o bem comum é anterior ao egoísmo. 

A concepção de egoísmo em Nietzsche tem algo de saudável, porque, como ele 

diz, “o egoísmo não é mau, porque a ideia de ‘próximo’ – a palavra é de origem cristã e 

não corresponde à verdade – é muito fraca em nós [...]”. (NIETZSCHE, 2005, p. 72). O 

fato de que a crença dominante pregou com convicção o sentido negativo sobre o 

egoísmo, é algo condenável, uma espécie de desgraça. Essa retórica negativa, presente na 

sociedade de rebanho, embruteceu, envenenou o egoísmo, pois tal consequência cresceu 

nas ideologias modernas do século XIX, como o socialismo, a democracia, entre outros 

movimentos sociais. O combate sobre o egoísmo traz uma preocupação em arrebatar mais 

discípulos, estes são pressas fáceis de manipular, pois acreditam no ideal de igualdade. 

(NIETZSCHE, 2001b). Todavia, como já alertava Nietzsche (2007a), os grupos que 

defendem o bem comum estão preocupados com a busca do poder. O discurso dos 

partidos vem destacar a negação do egoísmo, da singularidade na pessoa humana e, com 

isso, consegue assegurar adeptos ao rebanho. 

Um dos eixos a destacar em Nietzsche é o fato de ele não apresentar um conceito 

válido para todos (SOUSA, 2015; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016), como 

valor universal para os povos, contrapondo-se, desse modo, aos valores gregários e às 

ideologias modernas. Os argumentos de Nietzsche valorizam o antagonismo e a luta 

relevantes no filosofar, pois os critérios absolutos de verdade empobrecem o 

conhecimento e a vida. Em Nietzsche não há verdade, mas verdades, ou seja, a verdade 

apresenta-se como provisória e interpretativa. Essa verdade diz respeito, também, ao 

corpo de um indivíduo que, como unidade complexa, possui processos de interpretação.  

O processo de reinterpretação sobre o egoísmo passa por rupturas e retomadas, 

entretanto, não descarta uma das características do pensamento nietzschiano, a valoração 

de sentido (SOUSA, 2015; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016). Visa, ainda, 
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superar a moral construída pela tradição judaico-cristã, a saber, a moral da compaixão e 

o caráter negativo ao egoísmo. Um dos pontos fundamentais nessa reinterpretação é a 

luta, uma oposição de forças. Não se trata, portanto, de uma mera inversão ou 

contraposição, mas de aprofundamento, de novo sentido, a recuperar o significado 

saudável da palavra egoísmo.  

A interpretação em Nietzsche consiste em criar sentido novo, mas nenhum ato 

interpretativo (OLIVEIRA, 2003) esgota em si e nem é reconhecida como a interpretação 

completa. Dito de outra maneira, interpretar é, antes de tudo, reconhecer que não há um 

sentido único, quer dizer, está além da interpretação dogmática, pois tudo está numa 

relação de forças. O caráter re-interpretativo rege no sentido de reorganizar os sentidos a 

partir de um constante embate num momento em que não existe uma formação única das 

forças em confronto e, portanto, com isso ele se contrapõe as morais conservadoras cuja 

intenção é determinar a vida em coletivo à luz do instinto gregário, da negação da 

individualidade e da diversidade entre os homens.  

 Em suas considerações acerca do novo sentido de egoísmo, Sousa observa que: 

 

[...] Nietzsche faz polêmica quando afirma o contrário, afirmando 

que o mais prejudicial para o homem está justamente na negação 

do egoísmo como aquilo que não faria parte de sua constituição 

natural; passando a indicar que é na afirmação integral de si e das 

suas inclinações egoístas que se encontram às vias para a 

superação do homem, isto é, o último homem cujas 

configurações foram ditadas pela cultura moderna como sendo a 

única possibilidade de constituição do homem. Nesse sentido, 

quando se fala em afirmação integral da vida, incluem-se nessa 

compreensão abrangente, também aquelas inclinações egoístas. 

Tal afirmação de si só se tornaria possível a partir de uma 

autocompreensão das potencialidades do homem, implicando a 

ultrapassagem dos últimos horizontes impostos. (SOUSA, 2015, 

p. 23). 

 

 

O discurso da moral dominante, como das ideologias modernas e da tradição 

judaico-cristã (SOUSA, 2015), diz que o egoísmo interfere na felicidade do rebanho – 

uma das defesas do instinto gregário e do socialismo. Já Nietzsche, em sua reinterpretação 

desse conceito, entende o egoísmo como elevação cultural na pessoa humana. Trata-se, 

como lembra Sousa (2015, p. 33), de um pensamento que “[...] refaz-se, reconstrói-se, 

autoanalisa-se, num jogo interminável, não buscando [...]” um fim absoluto. A 

individualidade tem a intenção de promover um caminho de afirmação de si mesmo, 

assim, ela não é dada, é conquistada pela luta contra a moral de rebanho. O repensar sobre 
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a individualidade é uma tentativa de redefinir o sentido de egoísmo como algo capaz de 

promover a grandeza no ser humano. 

A sociedade não se compõe de indivíduos particulares, nem nasceu de um contrato 

de seres livres e iguais, mas absorveu os indivíduos isolados. Os homens perceberam que 

só a gregariedade pode garantir a vida. Nietzsche (2007a, p. 97) diz que “é preciso que 

ele expie as condições de existência, os julgamentos e as experiências que convêm a uma 

totalidade, para que enfim ele chegue a criar com isso a possibilidade como indivíduo”. 

Os sentimentos sociais são mais fortes no contexto comunitário e as paixões sociais 

gregárias prevalecem no homem. Nietzsche compreende que “ele não para de exigir 

direitos iguais aos direitos dos outros e o pensamento desta igualdade o deixa à vontade; 

acima de tudo, ele irá tratar os indivíduos de modo igual [...]”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 

98).  

Os homens educam seus filhos na perspectiva da igualdade e não provocam os 

filhos para a cultivação de si mesmo, para afirmar a primazia da vida. Conforme 

Nietzsche, “a propensão gregária é tão poderosa que ela avançará sempre, em oposição a 

todas liberdades do pensamento. Quer dizer, existe também muito raramente um ego”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 99). O desenvolvimento do instinto gregário, foi possível pela 

obediência, pelo sentimento de função e fraqueza, isto é, viver em sociedade para os 

outros permite garantir a existência e o bem-estar a partir dessa obediência, 

enfraquecendo a formação da individualidade. Segundo Nietzsche, “quanto mais o 

homem é independente, mais nele morrem os instintos gregários”. (NIETZSCHE, 2007, 

p. 119). No entanto, além do instinto gregário que reduzia a cultura afirmativa, havia o 

caráter de rebanho na sociedade moderna.  

 

2.2 A noção de rebanho 

 

 Nietzsche compreende que “o rebanho tenta conservar um tipo e se protege dos 

dois lados, contra as espécies degeneradas e também contra aqueles que se elevam acima 

do nível fixado”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 119). Há no rebanho o caráter de conservação, 

o repouso, quer dizer, nada de criador. Para Nietzsche (2007a, p. 119), “melhor viver no 

perigo e sob a ameaça das armas do que nesta amabilidade covarde que se troca no 

rebanho”. A moral de rebanho se afasta dos desafios da vida, apresenta o bem-estar social, 

a ausência de riscos.    
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            Defende duas máximas: igualdade para todos e compaixão para com todos os 

sofredores. Para os homens de rebanho, o sofrimento é algo que deve ficar distante da 

vida. Nietzsche diz que hoje “são necessários a crueldade, a prudência, o desconforto, a 

desigualdade de direitos, a guerra, os abalos violentos de toda sorte (...)”. (NIETZSCHE, 

2007a, p. 121). 

 Por trás dessa moral está o modelo de homem, a saber, a moral diz como o homem 

deve ser. Em oposição à moral de rebanho, Nietzsche chama este modo de pensar 

contrário de filosofia dionisíaca. (NIETZSCHE, 2007a, p. 122). Por isso, ao afirmar que 

a guerra, a embriaguez são fundamentais na vida, ele refere-se a Dionísio, deus do vinho. 

Ele diz: “da minha parte, chamei toda esta maneira de pensar de filosofia dionisíaca: uma 

reflexão que reconhecia na criação e na transformação, tanto no homem como das coisas”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 122-123). 

 A moral de rebanho não promove a criação (a filosofia dionisíaca) no indivíduo, 

e a educação determina, vigia, impõe, controla o homem. Despreza a natureza nobre, o 

homem solitário, afirmador da vida. De acordo com Nietzsche, “quanto mais uma 

qualidade parece perigosa para o rebanho, mais ela é fundamentalmente banida”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 124). No estado de natureza, na medida em que o homem 

necessita viver em sociedade, isto é, no rebanho, faz um pacto pela paz a ponto de não 

afirmar o seu mundo, o seu conflito, a vida como ela é (NIETZSCHE, 2007a). Esta 

convenção de paz é o primeiro passo em vista de tal misterioso instinto de verdade. Nesses 

termos,  

 

[...] aquilo que daqui em diante deve ser a ‘verdade’ é então 

fixado, quer dizer, é descoberta uma designação uniformemente 

válida e obrigatória das coisas, e a legislação da linguagem vai 

agora fornecer também as primeiras leis da verdade, pois, nesta 

ocasião e pela primeira vez, aparece uma oposição entre verdade 

e mentira [...]. (NIETZSCHE, 2001a, p. 9-10). 

 

 

O que há de comum na história da Europa desde o período antigo, é a tentativa de 

dominar os valores morais de rebanho sobre todos os outros valores. A dominação 

resultou no fortalecimento do instinto de rebanho contra os fortes e independentes, do 

instinto dos fracassados contra os felizes. (NIETZSCHE, 2007a). A vigência da moral de 

rebanho é econômica, estética, política e psicológica:  
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Para a justificação da moral: justificação econômica [a intenção 

da exploração maior possível da força individual contra o 

desperdício de tudo aquilo que é de natureza excepcional]; 

[justificação] estética [elaboração de tipos sociais sólidos, aí 

incluído o prazer de um modo próprio]; [justificação] política 

[como arte de suportar as relações de grave tensão entre 

diferentes graus de poder]; [justificação] psicológica [como 

preponderância imaginária da avaliação em favor dos 

fracassados ou dos medíocres – para a conservação dos fracos]. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 126). 

 

 No sentido econômico, a virtude estaria no modo de produção. Essa virtude tem 

como objetivo tornar o homem em máquina. Desenvolve as virtudes mecânicas – 

controlar, vigiar e pune as qualidades superiores. Para Nietzsche, “aqui, a pedra de 

escândalo é o aborrecimento, a monotonia que envolve qualquer atividade maquinal”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 127). Do ponto de vista de Nietzsche (2007a), até agora o que 

predomina na educação é desenvolver a moral de rebanho e o homem máquina. Os valores 

fomentados pela moral de rebanho são frutos da cultura utilitária, da falta de visão 

filosófica criadora, da felicidade pequena, do espírito comunitário.  

O homem moderno teve uma educação guiada por erros (NIETZSCHE, 2001b), a 

saber, são quatro: a) a sua visão de mundo é incompleta; b) por atribuir características 

inventadas entre causa e efeito; c) colocar-se numa hierarquia falsa no que diz respeito 

aos animais e à natureza; d) inventou tábuas de bens a considerar como valores absolutos. 

Em sentido amplo, tais erros são fomentados no especialista, no pensamento científico, 

religioso, político, ou seja, numa determinada comunidade, inclusive, na sociedade de 

rebanho. Nesta, o indivíduo passa a ser função do rebanho e age para a conservação desse 

instinto, tal acontece nas religiões. A primeira coisa a fazer é fixar uma espécie de vida, 

de costumes no cotidiano, a fim de afastar o sofrimento, o tédio. Tanto os movimentos 

como as religiões, destacam o ser consciente de pertencimento ao grupo, entretanto, 

Nietzsche sustenta (2001b, p. 250), “[...] que tudo o que se torna consciente, por isso 

mesmo torna-se raso, ralo, relativamente tolo, geral, signo, marca de rebanho [...] Afinal, 

a consciência crescente é um perigo [...]” porque cuja tendência é atrair multidões a fim 

de controlar, de massificar a singularidade humana.7.  

                                                           
7 Nietzsche (2001b) sugere que a consciência fortaleceu somente por meio da pressão de comunicação, da 

necessidade utilitária de recorrer uns aos outros. A consciência em Nietzsche está na subordinação, quer 

dizer, a consciência inferior em relação ao superior. Nunca é consciência de si, porém consciência de 

escravo, do eu com o outro que não é consciente. Em outras palavras, não é consciência do senhor porque 

nessa relação o senhor, também, está sem consciência de si. (DELEUZE, 2001; GRUPO DE ESTUDOS 

NIETZSCHE, 2016). No entanto, Nietzsche (2001b) aponta uma boa consciência no homem nobre no 

modo de ele hostilizar o que é comum, tradicional e consagrado. Ademais, diz que o ser nobre evoca para 
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 A consciência em Nietzsche (2001b) é uma rede de ligação entre as pessoas, e 

como obrigação, em que governou o ser humano por muito tempo, ela teve o seu 

desenvolvimento no instinto gregário. A pessoa humana por ser ameaçada, por necessitar 

de proteção e ajuda, tinha de saber explicitar o que faltava e ser compreensível com os 

outros e, portanto, para isso ser possível, ele tinha de ser consciente; no entanto, “[...] o 

pensar que se torna consciente é apenas a parte menor, a mais superficial, a pior, digamos: 

– pois apenas esse pensar consciente ocorre em palavras, ou seja, em signos de 

comunicação, com o que se revela a origem da própria consciência [...]” (NIETZSCHE, 

2001b, p. 249).  

Assim esse inventor de signos é simultaneamente consciente de si e, para tanto, 

linguagem e consciência são complementares, mas o olhar, o toque, o gesto são um meio, 

também, de tomar consciência de si. Todavia, Nietzsche (2001b, p. 249) afirma: “[...] meu 

pensamento, como se vê, é que a consciência não faz parte realmente da existência 

individual do ser humano [...]”.  

Consciência e comunicação têm a mesma origem do instinto gregário e, portanto, 

ambas são a manutenção e a conservação da vida. Porém, Nietzsche sugere o 

desenvolvimento do indivíduo em relação à arte criadora. Ela liberta dos excessos de 

verdade, dos aprisionamentos ideológicos vigentes da tradição metafísica e científica. 

Como crítico da filosofia moderna, dos dualismos, ele propõe uma subjetividade plural, 

não pautada exclusivamente pela consciência, mas pelo corpo. (MARTON, 2009; 

CALOMENI, 2011; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016). 

Linguagem, consciência e pensamento estão ligadas a interesses dos ideais 

coletivos (SIEMENS, 2016), quer dizer, aos objetivos da moral de rebanho. Na ótica das 

paixões sociais quanto mais os indivíduos forem conscientes, mais eles são indivíduos 

sociais. Do ponto de vista de Nietzsche, ele afirma o contrário: o indivíduo é mais 

independente, singular quando ele reconhece o sentido positivo do egoísmo. No entanto, 

se num primeiro momento participamos do órgão social (da sociedade, do Estado) que se 

autorregula e internaliza a vontade poder, de criação; em outra fase, os indivíduos nobres 

                                                           
si a contradição no intuito de conhecer as próprias fraquezas. Para ele, essas duas ideias são importantes na 

cultura e um dos passos para libertar o espírito. Na visão nietzschiana, a boa consciência diz respeito, 

também, à valorização da guerra (do agon grego), do conflito como um dos meios de autossuperar as morais 

pequenas; em outro momento, Nietzsche (2001b) diz que boa parte das pessoas não têm consciência 

intelectual, quer dizer, elas acreditam em sentimentos fracos e vivem de acordo com as crenças (religiosa, 

política e social) sem interrogá-las. 



35 
 

são formados quando deixam de cessar o Estado, a religião, deixando de ser massa de 

manobra da moral de rebanho e tornam-se indivíduos independentes.  

 Essa mudança de órgão a organismo singular, dá-se pela aprendizagem 

(SIEMENS, 2016), de reorganizar a si mesmo a fim de sair da condição de órgão a 

organismo. Todavia, essa transformação envolve a capacidade individual de 

autolegislação, de antagonismo entre as forças constitutivas do indivíduo, ou seja, de 

afirmar a vida em todas as suas consequências. Desse modo, esse processo de 

reogarnização é doloroso, pois pretende destruir as dependências da pessoa humana com 

o órgão social e lutar pela emancipação desse indivíduo. Convém dizer, ainda, que mesmo 

destacando a nobreza, a independência do indivíduo no sentido nietzschiano, cultiva 

algumas relações com os outros na intenção de melhorar a existência humana, de florescer 

uma vida singular. Sendo essa passagem relacional, é o indivíduo que determina o contato 

com os outros e não as normas sociais, a moral de rebanho.  

 No instinto de rebanho o indivíduo é deixado à margem (NIETZSCHE, 2001b), 

pois a preocupação é com as paixões sociais. Tal concepção veio trazer sérios riscos à 

singularidade na pessoa humana. A retórica das ideologias modernas fomenta o ideal de 

igualdade, de coletividade, da moral de dependência (escrava), de negação com a vida. 

Por trás da defesa do coletivo, pelas instituições sociais, está o desenvolvimento da 

sociedade de rebanho e, sobretudo, a busca pelo poder. 

 Os rebanhos de homens, a saber, comunidades, Igrejas, movimentos 

democráticos, Estados, entre outros (NIETZSCHE, 1992), estão presentes desde que 

existem homens na sociedade, nesse caso muitos obedecem e poucos mandam. A 

obediência foi por muito tempo, e até agora, cultivada no coletivo entre os homens, como 

quer as instituições, e assim pressupõe-se que a obediência é inata a cada homem, como 

necessidade, “[...] como uma espécie de consciência formal que diz: ‘você deve 

absolutamente fazer isso, e absolutamente se abster daquilo’, em suma, ‘você deve’ [...]” 

(NIETZSCHE, 1992, p. 97).  

O homem de rebanho aceita, facilmente (NIETZSCHE, 1992; 2007), qualquer 

mandatário (mestres, leis, opiniões públicas, preconceitos de classe, partidos políticos) 

para ditar a vida e aparecem como defensores do povo ou do bem comum. Em boa parte 

da política, o objetivo é tornar, somente e nada mais, a vida mais suportável à maioria, a 

fim de determinar a vida em sua totalidade. Enquanto isso, os partidos querem, como diz 

Nietzsche, “ser os artesãos da sua felicidade e da sua infelicidade”. (NIETZSCHE, 2007a, 

p. 192). Eles apresentam cinco ou seis ideias que de fato convencem e conquistam a 
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maioria. Os partidos políticos utilizam a eloquência para convencer as massas na 

democracia, no sentido de seduzi-las e internalizá-las.  

 A moral de rebanho, além de ser utilitarista, tem a conservação da comunidade 

como forma de não perder os homens sociais, domesticados (NIETZSCHE, 1992), quer 

dizer, visa agregar mais homens para garantir a vida em rebanho. Protege os que fazem 

parte dessa sociedade contra os perigos em que causam temor ao ser humano. Como a 

filosofia de Nietzsche considera o conflito, a guerra, o terror como formas de elevar a 

vida. No temor ao próximo ele vê como um dos meios de criar novas perspectivas 

valorativas no sentido de promover a grandeza na pessoa humana; todavia, para a 

sociedade de rebanho, tudo o que eleva o indivíduo (espírito empreendedor, o domínio de 

si, a astúcia, entre outros) e o temor ao próximo é visto como inadequado.  

A moral da sociedade é a “[...] moral de animal de rebanho [...]” (NIETZSCHE, 

1992, p. 101), pois com a ajuda da tradição cristã contaminou as pessoas e as instituições 

políticas e sociais. A herança que o cristianismo deixou, é o movimento democrático 

(NIETZSCHE, 2007a), como ideologia moderna, utiliza a eloquência para convencer, 

seduzir e internalizar as massas. O cristianismo e a democracia conduziram  os homens 

nesta dimensão: todos iguais, pequenos, conciliadores e enfadonhos e, com isso, os 

homens têm o sentimento de unidade, de uniformização e, consequentemente, percebem 

a diferença como algo imoral.   

Nietzsche (2007a) entende a noção de igualdade como uma fábula. No contexto 

das ideologias modernas, foi imposta aos homens com a intenção de garantir a segurança, 

a justiça e a formação da comunidade. Nesta, a mentira e o fingimento são cultivados a 

fim de estabelecer a igualdade. Do ponto de vista liberal, acredita-se que os homens são 

iguais no estado de natureza e que este é um estado de paz; ele, ao contrário, entende que 

o estado de natureza é a brutalidade, a luta em que não há justiça e nem injustiça. A justiça 

não é tratar os homens como iguais, tese do liberalismo, mas a justiça está em tratar os 

iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Os homens, na visão de Nietzsche, não 

são iguais, pois a justiça está na desigualdade. Ele diz: “jamais se deve igualizar o que é 

desigual”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 156). O pior entusiasmo, para ele, é querer uma alma 

semelhante à outra. O contrário é o desejável, quer dizer, a dessemelhança, o choque, a 

luta, a contradição. A defesa por direitos iguais “leva à exclusão e ao lento 

desaparecimento dos homens superiores, mais perigosos, mais singulares e, em suma, 

mais novos”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 184). 



37 
 

Na ótica de Nietzsche, “a ciência não pode provar nem que os homens são iguais, 

nem que um comportamento fundado sobre este princípio seja útil com o decorrer do 

tempo”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 143). Tem-se, assim, a diferença como fonte para o 

crescimento do indivíduo. Para ele, a força do antagonismo está em todo lugar: na vida 

conjugal, na amizade, na religião, na sociedade, no governo, entre outros, na intenção de 

fazer crescer algo de autêntico. A razão de ter as forças diferentes é que estas manteriam 

a vida num equilíbrio. A igualdade aparece na sociedade moderna como tentadora e digna 

de esforços. Até mesmo a noção falsa de concórdia e paz habita a mente humana. Essa 

igualdade só é possível num sentido grosseiro. Os fracos, os covardes, os preguiçosos, as 

pessoas comuns, diz Nietzsche, são aquelas que reivindicam a igualdade, negam a 

realidade e ficam revoltados com a desigualdade. (NIETZSCHE, 2007a). 

 Em contraposição à igualdade como nivelamento, Nietzsche sugere o sentido que 

deseja a igualdade: “eu desejo somente uma espécie de igualdade: aquela que nos dá o 

supremo perigo e a fumaça da pólvora. Aí, estamos todos no mesmo nível. Aí, todos 

temos do que nos alegrar juntos!”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 146). Uma das teses de 

Nietzsche é a de que a vida é luta, isto é, afirmando a vida “somos obrigados a colocar o 

nosso interesse acima dos interesses dos outros”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 144). A 

igualdade, na perspectiva do filósofo, não seria assumir, primeiramente, as paixões 

sociais e exigir os direitos para todos, mas é aquela que assume a vida em sua batalha. 

“Na beleza também há luta e desigualdade, guerra pelo poder e por mais poder, e isto que 

nos é ensinado aqui com a imagem mais significativa”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 149). 

Nietzsche continua: 

 

Não quero ser confundido nem misturado com esses pregadores 

da igualdade. Pois assim me fala, a mim, a justiça: “os homens 

não são iguais”. E não devem sê-lo jamais! O que seria, de fato, 

o meu amor pelo super-homem, se eu falasse de outra maneira? 

Através de mil pontes e passarelas, os homens deverão ser 

instados para o futuro; e que entre eles, cada vez mais, reine a 

guerra e a desigualdade; assim me leva a falar o meu grande 

amor. (NIETZSCHE, 2007a, p. 149). 

 

 

 Se, por um lado, Nietzsche (2007a) se afasta do liberalismo, por outro, ele critica 

Rousseau por ser o defensor do ideal de igualdade, dos fracos e oprimidos. A Revolução 

Francesa, na análise de Nietzsche, foi a continuação do Cristianismo e teve Rousseau 

como o corruptor por defender a doutrina da igualdade, por isso, tanto no Cristianismo 
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quanto em Rousseau estão presentes a moral de escravo. Ambos defendem os fracos e 

oprimidos e estes têm uma existência pequena. Ele questiona: para onde ele queria 

exatamente retornar? Ele diz que Rousseau é a expressão da História Universal da dupla 

natureza ao mesmo tempo idealista e canalha:  

 

A farsa sangrenta que foi o desenvolver desta Revolução e a sua 

“imoralidade” pouco me importam: o que odeio é esta 

moralidade rousseauniana – as autoproclamadas “verdades da 

Revolução”, através das quais os seus efeitos ainda se fazem 

sentir, ganhando para a sua causa tudo aquilo que os homens 

possuem de raso e medíocre. (NIETZSCHE, 2007a, p. 156). 

 

 

A partir da crítica de Nietzsche à democracia (DELBÓ, 2013; GRUPO DE 

ESTUDOS NIETZSCHE, 2016), ele constata a moral de rebanho. Esta promove o 

rebaixamento da sociedade, da pessoa humana, incapaz de fortalecer a cultura do 

indivíduo; e, em vista disso, os seus posicionamentos sobre a política estão inseridos no 

destino da humanidade, na transvaloração dos valores. Quando ele analisa a cultura grega 

antiga, leva em consideração a cultura e a política. Procura ampliar as contribuições da 

política para a criação de uma cultura autêntica e os desafios da política moderna para a 

tarefa de elevação da cultura. Quanto à vinculação do homem com o Estado, apesar de 

Nietzsche ser um forte opositor, ele acredita que quando o homem tem o Estado como 

colaborador de projetos afirmativos, com a educação da sociedade, de compromisso com 

o destino da humanidade, fortalecidos criam condições para a elevação da pessoa humana. 

A manutenção do rebanho se dá pelo conformismo, pela defesa de um Estado 

protetor, pela ideia de que tudo o que coloca em risco, o bem estar coletivo é prejudicial 

ao bem comum – ideia presente nos movimentos democráticos modernos. Essa imagem 

de política, Nietzsche denuncia e se afasta, porém, não deixa de avaliar as consequências 

da política moderna na vida. Ele reconhece que os envolvidos com a política, estão 

amparados na estratégia de conservação e de negação do sofrimento, reforçando a moral 

de rebanho. Nessa direção, a instituição pública tem a função de atender e resolver as 

carências humanas e nada mais, a conduzir a pessoa humana ao rebaixamento e 

comprometendo o destino da política. (DELBÓ, 2013). 

 

Dessa maneira, ao proceder genealogicamente, Nietzsche 

desloca a questão democrática do campo político para o moral, 

pois acredita que uma nova forma de organização social e 

política, não conduzem à criação de uma nova humanidade, ou 
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seja, não contribui para a grandeza do homem. Afasta-se assim 

daqueles pensadores que acreditavam que as mudanças viriam a 

partir das instituições políticas, como é o caso de Rousseau, que 

considera que os homens são naturalmente bons, mas 

corrompidos pelas instituições, e de Hegel, que acredita que o 

Estado é alvo supremo da humanidade. [...] (GRUPOS DE 

ESTUDOS NIETZSCHE, 2016, p. 182). 
 

 

Em sua época as correntes políticas não saíram dessa perspectiva da moral de 

rebanho (DELBÓ, 2013), do Estado como promotor de satisfações do que com a 

preocupação em formar, cultivar a elevação da pessoa humana. A dimensão valorativa da 

política, foi sufocada por movimentos políticos, dessa forma, estes acreditam na 

igualdade de direitos, lema de uma sociedade justa. Em Nietzsche a relevância da política 

não é negada, pois denuncia as estratégias de conservação da vida. Ele questiona a 

ausência de transvaloração dos valores na política moderna, e o fato de que a moral cristã 

contaminou a atividade política pelas ideias de amor ao próximo, de obediência, entre 

outros, por questões limitadas ao cultivo da pessoa humana. “Nietzsche enxergou que a 

metafísica se institucionalizou [...] adentrou ao espaço político do assunto. Porém, acabou 

privilegiando o indivíduo. Aliás, o filósofo não pensa do público para o privado, mas do 

privado para o público [...]”. (SOUSA, 2015, p. 48). 

O caráter unilateral, reforçado pela tradição judaico-cristã (VIESENTEINER, 

2006), é umas das características da democracia moderna. Na construção da 

unilateralidade o cristianismo não é entendido só como religião, mas apresenta-se como 

moral hegemônica. Com efeito, seja qualquer organização social, forma de governo ou 

de política tem como base orientadora a moral de rebanho e, sobretudo, caminha na 

igualização de todos. 

O projeto niilista8 tem como foco a desvalorização dos valores, sobretudo, da vida 

a partir da moral cristã e da metafísica moderna (MACHADO, 2001; SOUSA, 2015). A 

concepção niilista encontra-se nos fundamentos da religião, da filosofia, da ciência, da 

                                                           
8 O termo niilismo é entendido “[...] como uma doença da vontade humana, que surge na antiguidade. Da 

perspectiva fisiológico-médica, a anammese refere-se à anarquia e ao empobrecimento dos instintos vitais, 

que geram valores morais negadores da natureza. [...]” (GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016, p. 

326-327). Ainda significa, antes de tudo, “um valor de nada” (DELEUZE, 2001, p. 69) conforme a vida é 

negada e, ao mesmo tempo, depreciada. Nesta última, a depreciação presume uma ficção que se opõe à 

vida, por exemplo, a ideia de outro mundo celestial. O niilismo supõe uma reação contra os valores nobres, 

contra o mundo terrestre. Além disso, o niilismo é, na visão de Nietzsche, negação da vida e um processo 

que está na história. Representa o declínio das forças vitais no contexto dos valores morais. Os filósofos 

legisladores, os criadores de novos sentidos, “[..] poderão superar o niilismo, revertendo-o na forma mais 

suprema de afirmação [...]”. (GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016, p. 328).  
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política, entre outros. Os valores eternos e absolutos, não foram colocados sobre o olhar 

de suspeita, quer dizer, como caráter unilateral o questionamento é irrelevante, pois a 

moral é absoluta. A análise nietzschiana, pelo contrário, posiciona-se contra esses valores 

eternos e imutáveis. Coloca em questão os valores dominantes. A autossuperação, nesse 

sentido, complementa o projeto nietzschiano de fomentar a elevação da pessoa humana e 

ultrapassar a vida superficial e pequena das instituições modernas. 

O conceito de niilismo tinha o caráter de crise (VIESENTEINER, 2006), neste 

cenário, essa perspectiva negadora, assume o vazio na consciência causado pela morte de 

Deus, e a partir daí o sentido à vida passa a não ter mais valor, pois esse niilismo é vivido 

numa dimensão psicológica, principalmente quando os valores cristãos se esgotam no 

profundo silêncio. A lógica deste processo é negar a instituição, a sociedade. O 

nivelamento entre os homens presente na moral de rebanho e na política moderna, refere-

se ao processo de negação. Tem, ainda, como intenção impor um determinado tipo de 

vida fragmentada, evitando a elevação da pessoa humana.  

Na modernidade política, a efetivação de uma perspectiva pequena representa um 

prolongamento da moral de rebanho; porém, a continuação dessa moral na era moderna, 

tem seu contexto específico como os entraves políticos e sociais. A efetivação da política 

unilateral à luz da moral de rebanho, se dá pelo clamor de liberdade, dos direitos iguais, 

da fraternidade, do socialismo, entre outros. Os movimentos sociais têm a intenção de 

melhorar a humanidade, amparado na autoconservação, na dinâmica de não aceitação ao 

diferente. Contra essas ideias modernas e aos imperativos de rebanho, é que Nietzsche 

vem a marteladas quebrar os falsos ídolos; no entanto, ao contrário de querer apagar os 

ideais vigentes de seu tempo, pretendeu analisar, com base no procedimento genealógico, 

a cultura ocidental. (VIESENTEINER, 2006).  

O procedimento genealógico em Nietzsche, é articulado com a arte interpretativa. 

Ultrapassa a ideia de acúmulo de conhecimentos, como se fosse capaz de esgotar a 

compreensão sobre as instituições, as morais, os discursos científico, religioso, cultural. 

A genealogia do ponto de vista nietzschiano, significa a investigação pela origem no 

sentido de compreender algo que está por trás de um determinado contexto. Não se trata 

de fazer uma história do que aconteceu, de assegurar a situação vigente. Trata-se de 

colocar os valores modernos à prova e, ao mesmo tempo, criar novos valores, tarefa que 

ele acreditava que fosse a atitude do filósofo; pelo contrário, seria mais um erudito, 

filisteu da cultura. (PASCHOAL, 2000; SOUSA, 2015). 
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 A genealogia, em suma, consiste na crítica (PASCHOAL, 2000; SOUSA, 2015) 

e na transvaloração dos valores. Procura apontar novas perspectivas, novos olhares ao 

que foi considerado como padrão normativo. O que Nietzsche faz é ir além das origens, 

dos métodos hegemônicos – sem impor a própria visão filosófica como verdade universal 

–, pois mantinha o movimento da interpretação como um dos meios de ampliar o debate 

sobre os temas da condição humana. Por isso, “[...] a genealogia é um importante 

exercício de crítica, por ser capaz de mostrar que todos os valores e ideais são produtos 

da mudança e desenvolvimento históricos [...]” (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 141). 

 

[...] Assim, à genealogia cumpre papel decisivo, pois, ao 

identificar o duplo aspecto do valor, refere-se ao tipo que o 

institui; ao determinar o tipo, remete-o à sua condição de vida; e, 

ao conferir à vida seu caráter agonístico a compreende enquanto 

jogo permanente de nossos impulsos, cujo resultado, obtido em 

termos de fracasso ou êxito na aquisição de mais potência, 

constitui a própria interpretação. (GRUPO DE ESTUDOS 

NIETZSCHE, 2016, p. 244). 

 

 

A genealogia em Nietzsche tem como intuito desvendar os fundamentos das 

morais (AZAMBUJA, 2013; MACHADO, 2002; SOUSA, 2015), sobretudo, em colocar 

em questão os valores clássicos, idealistas, racionalistas e metafísicos. Por isso, ao 

questionar os sistemas idealistas, a tradição filosófica, os projetos normativos de 

educação, as religiões não optou em fundar a moral eterna, igualitária à sociedade de seu 

tempo, porque reconhece o indivíduo como ser único, singular, capaz de criar e valorar 

as morais. O que Nietzsche faz é o diagnóstico, a constatação do mundo moderno, das 

instituições sociais e como estes manifestam na cultura os valores pequenos. É desse 

contexto que Nietzsche desenvolve o procedimento genealógico. 

 

Nietzsche receia na civilização, em particular sob sua forma 

democrática, igualizadora, niveladora, uma vontade de impor a 

todos a lei do maior número; longe de favorecer seu 

aparecimento, ela é o contrário o pior perigo para o homem de 

exceção. [...] As morais, as religiões, as legislações e as filosofias 

são outros tantos modos de criação que tendem a constituir tipos 

e a conservá-los relativamente fixos. [...] O próprio Nietzsche é 

mais do que historiador e formado nos métodos críticos da 

filologia para renunciar às conquistas de trabalhos científicos que 

ele pretende, ao contrário, colocar a serviço da genealogia. 

(LEFRANC, 2003, p. 284-290). 
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As instituições políticas e sociais expressam as aspirações do rebanho. 

Apresentam-se como socialistas e clamam por uma sociedade de direitos iguais. Os 

democratas “professam a religião da piedade e da simpatia, uma compaixão para com 

tudo quanto vive, sente e sofre [descendo na escala até o animal e subindo na escala até 

‘Deus’]”. (NIETZSCHE, 2007, p. 2007). Esta compaixão é própria da moral democrática. 

Portanto, o movimento democrático é o estado de decadência, pois orienta a pessoa 

humana para a mediocridade. (NIETZSCHE, 2007a). 

O movimento democrático não diz respeito, somente, à decadência das 

instituições políticas (NIETZSCHE, 1992), representa o enfraquecimento, a 

mediocrização do homem e o rebaixamento de valor e, com tudo isso, em meio à ausência 

de esperança, Nietzsche sugere os novos filósofos, homens fortes, capazes de estimular 

valorizações, de criar horizontes além dos valores vigentes da sociedade de rebanho. A 

nova espécie de filósofos e comandantes, isto é, de homens nobres, teriam a função de 

orientar a humanidade, não para apascentar o rebanho, mas para educar para o 

desenvolvimento da pessoa humana. O coração destes aristocratas não seria de carne, 

porém de aço, a fim de aguentar o peso da responsabilidade de educar a humanidade. 

Trataremos disso mais tarde. No entanto, as novas condições que contribuem para o 

surgimento de homens iguais e medíocres (NIETZSCHE, 2007a), homens gregários, 

utilizáveis e domesticáveis também são adequadas para o nascer os homens de exceção.  

 

Necessitamos de uma crítica dos valores morais, é necessário 

colocar alguma vez em questão o próprio valor desses valores – 

e para isso se tem necessidade de ter conhecimento das condições 

e circunstâncias das quais surgiram aqueles valores, nas quais se 

desenvolvem e modificam a moral. Um conhecimento que não 

existiu até agora, nem sequer foi desejado. (NIETZSCHE, 2009, 

p. 12). 

 

Para além da crítica de Nietzsche à democracia, aos movimentos niveladores, ele 

tem inspirado (CONNIL-SANCHO, 2015), a partir de seu novo estilo de diagnosticar e 

de pensar em temas importantes, deixados pela tradição filosófica, a filosofia política 

contemporânea. A sua filosofia questiona as instituições sociais e políticas que promovem 

a degeneração e a mediocridade na pessoa humana. Desse modo, tem como sugestão o 

projeto de autossuperação das políticas pequenas. Tem como proposta filosófica a criação 

de novos valores, a regenerar a cultura do ser humano.  
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O sentido da filosofia política em Nietzsche está na preocupação com a vida, com 

a existência humana e não com o interesse em conservar o ser humano. Os novos valores 

estão no bojo da filosofia nietzschiana em que a educação da humanidade, a formação do 

homem nobre são fundamentais na reorganização e no desenvolvimento de indivíduos 

fortes, afirmativos. (CONNIL-SANCHO, 2015). Assim, a fim de aproximar a abordagem 

crítica de Nietzsche à educação, examino a seguir o relatório de reformulação do Ensino 

de 1º e 2º graus, elaborado pelo Grupo de Trabalho.  
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3 A REFORMA DE 1º E 2º GRAUS DE 1970 À LUZ DO PENSAMENTO DE 

NIETZSCHE 

 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir o relatório elaborado pelo Grupo de 

Trabalho (GT) sobre a reforma de Ensino de 1º e 2º graus.9 Delimita-se em alguns pontos 

e apresenta uma tentativa de contribuição com base na filosofia de Nietzsche. Acredito 

que a novidade desta pesquisa está em trazer as reflexões de Nietzsche sobre os temas do 

relatório do GT. “[...] Nesse sentido, a originalidade não consiste em dizer coisas 

inteiramente novas, mas em expressar de maneira própria e no contexto de seu texto o 

que outros em outros contextos disseram [...]”. (BIANCHETTI; MACHADO, 2002, p. 

229).     

Suponho que o estudo realizado anteriormente teve uma dupla função: a primeira 

foi no sentido de compreender a crítica nietzschiana à sociedade moderna a partir do 

instinto de gregário e da moral de rebanho, tendências niveladoras que ao longo do tempo 

se efetivaram por meio da tradição judaico-cristã. A segunda diz respeito ao caráter 

propedêutico da análise, quer dizer, no modo de preparar o leitor à compreensão de uma 

parte significativa do pensamento de Nietzsche. 

A razão de fazer um item sobre alguns pontos do relatório do GT e, ao mesmo 

tempo, apresentar a ótica de Nietzsche sobre a educação, entre outros temas, justifica-se, 

em primeiro lugar, pelo aspecto assistemático-metodológico presentes em Nietzsche. Em 

segundo lugar, tem como base a filosofia do devir em Nietzsche em que tudo está em 

movimento. Com isso, não estou dizendo que a pesquisa não tem rigor; pelo contrário, 

pretende-se ampliar, pouco a pouco, a importância de utilizar a imaginação (MILLS, 

1982) à luz das ciências como um dos meios de contribuir na transformação da sociedade 

e tentar abrir novos horizontes hermenêuticos e dialógicos.  

O caminho-educacional-filosófico nesse capítulo tem como objetivo apontar a 

dimensão crítica de Nietzsche sobre os problemas educacionais no contexto da ditadura 

militar. Assim sendo, como se verá, sempre que o relatório tiver algo em consonância 

com a reflexão de Nietzsche, do qual julgo que há uma aproximação, apresento a ótica 

                                                           
9 O relatório do Grupo de Trabalho encontra-se neste site: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002433.pdf 
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filosófica nietzschiana. Agora, porém, analiso algumas partes do relatório à luz do 

pensamento de Nietzsche. 

 

3.1 Os entraves do relatório à maneira de Nietzsche 

 

O relatório de reformulação em forma de anteprojeto de Lei, do Grupo de 

Trabalho (GT), foi decretado em 20 de maio de 1970 pelo general e presidente da 

República Garrastazu Médici. Teve ainda a participação, no sentido instituir o GT e abrir 

a portaria, do Ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho. A partir daí, com esses 

estudos, surge a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, num período histórico no Brasil 

marcado por torturas, violação dos direitos humanos, abusos de poder, perseguição 

política, censuras, entre outros. Nesse contexto ditatorial, fundamentado no projeto de 

cunho econômico, tecnocrático e industrial, a educação foi alvo para difundir a ideologia 

do governo autoritário e dos interesses das classes dominantes. Os Atos Institucionais 

enfraqueceram os direitos humanos e os diferentes segmentos da sociedade, inclusive, na 

educação pública. Com efeito, o projeto educacional imposto pelo governo militar, 

legitimou o caráter tecnicista. (RODRIGUES, 2012; RIBEIRO, 2001; SAVIANI, 2013).  

No Brasil a ditadura militar (1964-1985) aconteceu num contexto complexo de 

organização após a 2ª Guerra Mundial, porque se de um lado, os Estados Unidos 

apresentavam um modelo de consumo à sociedade e como financiador do mundo 

capitalista; de outro lado, a União Soviética fomentava as políticas de emprego, a 

ampliação de programas sociais e um projeto igualitário de sociedade. Essas duas 

potências buscavam manter influências pelo regime militar, inclusive a outros países da 

América Latina. Na maior parte desses países o imperialismo norte-americano financiou 

os períodos de ditaduras. Para exercerem a repressão, os militares dotaram o Estado de 

plenos poderes cuja finalidade era de reprimir, perseguir aqueles que eram contra as ideias 

impostas. Os Atos Institucionais representam claramente essa forma de poder. Em meio 

ao regime militar, contudo, os movimentos sociais tiveram uma contribuição importante 

para acabar com os Atos Institucionais. Em 1979, devido às reivindicações desses 

movimentos sociais e de outros setores da sociedade, houve uma abertura política com a 

Lei da Anistia em que possibilitou a volta de brasileiros exilados em outros países. Assim 

é nesse contexto que governo militar impôs seu projeto de educação. (RODRIGUES, 

2012). 
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Até o momento foram elaboradas três LDB’s, (RODRIGUES, 2012) cada uma 

dentro de um cenário determinado a fim de orientar o caminho da educação nacional. A 

saber, a primeira LDB – a Lei nº 4.024/61 – estava vinculada com os decretos de leis 

estipulados pela constituição de 18 de setembro de 1946. A segunda LDB de 1971, como 

tentativa de reformar a educação, seguiu essa mesma constituição, razão pela qual “[...] 

levou alguns estudiosos a defender a ideia de que foi por esse motivo que a mesma não 

conseguiu mudar quase nada na situação educacional do país. [...]” (RODRIGUES, 2012, 

p. 7). Já a terceira LDB teve a Constituição de 1988, os decretos e as leis serviram para 

pensar num projeto educacional para o país, a fim de superar o modelo de educação do 

período ditatorial. 

 O relatório teve a intenção de encaminhar as diretrizes de atualização e expansão 

do ensino primário e médio. Segundo esse relatório, as sugestões dos professores, dos 

Conselhos Estaduais de Educação, das Secretarias de Educação, das escolas, entre outras, 

constituíram o primeiro passo no sentido de analisar as diversas propostas de todas as 

localidades do País. Além disso, o GT promoveu uma Semana de Educação. Envolveu a 

participação dos estudantes, realizada na Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília. Os membros desse grupo apresentaram as ideias norteadoras do relatório aos 

alunos. Depois de um amplo debate, foram discutidos os artigos e os parágrafos do 

anteprojeto de Lei a fim de substituir a Lei 4.024/61 e as concepções sobre os dois graus 

de ensino. Esse anteprojeto era composto por um relatório, de cunho doutrinário-didático, 

em que o grupo de trabalho apresentou os fundamentos e as posições adotadas. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). Dessa forma, 

 

Ante o volume crescente de sugestões e comentários que lhes 

chegavam quase diariamente, os membros do GT sentem-se, ao 

final das atividades, possuídos de uma dupla certeza: a de que os 

estudos, ora oferecidos à consideração de Vossa Excelência, são 

apenas o eco multiplicado destas vozes e a de que cabe ao 

Ministério da Educação e Cultura a estimulante missão de liderar, 

em todos os quadrantes do País, a implantação do que aqui se 

preconiza. [...] A primeira providência consistiu no exame de 

dezenas de sugestões e documentos oriundos de todas as partes 

do País [...] Para que a este côro não faltassem as vozes dos 

estudantes, promoveu o GT uma “Semana de Educação” na 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, durante a 

qual todos os seus membros fizeram aos alunos palestras sobre 

os tópicos do documento em elaboração, sempre seguidas de 

debates não raro calorosos. [...] (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970, p. 12-13).  
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Contrapondo-se a essa visão do Grupo de Trabalho, sobre a participação da 

sociedade e de outros meios, Silva (2007) nos diz que tanto a elaboração como a 

promulgação da Lei 5.692/71 foram feitas sem a contribuição da sociedade civil num 

momento em que a discussão, as liberdades individuais, eram sufocadas pelo regime 

ditatorial. O GT tinha o prazo de 60 dias a partir da data de instalação para planejar e 

concluir as atividades. Esse limite de prazo justificava-se pelo atraso do sistema de ensino 

do país, por não ser condizente às mudanças do país e do mundo e, portanto, em curto 

prazo a educação poderia melhorar.  

 O GT ressalva que o relatório está em consonância com o Ato Institucional do 

Decreto n. 66.600 e não destacou apenas mais uma reforma, mas a atualização e expansão 

do ensino de 1º e 2º graus. À primeira vista, tal proposta implica em reforma; todavia não 

é entendida como mera substituição de uma diretriz por outra. A ideia do GT foi a de 

oferecer aos sistemas de ensino as bases fundamentais de atualização constantemente. E 

ainda a de refletir a dinâmica do processo educativo em meios aos desafios internos e 

externos. Em busca de legitimar a organização escolar por via legislativa, a ideia desse 

grupo parte de uma imposição: ajustar as realidades educacionais para que o progresso 

seja alcançado. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

A crítica feita por Nietzsche sobre as instituições de ensino é que elas se 

distanciam da cultura e têm, em boa parte, pontos equivocados no que diz respeito à 

proposta de fundação, pois estão voltadas para o projeto da modernidade. A dimensão de 

futuro sobre os estabelecimentos apontada por Nietzsche é no sentido de renovação, de 

purificação do espírito alemão, mas os projetos educacionais modernos de sua época, 

estavam em outra direção, nos caminhos antinaturais de educação. Todavia, há duas 

dimensões que dominavam os sistemas de ensino. Elas são complementares nas 

consequências, no processo pedagógico e, ao mesmo tempo, nefastas. (NIETZSCHE, 

2011). 

A primeira dimensão é em relação à expansão da cultura, como uma das verdades 

do fator econômico-político. A segunda dimensão, apresenta o caráter reducionista da 

cultura – enfraquecimento da cultura – como mera função utilitária, isto é, reduziam o 

sentido da cultura para fins lucrativos e cuja intenção era formar pessoas correntes, 

preocupadas, somente, com o lucro. No cenário da expansão da cultura, torna-se um valor 

imposto de caráter moral, nesta o que conta é a cultura rápida, quer dizer, é cobrado do 

indivíduo um meio de se tornar alguém para ganhar dinheiro. Por isso, nessa cultura não 
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é importante a reflexão criadora. Na educação há também uma consequência: todo projeto 

pedagógico amplo é deixado de lado por essa cultura rápida. (NIETZSCHE, 2011). 

A extensão e a ampliação da cultura têm outras razões, vão além da economia 

política. A primeira razão diz respeito à opressão religiosa em alguns países, pois “a 

principal razão a favor de uma generalização da cultura é o medo da opressão religiosa”. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 270). O seu temor e o medo dos resultados da opressão, eram tão 

marcados em toda a sociedade em que havia “[...] um desejo ávido de cultura e se absorve 

de preferência os elementos que destroem os instintos religiosos” [...]”. (NIETZSCHE, 

2011, p. 74). A segunda razão é que em outros lugares é diferente. O Estado fomenta a 

expansão da cultura a fim de garantir a própria existência e “[...] se sente ainda forte o 

bastante para ter sob seu jugo a cultura mais violentamente desencadeada [...]”. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 74).  

Quanto à redução da cultura, Nietzsche (2011) relaciona com o erudito. Este se 

aprofunda num saber particular e não tem a preocupação com as outras ciências. O erudito 

se assemelha com um operário de fábrica, porque, em toda a sua vida, o que ele faz é 

fabricar um tipo de parafuso, de cabo para algo determinado. O erudito, na Alemanha do 

século XIX, era admirado por ser um fenômeno moral pela sua especialização e pelo seu 

afastamento da verdadeira cultura. Em seus fragmentos póstumos e aforismos, Nietzsche 

observa que: “[...] são agora a divisão do trabalho científico e a escola profissional que 

levam a diminuição da cultura. Até agora, em todo caso, a cultura tem ido muito mal. [...] 

Reina a fábrica. O homem se torna um parafuso. [...]. (NIETZSCHE, 2011, p. 270).  

Nietzsche (2011) propõe a cultura com a intenção de favorecer a gênese do homem 

superior, mas, para ele, há quatro fatores que indicam outra proposta de cultura. Estes 

são: o egoísmo dos negociantes, o egoísmo do Estado, o egoísmo dos entediados e o 

egoísmo da ciência.  

 No primeiro egoísmo, o dos negociantes, a regra é: quanto mais cultura, maior 

será a necessidade de consumo, logo, mais produção, mais lucro e felicidade. Os 

negociantes defendem essa regra, veem a cultura como mera forma de satisfazer as 

necessidades de sua época. Para os negociantes, a cultura deve formar homens correntes 

para torná-los aptos ao modo de produção e ganhar dinheiro. Dessa ótica, os 

estabelecimentos de ensino devem formar o maior número de pessoas com a rápida 

formação imediata, reproduzindo o modelo comum de cultura do lucro. (NIETZSCHE, 

2011). 
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 No segundo egoísmo, o do Estado, fomenta a extensão e a generalização da 

cultura, tendo em mãos os instrumentos para satisfazer as suas intenções. Impõe sua força 

“[...] admitindo-se que seus fundamentos sejam bastante firmes e amplos para poder 

suportar toda a abóbada da cultura, a difusão da cultura entre seus cidadãos somente 

aproveitará a ele mesmo, na sua rivalidade com os outros Estados”. (NIETZSCHE, 2011, 

p. 218). O Estado considera por si mesmo o fim supremo da cultura, da arte, da 

humanidade. Nietzsche, em princípio, opunha-se a quaisquer tipos de imposições, 

inclusive do Estado como representante oficial de promover a cultura, a educação. O 

Estado não é capaz de formar pessoas nobres, pois acredita na formação de pessoas úteis 

à cultura utilitária, ou seja, tem a preocupação em assegurar uma educação voltada a 

interesses do próprio Estado. (NIETZSCHE, 2011). Todavia, Nietzsche, como já vimos, 

sugere o Estado como parceiro quando este não tem em primeiro plano a manutenção 

pelo poder.  

 No terceiro, o egoísmo dos entediados, Nietzsche diz que “[...] a cultura é 

incentivada por todos aqueles que estão conscientes de possuírem um conteúdo de 

fealdade e de tédio e que querem mudá-lo por meio de uma pretensa ‘bela forma’”. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 218). Os eruditos, mesmo sem o valor nobre, acabam difundindo 

a cultura jornalística à sociedade. Para Nietzsche, eles são escravos de três M: “[...] o 

momento, as maneiras de pensar e os modos de agir”. (NIETZSCHE, 2011, p. 221).  

 E no quarto, o egoísmo da ciência, ele se preocupa exclusivamente com o 

conhecimento e deixa o sofrimento como algo desconhecido. A dedicação do cientista 

pelo conhecimento faz com que ele esteja dentro do progresso científico, porque a 

principal intenção do cientista é a busca incansável pelo conhecimento. O cientista “[...] 

consiste numa rede misturada de impulsos e excitações muito variadas, é um metal 

impuro por excelência”. (NIETZSCHE, 2011, p. 224). O cientista de tanto ficar preso à 

busca pela verdade, detesta a filosofia. Ele é o servidor da verdade, mas que de fato tem 

a visão de mundo muito estreita e julga de acordo com alguns pressupostos limitados, 

incapaz de abordar o texto em sua totalidade. Nietzsche diz que ele não é capaz de “[...] 

compreender e de avaliar o que é raro, grande, insólito, e, portanto, o que é importante e 

essencial”. (NIETZSCHE, 2011, p. 226). O cientista não sabe o que fazer com seu 

momento de ócio, pois procura como consolo os livros, isto é, o cientista escuta o que 

alguém pensa diferente dele.  

 Assim, os quatro egoísmos não têm condições de contribuir na formação do 

homem nobre porque “[...] se esforçam em refletir sobre os melhores meios de fazer a 
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cultura servir a seus próprios interesses, eles ficam também abatidos e vazios de 

pensamentos, quando este interesse que é o seu não é estimulado”. (NIETZSCHE, 2011, 

p. 230-231). Eles estão comprometidos com outros objetivos, distantes da verdadeira 

cultura e da elevação desta.  

A ideia-chave quanto à estrutura do relatório está na integração vertical dos 

ensinos e na integração horizontal no que se refere à modalidade de habilitação, em que 

esses ensinos se diversificam. Para o Grupo de Trabalho, a crítica à escola brasileira era 

a forma de organização feita por compartimentos, estagnados em todos os sentidos, 

fazendo que o aluno não alcance o progresso de seu estudo. Na integração vertical, o 

ensino foi unificado, quer dizer, a escola primária com o ginásio, tendo a duração de oito 

anos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

Nesse momento, acaba-se com o exame de admissão, pois a separação da escola 

primária com o ginásio passa a não existir mais. No entanto, ainda havia a escola de cunho 

profissional, responsável pelos cursos técnicos (comercial, industrial e agrícola). Com a 

integração horizontal tal divisão termina na escola média os cursos clássico e científico. 

A suposição do GT sobre o ensino de 2º grau, estava no desejo de todos alcançarem, na 

idade adulta, a formação para o trabalho ou a opção de estudos bem definida. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). Como observa o GT: 

 

[...] Nos países hoje mais desenvolvidos, esboça-se como 

tendência e, em alguns casos, surge auspiciosamente como 

realidade o escalonamento do ensino em dois graus: o da escola 

comum e o superior. No Brasil tivemos até agora uma divisão 

quádrupla de ensino primário, ginasial, colegial e superior; mas 

a forma tríplice de há muito se vem delineando, à medida que um 

número crescente de alunos alcança o ginásio e este, antes 

seletivo, se redefine como faixa de escolarização comum. Duas 

ordens principais de razões, em grande parte convergentes, estão 

na base dessa geral elevação. A primeira situa-se no maior 

desenvolvimento socioeconômico, que vai incorporando à força 

de trabalho e de consumo amplos segmentos da população, antes 

marginalizados, para os quais a Educação já surge como 

necessidade imediata; e a segunda identifica-se com a evolução 

dos conhecimentos determinando novas técnicas de produção e 

formas de vida, num mundo governado pela ciência, que tornam 

insuficiente a tradicional educação primária como preparo 

mínimo do homem comum. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA, 1970, p. 16-17). 

 

 

A proposta do GT em relação à formação do currículo abrangeu duas fases 

complementares: a primeira diz respeito à determinação dos conteúdos; a segunda é sobre 
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a organização pedagógica, quer dizer, parte de um plano nacional que, pouco a pouco, 

tinha a intenção de ajustar às realidades regionais, às propostas pedagógicas dos 

estabelecimentos de ensino e aos interesses dos alunos. Além disso, uma vez definidos os 

objetivos e amplitude dos conteúdos, cada sistema de ensino poderia acrescentar o 

conteúdo diversificado, sem desconsiderar o conteúdo comum e obrigatório de nível 

federal. A razão de ter um conteúdo diversificado, justificava-se, na ótica do Grupo de 

Trabalho, pelo cenário econômico e social e, assim, aceita a partir de componentes 

profissionalizantes, visando a melhoria de problemas locais. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

 Mesmo a imposição do conteúdo comum e da parte diversificada, ambos não 

eram, ainda, considerados como parte do currículo, mas integrava a matéria-prima, 

entendida como currículo pleno de cada sistema de ensino. Em termos de acrescentar os 

componentes curriculares, a escola, por ter que garantir o necessário à aprendizagem, era 

obrigada a converter as matérias em disciplinas, áreas de estudo e atividades a fim de 

torná-las, do ponto de vista pedagógico, assimiláveis. Para o GT não houve uma 

imposição de disciplinas, de práticas educativas e de atividades artísticas para a 

composição do currículo, ou quaisquer atos que impedissem o pensamento reflexivo e 

afetivo. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

 A distinção sobre o currículo pleno aborda duas óticas: uma ótica de educação 

geral. Esta considera a transmissão do saber a todos, integrando a realidade do estudante 

com o tempo presente, com a sociedade e a cultura; e a outra ótica de formação especial, 

voltada para a habilitação profissional e em consonância com a demanda mercadológica. 

A primeira preocupa-se com a continuidade dos estudos durante a escolarização, 

enquanto a segunda refere-se à terminalidade, isto é, como será o destino profissional dos 

estudantes. É, em suma, no currículo pleno que a distinção entre a continuidade e a 

terminalidade, aparece com mais clareza, segundo o grupo de trabalho. (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). Pois assim continua o GT: 

 

Qualquer, entretanto, que fosse a nomenclatura escolhida, o 

importante é o que nela se quis expressar: uma mudança de 

concepção da escola correspondente à pré-adolescência e à 

adolescência. [...] A verdadeira terminalidade, ao longo de toda a 

escolarização dos 7 aos 18 anos, encontra-se de fato no ensino de 

2º grau, ministrado como é no período etário em que as aptidões 

efetivamente existem e tendem a estiolar-se quando não são 

cultivadas com oportunidade. [...] Isso permitiu que 

planejássemos o ensino de 2º grau partindo de que todos, num 
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País como o Brasil, devem chegar à idade adulta com algum 

preparo para o trabalho ou, pelo menos, com uma opção de 

estudos claramente definida. [...] (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970, p. 20-23). 

 

 

 Em outras palavras, a integração do novo modelo educacional tinha dois aspectos: 

o primeiro era o sentido vertical, ou seja, a junção do primário com o ginásio; e o segundo, 

o sentido horizontal; visava substituir a antiga estrutura dicotômica por uma instituição 

escolar única, capaz de garantir a educação básica geral, juntamente com a preparação 

para o mercado de trabalho. Contudo, essa integração teve mais dois princípios dos quais 

seriam, na visão do GT, a mudança profunda no sistema de ensino: a continuidade e a 

terminalidade. O primeiro princípio leva em conta o conteúdo. Tem uma base de 

educação geral somente nas primeiras séries do 1º grau, enquanto a formação especial e 

as habilitações profissionais ficariam no 2º grau. Já o segundo princípio tinha como 

possibilidade do ensino ser terminal, quer dizer, no sentido de assegurar uma formação 

para o exercício de uma atividade. (ROMANELLI, 2001). 

A terminalidade partiria do seguinte pressuposto: o estudante com o término do 

1º grau estaria em condições de ingressar no mundo do trabalho, caso fosse necessário, 

porque nesse nível ele teria uma formação que mesmo não o habilitasse se faria possível 

uma sondagem sobre sua vocação e lhe indicaria um rumo para iniciar ao mercado de 

trabalho. A terminalidade no 2º grau garantia os elementos essenciais à formação 

profissional técnica. O estudante terminava o ensino com a habilitação profissional, 

mesmo se ele fosse prosseguir os estudos na universidade. (ROMANELLI, 2001).  

Com a intenção de prolongar a formação profissional, o GT criou uma 4ª série 

facultativa em que os estudos seriam aproveitados no ensino superior. Desse modo 

atendia, na visão do GT, uma necessidade do período, isto é, do desenvolvimento 

econômico do país, como forma de estimular os estudantes. A ideia de aproveitamento de 

estudos, ocorria da seguinte forma: se o aluno tivesse estudado Técnicas Comerciais, ele 

não deveria fazer essa disciplina caso pretendesse outra habilitação com programação 

semelhante, mas, sempre, em respeito ao que o Conselho de Educação decidisse. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

O currículo do ensino de 1º e 2º graus era feito por séries de disciplinas solidárias. 

Em princípio, a noção de solidariedade levava em conta a reprovação, isto é, o aluno não 

conseguindo ter bom aproveitamento numa disciplina, não cursava somente a tal 

disciplina, mas a série completa novamente. Com o tempo essa rigidez foi avaliada e teve 
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como solução a dependência de estudos. No entanto, a intenção maior, no entender do 

GT, era assegurar que todos pudessem seguir as mesmas séries e disciplinas. Em outros 

termos, a proposta de educação, na visão do GT, não pretendia ajustar ninguém, mas a de 

garantir uma escolarização efetiva na vida dos estudantes. Além disso, recomendava a 

atenção aos alunos excelentes, e o cuidado em atendê-los em suas diferenças singulares 

e, em conformidade com tudo isso, fortalecia a convicção de que o aluno médio (médio 

universal) é uma exceção pedagógica. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1970).  

No entanto, há quem discorda e propõe um entendimento diferente sobre a 

imposição das disciplinas e do currículo, como Mara Regina Martins Jacomeli, entre 

outros. Para ela, tanto o relatório do Grupo de Trabalho, como a lei 5.692 destacaram 

temas sociais presentes no currículo. Na questão de formação à cidadania, formou-se para 

o enfraquecimento do pensamento, uma vez que a retórica dos projetos educacionais 

defendia as liberdades individuais, mas, por trás de tal defesa, era promovido o 

silenciamento de forças contrárias à proposta, tanto de governo como educacional. 

(JACOMELI, 2004). 

A educação, no período de 1964 a 1985, esteve ligada à repressão (JACOMELI, 

2004), à privatização do ensino, ao fomento do ensino profissionalizante, ao alijamento 

das classes populares à escola pública, entre outras, por uma lei educacional complexa. 

No aspecto econômico, não houve mudança significativa quanto aos anos anteriores 

(1950-1960). O que aconteceu foi a continuidade das políticas econômicas, todavia, 

nesses anos, houve grande impasse: enquanto a estrutura ideológica tinha em vista o 

nacional desenvolvimento, a política ditatorial preferiu seguir outra estratégia – a abertura 

a investimentos do capital externo. O nacional-desenvolvimento foi defendido e 

divulgado pelos pesquisadores do ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros, mas, 

com o ditadura militar, essa ideia passou a ser combatida. O governo militar, adotou a 

política agressiva no sentido de reprimir a sociedade civil, de controlar as escolas, os 

sindicatos, os partidos políticos, entre outros. (JACOMELI, 2004). 

 

 E foi, no interior dos embates políticos, sociais e econômicos, 

que a educação foi reformada para forjar o “novo” cidadão, 

obediente e pacífico e que a ditadura militar almejava para a 

sociedade. Nessa reforma, os Estudos Sociais, então expressos 

pela disciplina de Educação Moral e Cívica, teriam a função de 

“inculcar” os valores sociais desejáveis para o governo militar. 

[...] Assim, a Educação Moral e Cívica foi imposta como o 

necessário instrumento a ser implantado nas escolas para forjar 
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as mentes e para incutir o espírito de patriotismo cultivado 

naquele momento político. Deveria, subentende-se, integrar a 

área de Estudos Sociais. (JACOMELI, 2004, p. 119-122). 

 

 

A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB-1955), foi antes de 

Juscelino assumir o governo (1956-1960). O presidente acreditava no instituto como 

promotor do desenvolvimento e, mais internamente no ISEB, era elaborada e, depois, 

divulgada a ideologia nacionalista desenvolvimentista. Consequentemente, enquanto a 

Escola Superior de Guerra (ESG), divulgava a ideologia da interdependência, a 

industrialização avançava no governo Kubitschek e, com efeito, conseguia garantir um 

pouco de estabilidade no sentido de tranquilizar a efervescência política. Com o 

fortalecimento dos movimentos populares, sindicatos, as organizações dos estudantes 

secundaristas e universitários, a classe empresarial passou a se organizar. (SAVIANI, 

2008).  

 

Enquanto o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), de 

um lado, elaborava a ideologia do nacionalismo 

desenvolvimentista e a ESG, de outro, formulava a doutrina da 

interdependência, o processo de industrialização seguia seu curso 

impulsionado pelo Governo Kubitschek que conseguia assegurar 

relativa calmaria política dando curso às franquias democráticas, 

graças a um equilíbrio que repousava na contradição antes 

apontada: ao mesmo tempo em que estimulava a ideologia 

política nacionalista, dava sequência ao projeto de 

industrialização do país, por meio de progressiva 

desnacionalização da economia. Essas duas tendências eram 

incompatíveis entre si, mas no curso do processo o objetivo 

comum agregava grupos com interesses distintos, divergentes e 

até mesmo antagônicos. [...] (SAVIANI, 2013, p. 361-362). 
 

 

Daí surge o Instituto Brasileiro de Ação Democrática em 1959, o primeiro órgão 

empresarial responsável pela ação política. Tinha como função combater o comunismo. 

Mais tarde, também, surge o Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IPES), fundado pelo 

grupo de empresários das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com apoio de generais 

Heitor de Almeida Herrera e Golbery do Couto e Silva. Este último foi o responsável pelo 

desenvolvimento da doutrina da interdependência na ESG. Como forma de doutrinar a 

sociedade civil e expandir a ideologia social, política e militar, o IPES utilizou os meios 

de comunicação de massa, os órgãos de imprensa, entre outros. Assim, da articulação 

entre o grupo empresarial e os militares, foi conduzido o golpe militar. (SAVIANI, 2008). 
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Na ESG, assim como nos postos ocupados no Estado-Maior, 

Golbery dedicou-se à elaboração de textos que vieram a 

conformar a Doutrina de Segurança Nacional, também conhecida 

como Doutrina da Interdependência. Guiando-se por essa 

doutrina, ele participou ativamente da vida política do país, 

ganhando evidência em alguns momentos e, em outros, atuando 

nos bastidores, com o que se transformou na eminência parda do 

regime militar instaurado em 1964. (SAVIANI, 2013, p. 354). 

 

 

Com a instalação da ditadura militar, a educação, no sentido mercadológico, 

ganhou expansão (ASSIS, 2012; RIBEIRO, 2001), isto é, as empresas privadas ganharam 

notoriedade a partir do momento que o Estado criou meios alternativos, a saber, como a 

Constituição de 1967. Esta, enfraqueceu o financiamento público, assegurou a abertura à 

iniciativa privada. Os militares, por trás de tal melhoria, tentaram não mais garantir a 

educação pública; entretanto, facilitaram os recursos públicos à rede privada. O Estado 

pouco a pouco deixou de financiar a escola pública, porque os recursos foram destinados 

ao capital privado. Os militares privilegiaram as classes empresarias e a elite brasileira 

daquela época – assim como nas outras áreas (saúde e previdência). Assim a educação foi 

pautada pelo interesse de uma minoria do governo militar. 

Na década de 60, a teoria do capital do humano ganhou certa relevância como 

princípio norteador político, a fim de desenvolver o país. Essa teoria considera a educação 

como investimento. Visa, em primeiro lugar, a produtividade e, em seguida, garantia de 

uma vida melhor aos trabalhadores e a sociedade. As habilidades e os conhecimentos 

adquiridos na escola referem-se ao capital humano de cada indivíduo que se apropria, isto 

é, segundo a teoria bastava investir nesse capital a fim de acontecer o desenvolvimento 

pessoal e social no país. As agências internacionais, financiadoras dessa teoria, inclusive 

as norte-americanas, garantiam que a conquista de educação mais elevada promovia a 

ascensão social. (HILSDORF, 2013). 

Por essa razão, as agências passaram a colaborar na organização de sistemas de 

educação em outros países. No Brasil o apoio do órgão internacional ocorreu por meio de 

acordo, como já assinalamos, com o Ministério da Educação. Foram assinados 12 acordos 

entre 1964 e 1968 cuja intenção era fazer um diagnóstico da educação brasileira e, ao 

mesmo tempo, solucionar os problemas educacionais. Os representantes da United States 

Agency for International Development seguiam uma perspectiva empresarial e os desejos 

do governo militar, nessa junção resultaram os ideias da política educacional: eficiência, 

controle e repressão, desenvolvimento, produtividade, entre outros. (HILSDORF, 2013). 
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É importante dizer que as reformas Universitárias e do ensino médio, têm a mesma 

finalidade: “[...] o de possibilitar ao Estado o desempenho de suas funções (não 

educacionais) na atual fase de desenvolvimento da sociedade brasileira [...]”, como 

aponta Cunha (1980, p. 247). Todavia, na direção contrária, são elaboradas ideais 

destinadas a explicitar e defender tais medidas, por exemplo, como a reformulação do 

ensino médio e, com isso, a política educacional-econômica, estaria implantada na 

sociedade. O caráter dessas justificativas pós-64, revela de um lado a contenção social, 

de outro, refere-se ao viés dissimulador da contenção por meio do discurso ideológico. 

(CUNHA, 1980). Para exemplificar essa contenção, em particular na reforma 

universitária, assim Cunha observa: 

 

A reforma universitária de 1968 objetivou dar às universidades 

(públicas, especialmente) uma organização docente-

administrativa que permitisse o aumento das matrículas a custos 

médios menos que proporcionais às matrículas adicionais. Mas, 

para que a expansão das matrículas no ensino superior não fosse 

muito grande, de modo a resultar em possível desemprego de 

pessoal altamente escolarizado, nem pressionasse demais os 

orçamentos governamentais, determinou-se a profissionalização 

compulsória de todo o ensino médio. Com isso, imaginava-se 

poder deslocar para o mercado de trabalho, supostamente 

carente, uma parte da crescente demanda de candidatos ao ensino 

superior. [...] umas das prováveis consequências disso é a 

diferença entre o tipo de ensino que terão os alunos das escolas 

públicas e os das escolas privadas. Nestas últimas, onde estudam 

alunos oriundos das camadas de mais alta renda, o ensino tende 

a ser profissional apenas na aparência e, na realidade, preocupa-

se com a preparação para os vestibulares. [...] À primeira vista 

parece que há uma política de contenção para os níveis mais 

elevados de escolarização (e renda) e uma política de liberação 

para os mais baixos. (CUNHA, 1980, p. 251-252). 
 

Quanto às medidas de liberação ao ensino regular, a Constituição de 1946 

assegurava o ensino primário como obrigatório a todos, com 4 anos de duração; no 

entanto, a LDBN de 1996, determinou que essa norma fosse a partir dos 7 anos. Assim, 

o ensino primário destinava às crianças de 7 a 10 anos, sendo obrigatório. Mais tarde, a 

Constituição de 1969 sustentava que o ensino primário é obrigatório e começava aos 7 

anos de idade até 14 anos, embora a duração fosse 4 anos, na zona rural era por volta de 

3 anos. Nas metrópoles durava 5 anos. Desse modo, no limite dessa faixa etária era 

obrigatório cursar o ensino primário; mas com a LDBN de 1971, essa obrigatoriedade 

passou de 4 anos para 8 anos. Isso resultou nos planos educacionais, uma mudança, quer 
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dizer, o Estado tinha obrigação de oferecer, nessa ampliação de anos, escola para todos 

os que procurassem as unidades escolares. (CUNHA, 1980). Nesses termos, na visão do 

GT,  

Tudo isso leva à final unificação dos cursos e exames destinados 

a suprir a escolarização regular: cursos e exames supletivos. E 

leva mais longe; leva a um desdobramento funcional. O aluno 

que “abandona os estudos” para ingressar no trabalho, 

concluindo-os ou não em 1º ou 2º grau, já não pode encerrá-los 

para sempre. [...] esses cursos são inteiramente livres: “terão 

estrutura, duração e regime escolar que se ajustem às suas 

finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 

destinam” (art. 24, § 1º); poderão ser ministrados pelo rádio, pela 

televisão, por correspondência e por “outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos” 

– como também, obviamente, o serão em classes onde se 

utilizem, como recursos auxiliares, esses e os demais veículos 

disponíveis (art. 24, § 2º) [...]. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

E CULTURA, 1970, p. 40-42). 

 

Para realizar os objetivos ambiciosos da Lei de 1971 era urgente ampliar a 

estrutura nas escolas, o material de consumo, em particular, a formação de professores. 

A educação precisava de suporte burocrático eficiente, entre outros recursos necessários, 

para assegurar um ensino de qualidade, o que não existiu na prática. O Estado percebeu 

que não daria conta de garantir o direito constitucional a todos e como tentativa de 

solucionar o problema, resolve criar, em 1970, o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) cujo objetivo era alfabetizar as pessoas de 15 a 35 anos, no entanto, em 1974, 

esse projeto alfabetizava os educandos de 9 a 14 anos. O motivo de se preocupar com a 

alfabetização de adolescentes e adultos, tinha relação com o sistema econômico, quer 

dizer, preparava a população para contribuir na produtividade e no crescimento do país 

numa sociedade complexa e competitiva. (CUNHA, 1980). 

O Estado lança, também, o Projeto Minerva e as televisões educativas como meios 

de suprir as carências no ensino regular. Esse projeto era responsável pela elaboração do 

material a ser divulgado nas emissoras “[...] e retransmitem o sinal para as suas áreas de 

influência. A recepção era feita através de ‘radiopostos’ onde os alunos acompanham as 

emissões através de fascículos produzidos [...]”. (CUNHA, 1980). Contudo, havia dois 

tipos de recepção: uma organizada, em que os alunos ficavam nos radiopostos para 

assistir as emissões; e a outra era a controlada. Nesta, os alunos assistiam os programas 

em casa e depois compareciam aos radiopostos periodicamente. (CUNHA, 1980). 
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Em relação ao conteúdo, o Projeto Minerva oferecia o “[...] ‘curso supletivo 

dinâmico’ [...]” (CUNHA, 1980, p. 257), equivalente às séries iniciais do ensino de 1º 

grau com a duração de 9 meses; já o outro era o “[...] ‘curso supletivo de 1º grau – II fase’ 

[...]” (CUNHA, 1980, p. 257) com a duração de 13 meses e incluía as últimas etapas do 

ensino de 1º grau. O público-alvo abrangia os alunos concluintes, de mais de 17 anos, do 

antigo primário. Além dos cursos supletivos, o Projeto Minerva produzia os “[...] 

‘programas informativo-culturais’ que são irradiados dentro do período previsto pelo 

Decreto-Lei que determinou a sua criação”. (CUNHA, 1980, p. 258).  

 

[...] O Estado atribuiu-se a meta extremamente ambiciosa de não 

só universalizar a escolarização elementar obrigatória mas, 

também, de dobrar a sua duração, de 4 para 8 anos. Entretanto, 

reconhecendo a impossibilidade de cumprir essa meta através da 

escola regular, procura meios e modos de atingi-la 

supletivamente pelo uso do rádio e da televisão e de uma 

campanha nacional de alfabetização, não só de adultos, como, 

também, de adolescentes e pré-adolescentes. (CUNHA, 1980, p. 

258).  

 

No que concerne à formação dos docentes, o relatório destacava como um dos 

desafios para implementar a atualização e expansão do ensino de 1º e 2º graus, pois, em 

termos de garantir uma educação melhor, eles estão diretamente ligados com a qualidade 

e quantidade, a saber, passam desde a formação dos profissionais, do recrutamento e a 

manutenção dos quadros. Segundo o levantamento do GT, naquele período, 57% de 

professores, estavam regularmente habilitados para a reforma atual do ensino primário; 

enquanto isso, 36% de professores para o ginásio e o colégio e, de encontro com essa 

realidade, havia poucos docentes de áreas científicas e técnicas. A projeção, entretanto, 

do GT para garantir a expansão e a atualização do ensino era formar 200.000 profissionais 

até 1980. Nesse ponto de cuidado com a educação, de garantir a qualidade, o discurso 

focava, antes de tudo, na melhoria da educação e não somente, em primeiro lugar, o 

desenvolvimento do país; em outro sentido, todavia, do ponto de vista dialético, o GT 

defendia que algum desenvolvimento implica em algum desenvolvimento educacional, e 

o seu contrário. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970). 

A questão da remuneração, também, era outra situação preocupante, uma vez que 

desvalorizava os profissionais da educação. Na ótica do GT, o governo federal teve a 

atenção em cuidar desse problema. Uma das medidas foi a elevação dos vencimentos dos 

docentes. O GT acreditava, com a efetivação da Lei 5.692, que a política de valorização 

dos docentes seria melhor e efetiva. Do mesmo modo, no que se refere a diretores e os 
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demais especialistas, havia a necessidade de formá-los, pois o GT estava preocupado em 

garantir a qualidade na educação pública e não queria passar a imagem de uma mera 

reformulação nos ensinos de 1º e 2º graus. A outra preocupação do GT, ainda no caso da 

formação de docentes, era com as Universidades. Elas não dariam conta de formar todos 

os profissionais e, para tanto, a fim de atender a demanda, houve o convênio com as 

faculdades, centros e institutos de educação, entre outros, autorizados e reconhecidos pelo 

órgão educacional. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970).  

Na época de Nietzsche, os estabelecimentos de ensino superior estavam muito 

distantes das “[...] coisas pedagógicas e acham que a riqueza aparente dos nossos ginásios 

e de nossos mestres, que só consiste no número [...]”. (NIETZSCHE, 2011, p. 103). 

Todavia, Nietzsche não é contra as escolas técnicas, universidades e sua implementação 

na sociedade, pois nestas os indivíduos vão aprender a calcular, a dominar a linguagem e 

adquirir conhecimentos específicos.10 Desse ponto de vista, as escolas técnicas cumprem 

o seu objetivo: formar pessoas especialistas. Ele questiona a má formação (cientificista) 

dos sistemas de ensino. Nietzsche sugere, nesse momento de mediocridade na educação, 

instituições voltadas à cultura porque a vida está além de qualquer proposta 

mercadológica. (DIAS, 2003).   

A educação sugerida por Nietzsche, tinha o caráter de elevação da cultura 

superior, tendo como base os grandes mestres. A ideia era libertar os homens por meio 

da arte, da filosofia, da cultura. A importância de ter grandes mestres é no sentido de tê-

los como guias, assim como esses grandes mestres tiveram homens nobres na orientação 

à educação verdadeira. Para ele, a “[...] única verdadeira oposição, aquela que existe entre 

os estabelecimentos para a cultura e os estabelecimentos para as necessidades da vida 

[...]”. (NIETZSCHE, 2011, p. 125). Nietzsche acreditava na primeira, porque a segunda 

opção estava voltada para a formação superficial.  

                                                           
10 O filósofo Arthur Schopenhauer tinha uma preocupação quanto ao excesso de estabelecimentos de 

ensino, de professores e de alunos. Enquanto os professores ensinam exclusivamente para ganhar dinheiro 

e esquecem de cuidar da sabedoria, a mascarar um conhecimento superficial; os alunos não aprendiam para 

ter uma formação sólida, mas aprendiam a tagarelar e para ganhar status. A cada trinta anos surge no mundo 

uma geração de pessoas ignorantes e depois correm atrás do saber acumulado na humanidade, de modo 

imediatista e apressado. É nesse contexto que os alunos frequentam a universidade. Ademais, esses 

estudantes pensavam ser mais espertos do que os antigos. Assim como eles e os outros especialistas, 

consideram a informação sobre qualquer tipo de assunto como algo primordial na vida. A instrução, como 

era de se esperar, ficava de lado. Para ele, a informação era um meio à instrução. Teria num certo momento 

valor ou dependendo do contexto não ajudaria em nada na formação. De um ponto de vista, a mera 

informação era vista como ato filosófico, mas estava, ainda, muito distante de uma atitude filosófica 

autêntica. (SCHOPENHAUER, 2005).  
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Nas obras de Nietzsche, a relação com a Antiguidade marca a sua formação 

teórico-filosófica. Não tem como descartar esse contato, porque ele associa à noção de 

cultura como autossuperação sobre os projetos modernos fragmentados, desde os 

estéticos, morais e políticos. A cultura está por trás de toda reflexão nietzschiana e 

direciona à elevação da pessoa humana, assim como da educação, da política. A filosofia 

e arte, também, são importantes para educar à cultura autêntica a fim de recuperar o estilo 

de si mesmo, a singularidade – tomada pela confusão das massas, pelas ideias liberais e 

democráticas. Daí o educador-filósofo, como guia e formador, tem o desafio de orientar, 

a partir de seu exemplo, os homens à cultivação da cultura nobre. (RODRIGUES, 2004). 

Nos dias atuais – como destaca Rodrigues (2004) –, essa sugestão de Nietzsche é 

relevante, porque, diretamente, refere-se à importância e o cuidado com a formação dos 

educadores. Ela vem chamar a atenção de que para educar e formar pessoas culturalmente 

melhores, o papel do educador, no sentido amplo do termo, é fundamental para alcançar 

tal objetivo contra as ideias decadentes e pequenas de educação.  

Na formação especial do currículo, o objetivo era sondar as aptidões e iniciação 

ao trabalho no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional no ensino de 2º grau em 

sintonia com as demandas do mercado de trabalho. Com a fase de aceleração da indústria 

(RODRIGUES, 2012), esta passou a ditar os rumos dos conteúdos e disciplinas nas 

escolas, seguindo a ideologia da segurança nacional. Aqui a formação da consciência 

crítica não era fomentada, uma vez que não fazia parte do projeto educacional durante a 

ditadura militar. As disciplinas de Filosofia e Sociologia, não pertenciam mais ao 

currículo escolar. Essa mudança, encontramos no artigo 6º da LDB de 1971 quando diz: 

“Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, [...] nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus [...]”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1970, p. 66).  

Contrapondo-se a qualquer forma de ideologia niveladora, Nietzsche (2011) diz 

que o meio para superar as condições da cultura moderna, como a indiferença com a 

filosofia, é voltar-se para a elevação da filosofia. Para isso, Nietzsche propõe e insiste em 

uma nova educação para contribuir no fortalecimento da cultura nobre. A educação 

moderna teve a tarefa de formar os eruditos, dispostos a aceitar as propostas do Estado e 

do mercado. Nietzsche sugere um projeto pedagógico de educação autêntica, refinada e 

forte em que coloca em risco o Estado, porque este, diz Nietzsche, “[...] não irá tolerar o 

desenvolvimento parcial dos indivíduos, a não ser que a característica desenvolvida 
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corresponda a seu objetivo, quer dizer, ele não educará senão uma parte dos indivíduos 

segundo a sua força própria [...]”. (NIETZSCHE, 2011, p. 287). 

Os filósofos acadêmicos enquanto não ultrapassarem a norma do Estado, forem 

indiferentes à problemática da vida, não serão capazes de promover a cultura nobre. Os 

trabalhos dos filósofos acadêmicos, consistiam em recorrer aos resultados de outras 

ciências, como as ciências da natureza, da história, entre outras. Por outro lado, Nietzsche 

diz que os cientistas “[...] encontram sempre razões para justificar que é mais filosófico 

nada saber do que aprender algo”. (NIETZSCHE, 2011, p. 250). Eles, às vezes, quando 

saltam para uma pequena metafísica, têm as consequências, como “enjoo, dores de cabeça 

e hemorragias nasais”. (NIETZSCHE, 2011, p. 251).  

Na concepção de Nietzsche, o filósofo é, ao questionar o filósofo-erudito, a pessoa 

mais arrogante porque “[...] imagina ter também os olhos no universo focalizados, como 

telescópio, sobre suas obras e seus pensamentos”. (NIETZSCHE, 2001b, p. 8). Além 

disso, os filósofos durante os últimos milênios, tiveram como base as “[...] múmias 

conceituais” e quando adoram os “[...] idólatras de conceitos [...]” (NIETZSCHE, 2001b, 

p. 26-27) trazem um sério risco de vida a todos, pois iludem a verdade e tem o intelecto 

como responsável por essa situação.  

 Nietzsche insiste que enquanto o Estado reconhecer o filósofo erudito, o servidor 

do Estado, como formador da cultura, a filosofia será “[...] uma coisa ridícula”. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 253). O Estado é “[...] um personagem mascarado [...]” 

(NIETZSCHE, 2011, p. 254), pois acredita ter a verdade, mas possui a falsa verdade. 

Afasta-se da verdadeira filosofia “[...] com a maior seriedade do mundo, que é para ele 

mais útil não se ocupar absolutamente dela, nada desejar dela e deixá-la existir, até onde 

isto for possível, como uma coisa insignificante”. (NIETZSCHE, 2011, p. 255).  

 Contra os projetos pequenos, Nietzsche (2011) propõe um tribunal superior para 

vigiar e julgar as instituições de ensino e a educação em que elas a ministram. A filosofia 

ao se afastar do Estado e da Universidade, ela mesma tem condições de ser esse tribunal 

superior, assim como o filósofo ao questionar a cultura que sufoca a sociedade. Ele sugere 

a elevação da filosofia, porque a filosofia tornou-se algo indiferente. Ele pergunta: por 

que nenhum general recorre em nossos dias à filosofia? A razão é que “[...] num momento 

qualquer, a filosofia se tornou para ele uma coisa ridícula”. (NIETZSCHE, 2011, p. 258). 

Na época do filósofo alemão, havia indiferença com a filosofia por causa dos servidores 

acadêmicos. “Mais ainda, eles próprios provam com suas ações que o amor da verdade é 
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uma coisa terrível e poderosa. – Schopenhauer demonstrou uma coisa e outra – e 

demonstrará mais a cada dia”. (NIETZSCHE, 2011, p. 259).  

Ao destacar Schopenhauer como o modelo-imitativo de filósofo e educador, 

Nietzsche não diz no sentido de uma imitação superficial, propagado pela cultura filisteia, 

mas é na perspectiva de imitar algo de exemplar e mimetizar a força criadora e 

transformadora (DIAS, 2003; MAFALDA, 2011). Do ponto de vista pedagógico, a 

imitação criadora, educa e eleva a cultura nobre, assim como a exemplaridade de 

Schopenhauer (NIETZSCHE, 2011), pautada a partir dos filósofos da antiguidade. Estes 

ensinavam pela expressão do rosto, pelo modo de se vestir, pelo regime alimentar, pelos 

costumes, isto é, o ensinamento superava a palavra e a escrita.  

Para Nietzsche, Schopenhauer seria um perigo ao Estado por se afastar da 

proposta de expansão de cultura. O Estado não permite a criação do homem filosófico, 

pois promove a decadência da cultura alemã e ao propagar a sua cultura incentiva a sua 

filosofia. Escreve Nietzsche: “[...] o Estado permite, pelo menos a um certo número de 

homens, viver de sua filosofia, fazendo dela seu ganha-pão”. (NIETZSCHE, 2011, p. 

244). A razão de o Estado não querer os verdadeiros filósofos, é porque tem receio da 

reflexão filosófica criadora, crítica e afirmativa. O Estado só ficaria com os filósofos 

eruditos, destes o Estado não teme em convidá-los para fazer parte de sua existência. 

Nessa direção, Nietzsche esclarece que: 

 

[...] Ocorre de fato que em geral o Estado tem medo da filosofia, 

então, neste caso, ele buscará, cada vez mais, atrair para si o 

maior número de filósofos que puder, o que lhe confere a ilusão 

de ter a filosofia do seu lado – e assim ele tem ao seu lado estes 

homens que se valem dela, mas não inspiram nenhum medo. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 245).  
 

 

Para ser filósofo erudito do Estado “[...] é preciso também que aceite ser 

considerado por este como se tivesse desistido de perseguir a verdade nos seus últimos 

refúgios”. (NIETZSCHE, 2011, p. 245). O filósofo, nesse contexto, para assegurar o seu 

emprego, reconhece algo maior do que a verdade, o Estado. O filósofo como servidor do 

Estado tem duas consequências. A primeira é porque o Estado escolhe no momento de 

necessidade de ocupar os quadros das instituições. Além disso, acredita ter os bons 

filósofos para dar conta de todas as tarefas e o número necessário de servidores 

filosóficos. A segunda é porque o Estado obriga os servidores a permanecerem em suas 
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funções num mesmo lugar. Os filósofos eruditos são obrigados a ensinarem os jovens 

acadêmicos todos os dias e em horários fixos. (NIETZSCHE, 2011). Nietzsche vê que o 

Estado coloca a perder o sentido da filosofia, da educação. Assim ele pergunta: 

 

Poderia propriamente um filósofo, conscientemente, 

comprometer-se em ter todos os dias algo para ensinar? E ensinar 

isto a qualquer um que queira ouvi-lo? Não deve ele dar uma 

aparência de saber mais do que sabe? Não deve ele falar, diante 

de um auditório desconhecido, sobre coisas das quais somente 

poderia falar sem risco diante dos seus amigos mais próximo? E, 

em geral, não se despojaria ele da sua mais magnífica liberdade, 

aquela de seguir, quando este o chama e para onde chama? – por 

estar comprometido a pensar publicamente, em horas 

determinadas, em coisas já fixadas previamente. E isto diante de 

jovens! Um tal pensamento não está, de antemão, como que 

emasculado? E se por acaso, num belo dia, ele tivesse a seguinte 

percepção: hoje, não posso pensar nada, nada de inteligente me 

vem ao espírito – e apesar disso, tivesse de ocupar seu posto e 

parecer pensar! (NIETZSCHE, 2011, p. 247).  

 

O ginásio, ensino médio brasileiro, Nietzsche considerava o “[...] centro motriz 

[...]” (NIETZSCHE, 2011, p. 80) para formar o homem nobre, cultivado, capaz de não 

renunciar a vida em sua tragédia. Para ele, o ginásio é o ponto inicial da formação porque 

“[...] todas as outras instituições devem medir-se pelo objetivo cultural que é visado pelo 

ginásio, pois elas sofrem com os desvios de sua tendência, e assim serão também 

purificadas e renovadas com sua purificação e renovação [...]”. (NIETZSCHE, 2011, p. 

80). Nietzsche não considera a Universidade como o principal meio de formar a pessoa 

humana, mas esta é a “[...] culminação da tendência do ginásio [...]”. (NIETZSCHE, 2011, 

p. 80).  

Como Nietzsche não pretende acusar, mas aprofundar as questões emergenciais, 

como no caso da educação e da cultura. Ele não confunde as instituições voltadas ao 

mercado e à especialização e as instituições que formam para à cultura autêntica. A 

questão de fundo é com a formação, como se dá o processo formativo nessas instituições 

modernas, em que a preocupação em formar para o mercado é algo prioritário das 

universidades e das escolas. Nietzsche, ao sugerir a importância do ginásio na formação 

da cultura, alerta os professores e alunos que não é um trabalho fácil, porque abandonar 

as tradições momentâneas como a cultura jornalística e dedicar-se a longas pesquisas, 

passa por caminhos árduos. A leitura do clássico já um dos desafios, pois é aprendizagem 

de luta e vitória; consequentemente, começa a formar a pessoa humana ao exercício do 
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esclarecimento, da valoração, do ato de recriar, de fecundar novos pensamentos. 

(WEBER, 2008; MENDONÇA, 2011; LEFRANC, 2007). 

A ideia de luta em Nietzsche é uma noção importante, pois remete à filosofia do 

devir, em que tudo está em transformação (FREZZATTI JUNIOR, 2014), portanto, não 

significa a luta pela conservação da vida. Em uma dimensão oposta, a luta tem o intuito 

de aumentar a força, a vontade de potência no ser humano, aquela que fomenta a 

capacidade de transcender a vida. O mais interessante nessa luta, como já vimos no 

sentido de interpretação, é a não intenção de aniquilar o oponente. Há uma luta incessante 

entre as partes antagônicas, quer dizer, no sentido de intensificar as forças para criar, 

crescer, comandar. Assim a conservação promove o enfraquecimento da vida, enquanto 

a luta pretende autossuperar e elevar a vida. Nesse sentido, a conservação da vida tem por 

trás desse processo a função de atuar como um dos meios à superação.  

Numa outra visão, a luta não é bem acolhida pela religião e pela filosofia moderna 

e, portanto, tem de ser combatida e buscar os meios necessários para a sua negação. Os 

ideais metafísicos de grupos, por não conseguirem superar-se, têm a conservação como 

discurso contra a luta. Assim, se a vida é superação quando se restringe a vontade de 

viver, consequentemente, a vontade de superar, de querer algo sempre mais, é sufocada 

pelos ideais de igualdade. A luta, do ponto de vista nietzschiano, orienta ao 

desenvolvimento da própria pessoa humana, desse modo, impulsionando o ser humano a 

sair dos aprisionamentos metafísicos e até mesmo pedagógicos. (FREZZATTI JUNIOR, 

2014).  

As conferências sobre os estabelecimentos de ensino, nos oferecem mais os males 

da educação no sentido de apontar as tendências pedagógicas pequenas. De outro ponto 

de vista, as conferências não nos servem como modelo a ser imitado, porque o contexto 

cultural e social é diferente; porém, muitos dos males identificados por Nietzsche nas 

conferências – mesmos na distância de tempo e espaço – são os nossos problemas 

educacionais. Ele nos mostra com delicadeza de análise que os discursos universalistas, 

amparados pelos direitos de todos, prometem algo que não podem cumprir. Portanto, 

alguns leitores apressados, deturpam o pensamento de Nietzsche dizendo que ele é o 

defensor do elitismo, entre outras coisas. (WEBER, 2008; MENDONÇA, 2011; 

MAFALDA, 2016).  

O projeto da modernidade para a educação, não consegue ir além do conhecimento 

científico. Nietzsche diz: “eu detesto uma educação que não permita compreender 

Wagner, na qual Schopenhauer assume um tom rouco e dissonante; esta educação é 
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carente”. (NIETZSCHE, 2011, p. 295). A educação moderna sem um referencial 

significativo, se mantinha distante da cultura nobre. Ele esperava a força da arte e na 

postura em que Schopenhauer teve contra ao seu contexto político, a implantação da 

cultura afirmativa frente à situação trágica da existência. (NIETZSCHE, 1992). Nietzsche 

observa que: 

 

Aprender a pensar: nas nossas escolas, não se tem a mínima ideia 

do que seja isto. Inclusive nas universidades, e até os mais 

eruditos filósofos, a lógica começa a desaparecer, como teoria, 

como prática e como técnica. Leia-se os livros alemães: já não se 

tem menor noção de que, para pensar, é preciso de uma técnica, 

um programa, um vontade de dominar, que é preciso aprender a 

pensar como se aprende a dançar [...] Não se pode excluir a 

dança, sob todas as suas formas, de uma educação refinada: saber 

dançar com os pés, com as ideias, com as palavras. [...] 

(NIETZSCHE, 2011, p. 338). 
 

As conferências aos Estabelecimentos de ensino, principalmente os fragmentos 

Schopenhauer como educador, são uma crítica radical à cultura e à educação do século 

XIX na Alemanha. Do ponto de vista pedagógico, a filosofia de Schopenhauer supõe-se 

ensinar a ler com cuidado, a escrever com atenção, a pensar melhor. Em Nietzsche educar 

significa ser educado para e pela vida, a caminho da autossuperação constante de si 

mesmo, com isso, Nietzsche não é o defensor do individualismo, mas esteve atento à 

formação do ser humano, de como é importante estar vigilante de si mesmo. (WEBER, 

2009). 

A oposição entre o individual e o coletivo (WEBER, 2009), seja também entre o 

singular e o padronizado, é um dos dualismos inseridos na modernidade. Desde as teorias 

políticas, morais, epistemológicas, estéticas, entre outras, tal oposição marca o debate 

sobre a educação, esta, como sugere Nietzsche, não consiste em separar pensamento e 

vida, assim como a teoria e a prática não estão separadas. A decadência dos 

estabelecimentos de ensino e da cultura alemã ressoa claramente na Alemanha 

contemporânea de Nietzsche.  

Nesse cenário de profunda crise, ele sugere Schopenhauer. Não tanto pela sua 

filosofia, mas pelo seu exemplo de vida, pela sua escrita, pelo seu estilo e atitude crítica 

sobre a filosofia oficial do Estado. No entanto, quando ele sugere Schopenhauer como 

educador, fica evidente a contribuição deste na filosofia de Nietzsche, a sua influência 

continua, mesmo ele se distanciando de algumas teorias de Schopenhauer. (WEBER, 

2009). 
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O modelo de educação do governo com a LDB/71 não fomentava a abordagem 

crítica nos educandos, porque aquele projeto de sociedade (RODRIGUES, 2012), em 

desenvolvimento, não era possível formar pessoas capazes de pensar além do que era 

oferecido. Portanto, a formação integral na pessoa humana foi silenciada. Para o governo 

militar, a preocupação era garantir que o aluno soubesse calcular, ler e saber os conteúdos 

transmitidos pelas disciplinas de Moral e Cívica. Nesse sentido, podemos dizer que a 

proposta do governo militar, no contexto da LDB/71, foi a de colocar a pessoa humana 

no processo industrial a fim de atender a demanda mercadológica da época. A proposta 

de desenvolvimento econômico pelo governo militar, não foi significativa para a 

população, porque a intenção foi assegurar o desenvolvimento para um grupo específico 

(latifundiários, tecnocratas e as indústrias).  

 A educação no contexto vivido por Nietzsche, foi sendo padronizada pelos 

servidores do Estado, “[...] eles gostavam muito de estabelecer normas para todos”. 

(NIETZSCHE, 2011, p. 326). O projeto educativo, teve como base a moral de escravo. 

Nietzsche percebeu a deficiência na formação e na educação dos estudantes, entretanto, 

sugeria que “[...] a nova educação deveria impedir que os homens cedessem a uma 

propensão exclusiva e se tornassem órgãos, tendo em vista a tendência natural da divisão 

do trabalho”. (NIETZSCHE, 2011, p. 335). Para ele, a educação afirmativa tem a intenção 

de criar homens nobres, distantes de qualquer proposta de cultura de mercado, porque 

este se volta para o único fim: educar a maioria para o modelo de cultura moderna.  

Ao fazer a crítica sobre os estabelecimentos de ensino, Nietzsche (2011) percebe 

que a proposta pedagógica, não contemplava os grandes mestres. A formação nos 

estabelecimentos de ensino, era de pouca reflexão filosófica e sem profundidade, logo 

passível de colocar o futuro da humanidade em risco. Ele apresenta Schopenhauer, 

entretanto, o seu modo de vida, a sua filosofia afirmativa como projeto de reformulação 

dos sistemas. (GIACOIA JUNIOR, 2000). Como destaca Giacoia Junior: 

 

A motivação fundamental de sua filosofia política pode ser 

buscada não em alguma identificação com os interesses de uma 

classe social ou movimento político, mas na compreensão da 

cultura como redenção da natureza e da vida. Essa mesma 

observação vale para as fases ulteriores de seu filosofar. [...] 

Nietzsche, de fato, não acreditava que uma organização racional 

das relações sociais faria desaparecer completamente da 

sociedade moderna as figuras negativas da violência, opressão e 

exploração. Suas razões para isso consistem em que o ser humano 

é, sobretudo, um animal impulsivo, dominado por forças que 
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escapam ao controle integral e autárquico de sua consciência. [...] 

(GIACOIA JUNIOR, 2000, p. 39). 

 

 

Mesmo que as conferências sobre os estabelecimentos de ensino, apontam 

algumas pistas (WEBER, 2008), no sentido de dar uma esperança à educação do seu 

tempo, o ponto central da análise nietzschiana, está na denúncia sobre o caráter decadente 

dos sistemas de ensino. Antes de ingressar como professor universitário, fez críticas à 

burocracia e à opressiva função do docente; porém, como não durou muito tempo nessa 

obrigação, ele não queria fazer parte da cultura filisteia e nem ser confundido com um 

professor padrão-universitário.  

No início de sua atividade como professor tinha a noção de que não suportaria a 

especialização, a cultura enciclopédica, a vida fechada na academia, entretanto (DIAS, 

2003), a ambição em ser diferente dos meros professores acadêmicos, crescia a cada dia. 

A preocupação de Nietzsche com o sistema educacional, tanto com o ginásio (ensino 

básico) quanto com o ensino superior, aconteceu nesse período em que ele foi professor 

na Universidade da Basileia. Tinha como diagnóstico a massificação no ensino. A cultura 

de massa vem nivelar a todos e reduzir e excluir qualquer proposta de cultura superior. 

Ele ao contrário, sugeria a criação de instituições educativas, capazes de formar 

indivíduos fortes. Dias ressalta que: 

 

[...] Cada vez mais, abandona-se a formação humanista, em favor 

de uma educação voltada para as necessidades do parque 

industrial. Isso incentiva os indivíduos a um preparo rápido – 

uma profissionalização – que os torne aptos a trabalhar na 

“fábrica da utilidade pública” e a servir como técnicos na 

maquinaria do Estado. Uma formação humanista seria um luxo 

que os afastaria do mercado de trabalho. Como filósofo-educador 

e “médico da cultura”, Nietzsche repensou as questões de 

educação a partir das necessidades vitais (que não se resumem à 

sobrevivência), e não às do mercado de trabalho, criado para 

satisfazer as exigências do Estado e da burguesia mercantil. 

Adotou a vida como critério fundamental para todos os valores 

da educação e, com isso, destruiu as convicções que sustentam o 

sistema educacional de sua época. (DIAS, 2003, p. 114).  

 
 

 Como tentativa de quebrar os pressupostos modernos de educação (LARROSA, 

2009), Nietzsche sugere uma proposta educativa nobre cuja intenção é renovar a cultura 

dos estabelecimentos de ensino, uma vez que estes não formavam adequadamente as 

pessoas. Contrapondo-se às normatizações, propunha-se a afirmação dos métodos no 
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sentido de destruir e ao mesmo tempo de construir com base em valores aristocráticos.  

Assim sendo, analiso a seguir a noção de aristocracia. 
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4 A PROPOSTA POLÍTICO-ARISTOCRÁTICA EM NIETZSCHE 

 

  

 

Ao procurar apontar as falhas educacionais nos sistemas de ensino de sua época, 

o filósofo alemão nos alertava as consequências desses problemas à formação da cultura 

autêntica. Com um olhar atento aos desafios de seu mundo moderno, questionou as 

diversas instâncias de poder, como já ressaltei, (a religião, o Estado, a ciência, dentre 

outros) que pretenderam normatizar a vida dos indivíduos, a partir de morais, de políticas, 

de propostas pedagógicas. Sua filosofia em movimento, nos indica a importância de criar 

novos valores e superá-los, sem querer nivelar todos numa única proposta de vida.  

No que se refere ao projeto educativo, propunha novos objetivos a fim de ir além 

dos estabelecimentos voltados à formação superficial. Seu pensamento questionava os 

métodos antipedagógicos, as instituições, os movimentos políticos do contexto do século 

XIX. As ideias apresentadas pelo GT, no contexto do governo militar, tiveram a intenção 

de introduzir um programa voltado à formação tecnicista industrial. Nietzsche (2007a) 

nos alertava a preocupação dos estabelecimentos de ensino, que tinham como razão 

primeira a formação da cultura utilitária.  

  Agora apresento a aristocracia em Nietzsche, como tentativa de superar os ideais 

políticos, a educação fragmentada. Ao sugerir a aristocracia, ele propõe a criação de 

novos valores. Destaca a individualidade, a formação nobre, a criatividade, a experiência 

filosófica de vida (a arte de pensar, de ver, ouvir, de escolher os mestres), entre outros, 

como um dos meios de autossuperar as normas educacionais, pautadas pelo instinto 

gregário e pela moral de rebanho.   

 

4.1 A cultura aristocrática 

 

A ideia de aristocracia em Nietzsche (2007a), significa a elevação da cultura 

superior. Opõe-se ao instinto moral gregário e a todas as formas de nivelamento sobre a 

condição humana. Na moldura crítica de Nietzsche, na aristocracia não há direitos para 

todos, quer dizer, aquela defesa dos movimentos políticos pela manutenção do poder, mas 

a ideia de desigualdade. Aqui os homens não são iguais, há o homem nobre e o homem 

fraco. Para ele, a cultura nobre nasce no lugar que existem duas castas diversas na 

sociedade: de um lado, está a casta dos trabalhadores, e de outro, a casta dos nobres, dos 

ociosos, isto é, capazes de criar, de legislar, de educar. 
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Todavia, a imposição de cadeias morais internalizou a força de criação no homem, 

logo, este continua preso a essas cadeias como as morais religiosas. O grande objetivo 

será superar a doença das cadeias e a destruição destas com prudência, porque os instintos 

humanos são pautados pelos deuses metafísicos. Os homens nobres assistem a destruição 

dos valores e são os que sobreviveram do passado e fixam para si mesmos novos 

objetivos, como o de educar a humanidade. E o mais interessante, eles não ficam 

restringidos às noções de igualdade, de coletivo, de bem comum, afastando-se do poder 

como forma de enriquecer ou de garantir a sobrevivência. A aristocracia em Nietzsche, 

exige fidelidade, grandeza de espírito e pudor de boa reputação, quer dizer, três termos 

resumidos na atitude de espírito nobre. (NIETZSCHE, 2007a). Assim ele diz: 

 

[...] Somente quando for também superada a doença das cadeias 

é que se alcançara o primeiro grande objetivo: a separação do 

homem em relação aos animais. – Estamos agora em meio ao 

nosso trabalho de destruição das cadeias e devemos ter a maior 

prudência. A liberdade do espírito só deve ser concedida ao 

homem nobre; somente ele vê se aproximar o refrigério da vida, 

o bálsamo para suas feridas; ele é o primeiro que poderá dizer 

que vive somente para a alegria e para nenhuma outra finalidade 

[...] (NIETZSCHE, 2007a, p. 288). 

    

 

 Para o povo, não existe homem nobre porque somos todos iguais diante de Deus. 

Na visão de Nietzsche, jamais houve a igualdade de homens, pois quaisquer formas dos 

Estados e das sociedades que possam aparecer de acordo com os ideias socialistas, são 

formas de rebanho. Os movimentos sociais não dão importância às naturezas nobres. A 

multidão confunde tudo. Por isso, Nietzsche faz a distinção entre os operários da filosofia 

e filósofos. Os primeiros são representados por Kant e Hegel. Eles formularam na lógica, 

na política, na moral, na estética julgamentos de valor e chamaram de “verdades”. Já o 

segundo diz respeito aos homens comandantes e legisladores, os novos filósofos. Estes 

lançam as mãos criadoras para o futuro e tudo o que é ou tudo que foi é para eles meio, 

instrumento, martelo. (NIETZSCHE, 2007a). É nesse sentido que Nietzsche comenta 

sobre a aristocracia: 

O essencial numa aristocracia boa e sã, porém, é que não se sinta 

como função (quer da realeza, quer da comunidade), mas como 

seu sentido e suprema justificativa [...] Sua fé fundamental tem 

de ser que a sociedade não deve existir a bem da sociedade, mas 

apenas como alicerce e andaime no qual um tipo seleto de seres 

possa elevar-se até sua tarefa superior e um modo de ser superior: 

à semelhança daquelas trepadeiras ávidas de sol que existem em 
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Java – chamadas de Sipo Matador –, que com seus braços tanto 

envolvem um carvalho, por tanto tempo, que acima dele, mas 

nele apoiadas, podem finalmente abrir sua copa e exibir sua 

felicidade em plena luz. (NIETZSCHE, 1992, p. 170).  

 

Os homens nobres na aristocracia são determinados pelo poder e respiram o poder 

(NIETZSCHE, 2007a), entendido como expressão de criação, vontade de ir além dos 

desejos superficiais dos partidos, das instituições. A natureza superior é uma exceção 

porque o sacrifício que faz não é pelos outros, mas pela paixão individual. A aristocracia 

constitui o gosto voltado para as exceções, isto é, ter um sentimento singular sem levar 

em consideração os critérios de outros, faz da natureza nobre ser diferente do homem de 

rebanho. Além disso, a origem nobre tem a grande vantagem: ela ajuda a suportar melhor 

a pobreza, 

 

Portanto: não é o sacrifício que confere nobreza, ele aparece 

somente na categoria dos apaixonados, [como, por exemplo, os 

voluptuosos enlouquecidos que se sacrificam]; há as paixões vis, 

quer dizer, comuns, e as paixões superiores, individuais. O ser 

nobre não é sacrifica aqui uma paixão individual: o que o torna 

nobre não é se sacrificar pelos outros, é a raridade desta tendência 

para os outros – uma singularidade individual como muitas outras 

singularidades que também conferem nobreza. (NIETZSCHE, 

2007a, p. 296-297).  
 

 

 A sociedade aristocrática acredita numa escala de diferenças de valor 

(NIETZSCHE, 2007a), portanto, na desigualdade entre os homens. Vê a obediência, a 

arte de se manter distante e acima da massa, como meios para a elevação da cultura. 

Nietzsche define esses meios como o “desejo apaixonado da distância”; esta, engendra 

novos estados sempre mais elevados, mais nobres, mais amplos. A nobreza do homem 

não está na força física, mas na força espiritual, na capacidade de autossuperar a si 

mesmo. Para explicitar a formação do homem nobre, ele utiliza o termo corrupção em 

outro sentido. Ele diz: “quando se considera a corrupção como a expressão da anarquia 

que ameaça os instintos, e daquilo que arruma o próprio fundamento das paixões que 

aspiram a vida: ver-se-á que ela difere radicalmente segundo as formas de vida em que se 

manifesta”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 304-305). No entanto, ele compreende a corrupção 

numa sociedade democrática como submissão; já na sociedade aristocrática, a corrupção 

é a vontade de crescimento, faz o nobre ser independente e torna a pessoa humana 

completa. Nietzsche explica que: 
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[...] Uma cultura aristocrática pode parecer, do ponto de vista das 

paixões, a cultura do cavaleiro que experimenta um violento 

prazer de fazer marchar no passo espanhol um animal altivo e 

fogoso – recordemos a época de Luís XIV; ou do cavaleiro que 

sente o seu cavalo fugir debaixo de si como uma força da 

natureza, muito próximo do ponto-limite em que cavalo e 

cavaleiro perdem a cabeça, gozando então precisamente do 

prazer de conservar a cabeça erguida: nos dois casos, a cultura 

aristocrática respira poder, apesar de frequentemente não exigir 

mais do que o sentimento de poder; contudo, graças à impressão 

que este jogo produz nos não aristocratas, e graças ao espetáculo 

desta impressão, o sentimento real de superioridade aumenta 

constantemente [...] (NIETZSCHE, 2007a, p. 292).  

 

 

 Os homens nobres criam valores e não são líderes políticos do povo. Eles 

pertencem à nova aristocracia de filósofos legisladores e comandantes de si. Esses novos 

legisladores, têm a tarefa de educar a humanidade. “[...] Eles restringem os seus desejos 

à independência mais absoluta, e não querem ser nem cidadãos, nem políticos, nem 

proprietários. [...]” (NIETZSCHE, 2007a, p. 294). O modo de governar dos homens fortes 

está na ordem das coisas, quer dizer, na intenção de fazer a declaração de guerra contra a 

massa já que a hierarquia foi conquistada pelos fortes e estes são capazes de mandar. Os 

homens nobres apresentados por Nietzsche, não têm caracteres de príncipes porque eles 

“(...) são em todas as circunstâncias homens de nível inferior (...)”. (NIETZSCHE, 2007a, 

p. 328). 

As virtudes nos grandes homens, as qualidades, os sentimentos, as paixões 

individuais, crescem a partir das antíteses e da afirmação de si. Para Nietzsche, quando a 

pessoa humana começa a rejeitar a existência como ela é, a negar a si mesma, ela produz 

idiotices como o lema da Revolução da Francesa. Clama por direitos iguais, luta pelo 

ideal democrático e apequena o homem. A partir daí, a grandeza se extingue. A razão é: 

o mundo desenvolve no homem o animal de rebanho, quer dizer, o mundo democrático 

enfraquece a vontade de potência no ser humano. Consequentemente, o homem não se 

eleva tanto como na antiguidade, visto que não aprendeu, ainda, um novo conceito de 

grandeza, entretanto, a maioria de nós, diz Nietzsche, está profundamente longe disso. 

(NIETZSCHE, 2007a). A esse propósito ele salienta: 

 

É por isso, meus irmãos, que há necessidade de uma nova 

nobreza que resista contra todo o populacho e contra toda 

violência despótica e que novamente, sobre novas tábuas, escreva 

a palavra “nobre”. Pois se tem necessidade de muitos nobres, e 
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de todas as espécies, para que exista uma nobreza! 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 301). 

 

 

 O mundo democrático tem os instintos inversos, pois quer, a princípio, a 

comodidade; em seguida, o movimento quer a publicidade e os comediantes; e por último, 

ele quer que todos se reverenciem as virtudes igualitárias e niveladoras. Nietzsche diz: 

“Ele é, portanto, completamente hostil ao nascimento de filósofos tal como eu os concebo, 

ainda que acredite que é, com toda inocência, completamente favorável a isso”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 336). Todavia, Nietzsche (2007a) explica que para a formação 

de espíritos superiores, existiam as melhores condições. Para ele, encontra-se outro tipo 

de espírito, a saber, o espírito demagógico, o espírito erudito.   

 As naturezas nobres não veem perigo em aprender um dia ou outro, porque 

buscam as alegrias em demolir pedra por pedra os valores morais. Além disso, o povo, 

diz Nietzsche (2007b), tem necessidade de homens nobres, pois estes pressupõe de 

exemplo à plebe. Na nova aristocracia, a tarefa pedagógica é levada em conta: os nobres 

educam os homens no sentido de que eles se libertem da compaixão. Para ele, “falta o 

filósofo, o exegeta do ato, não somente o re-inventor poético”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 

343). Na ótica dele, “o filósofo é aquele que continuamente vê, vive, ouve, suspeita, 

espera e sonha com o futuro extraordinário”. (NIETZSCHE, 1992, p. 194). Ele diz que 

“os filósofos propriamente ditos, são os homens comandantes e legisladores [...], eles 

estendem as suas mãos criadoras para o futuro, tudo que é, tudo que foi se torna para ele 

meio, instrumento, martelo. Seu conhecimento é criação, sua criação é legislação [...]”. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 302-303). E acrescenta: 

 

Não somente uma raça de senhores, cuja tarefa se esgotaria em 

governar; mas uma raça que tem a sua própria esfera de vida, um 

excedente de força para a beleza, a coragem, a cultura, os 

costumes, até naquilo que há de mais espiritual; uma raça 

afirmativa que pode se dar qualquer grande luxo... Muito 

poderosa, e por isso não tem necessidade, nem tirania do 

imperativo da virtude, nem da parcimônia, nem do pedantismo, 

vivendo para além do bem e do mal: formando uma estufa de 

plantas raras e singulares. (NIETZSCHE, 2007, p. 345-346). 

 

 

 Além de criticar a democracia, o socialismo, Nietzsche percebe na educação, o 

projeto decadente de cultura. Ele diz: “a educação só tinha em vista o proveito da 

sociedade: não o proveito de um futuro superior, mas aquele da sociedade existente”. 
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(NIETZSCHE, 2007a, p. 344). Contrapondo-se a esse modelo de educação, Nietzsche 

sugere a educação para o futuro, capaz de transcender a sociedade, os valores de rebanho. 

Nietzsche observa: “a mediocridade crescente no ser humano é precisamente a força que 

nos leva a imaginar a educação de uma raça mais forte [...]”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 

345). Todavia, na contramão da proposta de educação em Nietzsche, o GT ressalva: 

 

A aplicação das ideias e soluções contidas neste trabalho será o 

que ele próprio seja em termos de consonância com a realidade. 

Não se fez até hoje a lei que, em si mesma, gere fatos e provoque 

mudanças. Mas também a recíproca é verdadeira. Sem uma 

atitude positiva de professores, administradores, estudantes e da 

população em geral, para possibilitar e acelerar a renovação que 

se impõe, será inútil a conformidade dos textos apresentados com 

os valores reais ou potenciais da sociedade e com o que ela tenha 

feito ou possa fazer para concretizá-los. Neste sentido, se 

convertido em lei, o anteprojeto que apresentamos será o que seja 

a sua aplicação. Colocamos no mesmo nível de nocividade o 

espontaneísmo de uns, que ignora a grande urgência brasileira, e 

o ingênuo intervencionismo de outros, que retarda o processo em 

marcha da mudança ao violentá-lo com medidas estranhas ao seu 

dinamismo. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1970, p. 59-60). 

 

 

A raça superior tem a própria esfera de vida, de coragem. Vive-se para além de 

bem e do mal, a formar pessoas raras e singulares. A tarefa do homem nobre, não é só 

para governar. Para isso, diz Nietzsche (2007a), é preciso um “contramovimento”, quer 

dizer, manter-se distante dos niveladores e acima deles.  Essa é a forma de aristocracia de 

futuro. No entanto, Ansell-Pearson afirma: 

 

Nietzsche argumenta a favor de uma democracia futura que 

superará polaridades de riqueza e poder e que, espera, tornará 

obsoleto o que considera as duas mais perigosas ideologias do 

período moderno, o nacionalismo e o socialismo. [...] Para 

alcançar isso, contudo, tem de destruir os três principais inimigos 

da independência que propicia: os partidos políticos, os não-

possuidores pobres e a classe operária rica. [...] Nietzsche até 

endossa uma política trabalhista esclarecida, que garantirá aos 

trabalhadores segurança, proteção contra a injustiça e a 

exploração. Dessa maneira, garantir o contentamento do corpo e 

da alma do trabalhador assegurará que sua prosperidade seja 

também a prosperidade do todo social. (ANSELL-PEARSON, 

1997, p. 105). 

 

 

Na sociedade aristocrática, a hierarquia dos valores humanos é levado em 

consideração. O senhor e o escravo são diferentes, os homens não são iguais. Como diz 
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Nietzsche: “não se deve absolutamente pressupor que um grande número de seres 

humanos são pessoas, a maioria não é nada”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 347). Para 

Nietzsche, a pessoa existe na solidão, entretanto, a formação da pessoa exige o 

“isolamento temporário e requer impressionalidade bem menor do que possui o homem 

médio”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 348). No mundo moderno, a virtude perdeu o sentido. 

Os pregadores da virtude ensinam o ideal para todos. Nietzsche aponta a virtude nos 

seguintes pontos:  

 

1. Ela não exige ser reconhecida; 2. Ela não pressupõe uma 

virtude em qualquer outro lugar, mas precisamente algo 

diferente; 3ela não padece da ausência de virtude, mas, ao 

contrário, considera esta ausência como relação de distância 

que funda o que há nela de venerável: ela absolutamente não 

se comunica; 4. Ela não faz absolutamente propaganda de 

si...; 5. Ela não permite a ninguém se intitular como juiz, 

porque ela é sempre uma virtude para si; 6. Ela faz tudo o 

que é comumente proibido: a virtude, tal como eu a entendo, 

é o vetitum propriamente dito no interior de qualquer 

legislação gregária; 7. Em suma, ela é virtude no estilo do 

Renascimento, virtù, isento de vacina moral... 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 349). 

 

O homem supremo não se vangloria para os outros, ele é o senhor de si, afirma a 

existência em sua contradição. Em todas épocas, diz Nietzsche (2007a), ofereceram algo 

de fragmentário para o desenvolvimento do ser humano. A maioria dos homens representa 

os fragmentos. Nietzsche diz que “é preciso que o grande homem, para existir, tenha uma 

força de ataque maior do que a força de resistência desenvolvida por milhões de 

indivíduos”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 353-354). Assim sendo, a cultura aristocrática está 

nos diversos lugares em que há um pensamento criador. O homem nobre não é o agitador 

das massas, diz Nietzsche. A natureza do grande homem, está na capacidade de ser 

diferente, no sentido de tomar distância dos democratas. Nietzsche escreve:   

 

O que é aristocrático? Que sentido a palavra “aristocrático” pode 

ter ainda hoje? Onde se revela, em que se reconhece o homem 

aristocrático, sob o céu pesado e ameaçador desta nascente 

supremacia do vulgar, este céu que torna todas as coisas opacas 

como chumbo? Não são as ações que indicam isso – as ações são 

sempre ambíguas, sempre insondáveis –; não são também suas 

“obras”. Atualmente, podemos encontrar muitos artistas e 

eruditos, cujas obras denunciam um profundo desejo de valores 

aristocráticos, mas é precisamente este desejo que é radicalmente 

diferente das necessidades do espírito aristocrático, e constitui o 

sinal eloquente e perigoso da ausência de um espírito assim 
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disposto. Aqui, não são as obras que decidem e fixam a 

hierarquia, mas a fé, para retomar uma velha fórmula religiosa 

num sentido novo e mais profundo: alguma certeza íntima 

inerente à alma aristocrática, algo que não se pode procurar, nem 

achar, nem talvez perder. – A alma aristocrática tem respeito por 

si. (NIETZSCHE, 2007a, p. 314-315). 

 

 

A partir de uma constatação sobre as morais na vida moderna, desde as mais finas 

e as mais vulgares, Nietzsche (1992) descreve dois tipos de morais: a moral dos senhores, 

a primeira, refere-se aos homens nobres, aos aristocratas, aos novos legisladores e aos 

comandantes do futuro, estes desprezam o covarde, o mentiroso e todos aqueles que 

pensam na cultura como algo utilitário. Aqui os homens nobres criam valores, ajudam o 

outro não por compaixão, mas “[...] por ímpeto gerado pela abundância de poder”. 

(NIETZSCHE, 1992, p. 173). Os homens superiores, não precisam que outros os 

reconheçam, porque afirmam a si mesmos, quer dizer, eles têm um orgulho em honrar a 

própria vida sem depender do Estado, da Igreja, da ciência ou de qualquer pessoa para se 

viver.  

Os homens aristocráticos socorrem os outros não por compaixão ou piedade, 

porém pela necessidade da sua vontade de potência. Eles têm o poder sobre si mesmos, 

sabem falar e se calar, respeitam o que é severo e duro. As naturezas nobres têm essa 

severidade e estão distantes da moral gregária. Conhecem as metamorfoses e mergulham 

nas profundezas novas na vida. (NIETZSCHE, 2007a). “O gosto aristocrático fixa limites 

também para o conhecimento. Há muitas coisas que ele quer, de uma vez por todas, não 

saber”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 355).  

Já a outra proposta de moral, a moral dos escravos, é por natureza utilitária, pois 

enraíza nas pessoas uma nivelação no modo de vida. Os oprimidos, os cansados, os 

inseguros, veem essa moral como uma proteção, isto é, para fazer parte do grupo, seja ele 

social, religioso ou político têm a instituição como ditadoras de normas. Nessa moral, os 

homens têm a tendência de negar a vida, a exigir direitos iguais e, principalmente, deixam 

de cuidar de si mesmo, porque acreditam que os outros podem livrar dos males sociais. 

(NIETZCHE, 1992). 

A moral de escravo, despreza a visão aristocrática de justiça e considera as paixões 

sociais como úteis para a manutenção da sociedade. Além disso, os escravos para 

pertencerem ao rebanho, começam a hostilizar as virtudes nobres. Eles acreditam que vão 
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socorrer e aliviar os sofredores por meio da amabilidade, do espírito de solicitude, da 

compaixão. (NIETZCHE, 1992). Para Nietzsche, 

 

A maioria só representa os fragmentos e as particularidades do 

homem: é somente reunindo-as todas que se obtém um homem. 

Nesse sentido, todas as épocas e todos os povos oferecem algo de 

fragmentário: talvez pertença à economia da evolução da 

humanidade que o homem se desenvolva fragmentariamente. É 

por isso que não se deve absolutamente desconhecer que, apesar 

de tudo, só se trata do homem sintético em devir, que os homens 

inferiores, a enorme maioria, são somente os prelúdios e as 

repetições, cujo jogo de conjunto, aqui e ali, dá nascimento ao 

homem integral, o homem marco que indica o ponto-limite que a 

humanidade atingiu até agora. Ela não progride em linha reta: 

frequentemente, o tipo já alcançado se perde novamente. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 350-351).  

 

O homem forte em Nietzsche (2007a), é aquele como guerreiro, diz sim à situação 

trágica e dá sentido à vida. Tem o sentimento de poder, de saber para além de si mesmo, 

está apto para viver por mais tempo, é rico em variações, fecunda as cobiças a fim de se 

alimentar, eliminar e renovar as suas energias. “[...] Os indivíduos superiores são as 

naturezas criadoras, os espíritos moralmente mais eminentes ou os mais úteis em qualquer 

sentido elevado do termo, quer dizer, os tipos mais puros, em que a humanidade se 

aperfeiçoa. [...]” (NIETZSCHE, 2007b, p. 144). Nessa direção, Nietzsche descreve os 

caracteres do homem livre:  

 

1. Auto-regulação de si: sob a forma do medo de todas as 

irrupções estranhas, no ódio do inimigo, na avaliação etc. 2. 

Compensação máxima: sob as formas da avides, do desejo 

de se apropriar, da cobiça do poder. 3. Incorporação a si: sob 

a forma de louvor, de censura, da dependência dos outros em 

relação a si; com algo de fingimento, de astúcia, o fato de 

aprender, de se acostumar, de comandar, de incorporar 

julgamentos e experiências. 4. Secreção e excreção: sob a 

forma de desgosto, de desprezo pelas qualidades que 

deixaram de ser úteis; o desejo de comunicar o que se tem de 

excessivo, a benevolência. 5. Força metabólica: venerar, 

admirar, tornar-se dependente, integrar-se, renunciar 

temporariamente a exercer as outras qualidades orgânicas, 

transformar-se em “órgão”, saber servir. 6. Regeneração: sob 

as formas do impulso sexual, do impulso pedagógico, 

doutrinário etc. (NIETZSCHE, 2007a, p. 95). 
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Nietzsche diz que é um erro pressupor as qualidades orgânicas no homem, porque 

ele as adquire todas elas por último. A razão disso é que o homem “[...] começou como 

fazendo parte de uma totalidade, que tinha as suas próprias qualidades orgânicas e que 

obrigava o ser isolado a se tornar seu órgão [...]”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 95). Isto é, os 

homens começaram a experimentar, em primeiro lugar, a vida em sociedade, as paixões 

sociais, a individualidade ficou para trás. O homem foi um órgão do bem comum e 

precisava ser reconhecido pela sociedade, esta “[...] educa primeiramente o ser particular, 

forma este ser até fazer dele um indivíduo pela metade ou total, ela não se compõe a partir 

dos seres particulares [...]”. (NIETZSCHE, 2007a, p. 96).  

  Os partidos, os movimentos sociais e liberais ficam preocupados quando existe 

uma força nobre, diferente dos ideais partidários, visto que eles têm a conservação dos 

valores tradicionais. Para o filósofo alemão, o embate com essas tendências 

conservadoras, é que surgem novos objetivos à sociedade, em particular, às instituições – 

entre elas está a educação –, pois estas foram destruídas pelas morais de rebanho, pelos 

projetos políticos niveladores em que apresentavam a nobreza como algo irrelevante. O 

objetivo maior dessas ideologias modernas era, exclusivamente, garantir a própria 

sobrevivência, enquanto que para Nietzsche, o membro que coloca a manutenção do 

partido em risco, esse seria o melhor político, já que este criaria alternativas ao partido. 

(NIETZSCHE, 2007b; 2000). Ele explicita seus pressupostos da seguinte maneira: 

 

[...] Contudo, para os Antigos, o objetivo da educação na disputa 

era o bem-estar de todos, da cidade em geral. Todos os 

atenienses, por exemplo, deviam desenvolver a sua 

personalidade na disputa, na medida em que isto contribuísse 

para um interesse superior de Atenas e não lhe causasse o menor 

prejuízo que fosse. [...] O Grego reconhecia o artista unicamente 

no combate onde a sua personalidade estivesse em jogo. (grifo 

do autor) Lá onde o homem moderno pressente uma fraqueza da 

obra de arte, o Grego busca a fonte da sua força mais elevada! 

Quando, ao contrário, eliminamos a disputa da vida grega, o 

nosso olhar logo mergulha neste abismo pré-homérico da 

selvagem crueldade feita de ódio e prazer destruidores. 

(NIETZSCHE, 2007b, p. 44-46).  
 

 As lideranças políticas desejam governar pelo prazer e para não serem súditos 

(NIETZSCHE, 2007b), entretanto, gostam de governar pessoas coerentes com a mesma 

linguagem vazia e sem sentido de novas possibilidades. Porém, no momento em que elas 

dominam um espírito nobre e profundo, excluem a presença desse caráter refinado. É 
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natural a concepção política que nega algo superior, porque ela tem como fundamento os 

valores pequenos. Por tudo isto, o discurso político consegue manipular as pessoas. Os 

representantes do povo, como eles se apresentam na modernidade, não estão interessados 

pela defesa dos direitos dos cidadãos. Mesmo se eles tenham saúde, alimentação, entre 

outras coisas necessárias à sobrevivência, estarão infelizes porque o demônio do poder, 

como diz Nietzsche, incomoda quando não se tem, porque tanto os partidos quanto os 

políticos querem usufruir os benefícios que o poder traz.    

 Se no relatório do Grupo de Trabalho vimos a concepção de política engessada, 

unilateral de educação, Nietzsche (2007a, 2007b, 2000, 2002) sugere uma abordagem 

diferente para repensar os projetos educativos contemporâneos. Sua preocupação com a 

educação no sentido amplo, questiona as ideias burocráticos educacionais, os regimes 

políticos, voltados tanto para o bem-estar quanto à tradição escolar de caráter científico-

erudita, em que a formação, o desenvolvimento de pessoas melhores interna e 

culturalmente são tratados como algo superficial.  

 

Qualquer, entretanto, que fosse a nomenclatura escolhida, o 

importante é o que nela se quis expressar: uma mudança de 

concepção da escola correspondente à pré-adolescência e à 

adolescência. Não foi por acaso que, no anteprojeto, 

primeiramente encaramos em bloco esse momento da 

escolarização que estamos certos será mais tarde integrado em 

um só grau [...] O seu objetivo geral, partindo do 

desenvolvimento das potencialidades do aluno, reveste um 

aspecto individual de “auto-realização”, um outro individual e 

social de “qualificação para o trabalho” e um terceiro, 

predominantemente social, de “preparo para o exercício de uma 

cidadania consciente” [...] Aí se configuram tecnicamente, como 

convém a uma lei desta natureza, os elementos de uma educação 

democrática [...] (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA, 1970, p. 63). 

 

 

 A proposta de educação do GT, em meio à ditadura militar, significou uma 

concepção de ensino cuja meta era contribuir com o desenvolvimento do país, mas, como 

nos alertava Nietzsche (2007a, 2007b, 2010), tal modelo de educação não é capaz de 

formar o educando, pois está interessado, exclusivamente, em formar pessoas para a mão 

de obra. Todavia, como ele reconhece a importância dos cursos técnicos 

profissionalizantes, de outro lado, ele questiona o papel formador das instituições de 

ensino. Assim, não é mera coincidência, visto que boa parte dos projetos educacionais de 
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outras épocas, têm consonância com os ideais pedagógicos no Brasil. (WEBER, 2008; 

DIAS, 2003; MAFALDA, 2016; RODRIGUES, 2004).   

No contexto do regime ditatorial, a partir de uma leitura mais atenta, percebe-se 

os entraves e as perspectivas de educação, direta e indiretamente, em sintonia com os 

desejos mercadológicos, de produção de massa, de controle do aparelho estatal, da 

abertura das empresas privadas na educação pública. (HILSDORF, 2013; ASSIS, 2013; 

SAVIANI, 2008). O GT continua: 

 

[...] será impossível de uma só vez esse objetivo mais ambicioso, 

que entende sobretudo com uma geral mudança de atitude. Não 

ignoramos que a ele se contrapõem arraigadas expectativas de 

uma concepção sabidamente estática e rígida da estrutura 

educacional; mas também sabemos que para a sua concretização 

irá, já agora, contribuir a realidade de um País em pleno 

desenvolvimento que despertou afinal para a Educação. Neste 

particular, portanto, o que pretendemos é tão somente lançar as 

bases de um estilo que deverá impor-se em avanços graduais: no 

momento, ainda por via legislativa e, de futuro, por exploração 

cada vez mais amplas das suas próprias virtualidades. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970, p. 20-

21). 

 

O cenário de elaboração do relatório do GT, aconteceu num momento em que o 

Brasil encontrava meios de tentar se libertar das amarras da ditadura militar. Para isso, 

houve a participação de pessoas engajadas nos movimentos sociais e estudantis. Eles 

criticavam o modelo de educação vigente. (SAVIANI, 2013). Assim Saviani nos diz: 

 

[...] boa parte dos intelectuais voltados para a educação brasileira 

empenharam-se na denúncia sistemática da utilização da 

educação por parte dos setores dominantes, utilização exacerbada 

na vigência do regime autoritário como um mecanismo de 

inculcação da ideologia dominante e reprodução da estrutura 

social capitalista. Portanto, o mérito da tendência crítico-

reprodutivista foi dar sustentação teórica para a resistência ao 

autoritarismo, para crítica à pedagogia tecnicista e para 

desmistificar  a crença, bastante comum entre os educadores, na 

autonomia da educação em face das relações sociais. [...] 

(SAVIANI, 2013, p. 395).  
 

 

Contrapondo-se a ideias educacionais padronizados, Nietzsche desafia os valores 

estabelecidos, sejam eles impostos pelos generais ou pelos líderes religiosos e burocratas, 

criadores de morais decadentes e de propostas política-pedagógicas pequenas. Em outra 

direção, o filósofo da Basileia esteve preocupado com os estabelecimentos de ensino na 
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Alemanha, em particular, no período em que ele foi professor universitário. (SOUSA, 

2009). Dessa experiência na Universidade, Nietzsche questiona algo que vivenciou: uma 

educação defeituosa. Sousa enuncia o seguinte sobre a educação em Nietzsche: 

 

[...] Uma escola com caráter nietzschiano não quer, não deseja, 

em hipótese alguma, “preparar para o mercado”. Deseja, 

outrossim, preparar para a vida, para uma vida com vontade mais 

vida. O aluno de uma escola nietzschiana, se é que podemos tratar 

assim, é um aluno fora do rebanho. Um aluno que se afirma por 

si mesmo em termos de autodisciplina, em termos de querer uma 

qualidade vital que vá para além de uma suposta “qualidade 

total” tão propalada na sociedade não somente dos dias atuais. 

Muitas vezes, as palavras apenas mudam de lugar, mas mantêm-

se firmes enquanto valores de filisteus. A educação, nesse 

sentido, pode até colocar alunos no mercado, de modo que eles 

não sejam dominados por ele, não submetendo a vida a valores 

mercadológicos. Para isso, faz-se necessário uma educação para 

o endurecimento de si, o que, de modo algum, exclui a leveza. É 

necessário ser forte e leve. (SOUSA, 2009, p. 73-74).  

 

 

A educação autodisciplinar no sentido em que Nietzsche apresenta, tem um 

cuidado consigo mesmo (SOUSA, 2009), quer dizer, ser disciplinado e exigente são 

perspectivas pedagógicas autênticas. Com isso, eis a tarefa da educação como tentativa 

de formar pessoas melhores. Como filósofo da cultura, ele enfrentou os valores 

decadentes e, consequentemente, invadiram o sistema educacional. No entendimento de 

Sousa, a ótica que Nietzsche tem sobre a educação “[...] continua sendo extemporânea, 

fora do seu tempo e fora do nosso tempo. Que escola, hoje, prepara seu aluno para ser 

autêntico, duro consigo, um tipo elevado, que não se deixa manipular como rebanho ou 

massa? [...]” (SOUSA, 2009, p. 78). Nesse sentido Sousa afirma que: 

 

Nietzsche como educador é uma referência a uma filosofia do 

martelo, uma educação filosófica que quebra os ídolos da 

sociedade a “marteladas”. Ainda que se corra o risco de fazer 

alguns reverberarem, o “martelo” sempre estará em guarda 

porque “ervas daninhas” crescem todos os dias e em qualquer 

lugar. São “pragas culturais”, pragas que se espalham 

rapidamente pela mídia em todas as suas instâncias. Se já no 

século de Nietzsche era assim, quanto mais hoje, nesse mundaréu 

de “informações” que nos bombardeiam em nosso dia a dia. 

Somente uma filosofia do martelo tem força para anunciar o 

crepúsculo dos ídolos. (SOUSA, 2009, p. 79).  
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Em relação à democracia, Nietzsche afirma ser “a conspiração geral, monstruosa 

e instintiva do rebanho [...] em benefício da conservação e do florescimento de todos 

aqueles que são fracos, oprimidos, mal aquinhoados, medíocres, semifracassados, como 

interminável revolta de escravos [...]”. (NIETZSCHE, 2007b, p. 217). Esse movimento, 

do ponto de vista pedagógico, trabalha em outra direção, ou seja, na perspectiva de formar 

o homem de rebanho. No ensino, a concepção democrática, instaura uma “educação 

sistemática, artificial e consciente para produzir o homem fraco”. (NIETZSCHE, 2007b, 

p. 218). Em consonância com a crítica de Nietzsche à formação, o GT aponta na direção 

contrária: 

 

[...] De início, com efeito, possuíamos um “ensino secundário” 

cuja função era abrir as portas do superior. Pouco a pouco, 

surgiram escolas de ofícios destinadas a preparar para o 

comércio, mais tarde outras de formação para a indústria e em 

alguns casos, porém com menor frequência, uma terceira 

categoria de treinamento agrícola. [...] Numa hora em que, no 

mundo como no Brasil, para todas as atividades se formam 

grandes consórcios que ensejam a plena utilização dos meios 

disponíveis, como pressuposto de produtividade, não é 

admissível que continuemos com a política imediatista das 

pequenas escolas, que se multiplicam inviáveis umas ao lado das 

outras [...] (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1970, p. 17-20). 
 

A época democrática recusa a espécie de homem superior, pois nesta psicologia 

do século, o homem aprende a se curvar, torna-se fraco, bom e tranquilo. Na conjuntura 

do jogo democrático, considera-se como progresso o fato de governar, de controlar o 

homem e de criar nele a necessidade de associação. Todavia, ao questionar o pensamento 

político aristocrático, Ansell-Pearson adverte que: 

 

A visão política que Nietzsche tem de uma renovada cultura 

trágica e aristocrática está repleta de tensões que nunca são 

adequadamente tratadas em sua obra. Seu pensamento político 

não reconhece que seu princípio aristocrático de governo é 

afetado pela estrutura moderna da questão da legitimidade. Até 

que ponto é possível o cultivo de uma disciplina política 

aristocrática sem dar origem, ao mesmo tempo, a uma política de 

ressentimento? Supondo-se que a finalidade é produzir grandeza 

submetendo a maioria, nas palavras do próprio Nietzsche “seres 

humanos incompletos”, é difícil ver como os aristocratas de 

Nietzsche manteriam seu governo sem o recurso a instrumentos 

altamente opressivos de controle e manipulação política. [...] 

(ANSELL-PEARSON, p. 168-169). 
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 Ao criticar os movimentos democráticos, ele diz que as instituições sociais, não 

valem mais nada, mas fomos nós, homens demasiados selvagens, o motivo de enfraquecer 

elas “[...] uma vez que perdemos todos os instintos de onde nascem as instituições, 

perdemos também estas instituições, porque não somos mais dignos delas”. 

(NIETZSCHE, 2007b, p. 207). Para que se tenham instituições sérias, ele sugere vontade 

de tradição, de autoridade, de responsabilidade, de imperativo antiliberal. O Ocidente 

perdeu os instintos de onde nasce um futuro, porque, na modernidade, vive-se para o 

momentâneo, vive-se de maneira irresponsável. Por tudo isso, o homem acredita viver 

em liberdade e almeja construir, em tons revolucionários, a sociedade harmoniosa e justa. 

No entanto, para Nietzsche, a subversão dos movimentos democráticos, faz desencadear 

horrores e excessos nas pessoas. Assim, essa prática agressiva, em nenhum momento 

seria arquiteto ordenador e artista no sentido de educar a natureza humana. (NIETZSCHE, 

2007b).  

            Na sugestão de Nietzsche (2007b), os novos filósofos, os homens nobres, são os 

educadores da humanidade. Eles criam outras perspectivas, afirmam a vontade de poder 

no sentido de fomentar uma sociedade diferente, em que não tem por base os desejos 

políticos partidários. Além do mais, Nietzsche sugere a criação de um partido, mas de um 

partido da vida, forte o suficiente para promover a elevação da cultura e educar a pessoa 

humana. A diferença desse partido da vida, está na força de criação, de autossuperar as 

pequenas políticas, na necessidade de dominar a si mesmo sem esperar o reconhecimento 

dos órgãos políticos. Assim, as naturezas nobres possuem, do ponto de vista pedagógico-

cultural, a responsabilidade de ser melhores do que os políticos e os servidores do Estado, 

dado que estes representam o fracasso na política moderna. Nietzsche propõe que: 

 

É o homem superior que deve estar no comando dos Estados: 

todas as outras formas são somente tentativas de encontrar um 

sucedâneo para a sua autoridade, uma autoridade que se prova 

para si mesma. Para que os instintos superiores perdurem e isto 

em abundância, é preciso que todos os instintos inferiores 

estejam lá também, e com toda a sua força viva: mas é preciso 

governar o todo com uma mão firme! Caso contrário, o perigo é 

muito grande! [...] os homens mais fortes devem governar, e não 

os homens metade mulheres, padres e eruditos [...]. 

(NIETZSCHE, 2007a, p. 324-227). 
 

O enfraquecimento estava nos políticos e nos partidos (NIETZSCHE, 2007b), 

porque eles desvirtuavam a virtude nobre; faziam o povo acreditar que o poder era de 

domínio deles, mas, de fato, eles não possuíam. Nesse contexto, as naturezas superiores, 
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não no sentido de dominar os outros, porém de ser criador de novas formas de educar as 

pessoas, não têm a mesma atitude desses representantes, porquanto, estão longe dos 

movimentos partidários. O afastamento dos nobres das questões políticas internas é uma 

das formas de evitar contato com as práticas vazias da vida partidária. A dissimulação 

dos políticos, no que se refere ao poder, isto é, de querer possuir algo que não tem, é o 

outro modo de decadência e o grande mal dos partidos. Nietzsche explica: 

 

Nós, que somos de outra fé – nós, que consideramos o 

movimento democrático não apenas uma forma de decadência 

das organizações políticas, mas uma forma de decadência ou 

diminuição do homem, sua mediocrização e rebaixamento de 

valor: para onde apontaremos nós as nossas esperanças? – Para 

novos filósofos, não há escolha; para espíritos fortes e originais 

o bastante para estimular valorizações opostas e tresvalorar e 

transtornar “valores eternos”, para precursores e arautos, para 

homens do futuro que atem no presente o nó, a coação que impõe 

caminhos novos à vontade de milênios. Ensinar ao homem o 

futuro do homem como sua vontade, dependente de uma vontade 

humana, e preparar grandes empresas e tentativas globais de 

disciplinação e cultivo [...] para isto será necessária, algum dia, 

uma nova espécie de filósofos e comandantes [...]. 

(NIETZSCHE, 1992, p. 103). 
 

 Geralmente os governos introduziam nos povos o sentimento ilegítimo de poder, 

por meio de discurso igualitarista (NIETZSCHE, 2007b), além de tudo, por trás dessa 

retórica, a máquina política, aliás, os partidos, os políticos, os governantes, entre outros, 

não percebiam a fraqueza que causava a si mesmos e aos outros. Com efeito, conseguiam 

conquistar o povo, por ser apresentarem como os injustiçados da sociedade, razão pela 

qual que tais movimentos ganhavam a simpatia da população. Esta reconhece as 

lideranças políticas como homens do presente.  

            Na medida em que o organismo político atua como princípio único de formar a 

sociedade com base nos valores gregários (NIETZSCHE, 2007b), mais ele nega a vida; 

em outras palavras, ele se apresenta como sistema de declínio. As entidades políticas 

como representantes do povo são um perigo, pois estão preocupadas com questões 

internas e particulares. O bem público, também, era deixado em último plano. Assim, o 

governo que se diz representar as pessoas, utiliza a defesa pelo bem comum para preservar 

os ideais partidários. A hipocrisia moral, como diz Nietzsche, nos partidos e nos políticos, 

é algo que fortalece o desejo dos servidores do povo. Mesmo nesse cenário de moral de 

rebanho, ele observa: 
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Eu considero impossível livrar-se do estudo da política 

permanecendo um homem de ação. A sinistra nulidade da 

totalidade dos partidos políticos, aí incluídos os eclesiásticos, 

aparece claramente para mim. Eu desejo ardentemente que se 

fique curado da política e que se exerça os deveres cívicos 

imediatos nas comunas. [...] Perigo do sentido político. Enquanto 

nação poderosa, temos um dever imperioso: marchar diante dos 

outros. Não é absolutamente possível se isolar como um caracol. 

A preponderância política sem a preponderância propriamente 

humana, este é o maior dos prejuízos. Deve-se procurar reduzir a 

preponderância política. Ter vergonha do seu poder. Utilizá-la da 

maneira mais salutar. [...] Fora todos os partidos! Eles falsificam 

a amizade, o devotamento mais puro, mais forte da verdade – sua 

atividade contínua é somente uma moeda falsa. (NIETZSCHE, 

2007b, p. 49-61). 
 

 Os partidos políticos tinham como fundamento, os valores de rebanho como o 

espírito de comunhão (NIETZSCHE, 2007b), a benevolência, a compaixão, o 

ressentimento. Quando eles percebem que os outros, superiores a eles, estão no comando, 

o maior desejo é substitui-los por homens gregários. Nisso, para Nietzsche, está a origem 

dos regimes representativos. A ânsia pelo poder, quer dizer, a vontade de dominar e de 

divulgar os preceitos gregários, ocupa exclusivamente o interesse dos partidos e, dessa 

forma, contribuem com a decadência política, ao mesmo tempo, fomentam uma 

concepção de moral em que todos são obrigados a seguir. A prática de conservação de 

costumes pequenos, tinha a finalidade de assegurar a existência dos partidos. Na visão de 

Nietzsche, todavia, o melhor membro do partido é aquele que coloca em risco o partido 

e leva consigo a ruína do partido. Em suma, esta é a razão de não querer outra perspectiva 

de pensamento, uma vez que ameaça a estrutura partidária. Ele sustenta que: 

Atualmente, numa época em que o Estado tem um ventre talhado 

pela insensatez, há em todos os campos e disciplinas, além dos 

verdadeiros trabalhadores, os “representantes”, por exemplo, 

além dos eruditos, os letrados, além das camadas sofredoras do 

povo, os patifes faladores e fanfarrões que “representam” este 

sofrimento, para não falar dos políticos de profissão que se 

julgam bem e “representam”, com fortes vozes diante do 

Parlamento, as situações de aflição. A nossa vida moderna é 

extremamente custosa por causa da multidão de intermediários; 

na cidade antiga, pelo contrário, e na sua posteridade, em muitas 

cidades da Espanha e da Itália também, as pessoas se 

apresentavam por si mesmas e não se teria nada a dar neste 

representante e intermediário moderno – a não ser pontapé! 

Como todos os partidos são pérfidos! – eles trazem à luz traços 

dos seus chefes que estes talvez tenham dissimulado com muita 

arte. (NIETZSCHE, 2007b, p. 100-101). 
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 No que concerne aos governos representativos, é a imposição de uma moral na 

sociedade e na humanidade como fim hegemônico. Em quaisquer sociedades há dois tipos 

de espíritos: os reacionários e os progressistas. Nos dois espíritos encontram-se a mesma 

paixão social e representativa, porém os primeiros utilizam as palavras vazias que a 

sociedade já conhece, para mascarar as próprias ambições pessoais; já os outros falam o 

mesmo discurso, contudo numa linguagem superficial (NIETZSCHE, 2007b). Todavia, 

existem os que estão além do bem e do mal, das perspectivas normativas, das políticas 

pequenas, quer dizer, os espíritos nobres. Estes ameaçam o governo, porque renunciam 

os privilégios, os interesses particulares e afirmam o orgulho de si mesmo e são 

apaixonados pela filosofia. Na obra Ecce homo, Nietzsche diz o que ele entende a vida 

filosófica a partir dos problemas da vida: 

 

[...] A filosofia, como até a entendi e vivi, é a vida voluntária no 

meio do gelo e nas altas montanhas – a procura de tudo o que é 

estranho e problemático na existência, de tudo quanto foi banido 

até agora pela moral. Graças a uma longa experiência que tal 

peregrinação no reino do interdito me proporcionou, aprendi a 

examinar as causas, a partir das quais até agora se moralizou e 

idealizou, de um modo muito diverso do que era de desejar: a 

história oculta dos filósofos, a psicologia dos seus grandes 

nomes, veio para mim à luz do dia. [...] (NIETZSCHE, 2010, p. 

12-13). 

 
 

Quando os pobres de espíritos duvidam da existência de homens nobres, há um 

perigo (NIETZSCHE, 2007b), pois acaba-se de descobrir que existem virtudes no meio 

do povo; a natureza nobre, no entanto, acaba por se medir a si mesmo com essas virtudes 

de homens fracos. Quer dizer, os nobres superam os pequenos valores da democracia 

moderna. Para isso, a referência, no sentido de educar, tem a aristocracia como base para 

formar novos homens. Supõe-se uma pedagogia nobre, como um dos meios de formar 

outros tipos de pessoas mais criativas, de organismos sociais mais amplos. Para tanto, ele 

propõe outra ótica de política. 

 

4.2 A política aristocrática  

 

 Com base na visão de política aristocrática, ou melhor, da ótica de educar e de 

elevar a cultura (NIETZSCHE, 2007b), especificamente, a pessoa humana, os partidos 

teriam uma contribuição na sociedade, na medida em que assumirem efetiva e 

corajosamente a responsabilidade e a força de fomentar novos homens. Desse ponto de 
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vista, os partidos são úteis à sociedade, não obstante, como esclarece Nietzsche, os 

partidos são infiéis às propostas de educação, de cultura, visto que eles exaltam os valores 

gregários aos indivíduos. 

            A política nobre possui, em certo sentido (NIETZSCHE, 2007b), a vontade de 

crescer além dos partidos. A vontade de transcender, não na dimensão religiosa de ter 

contato com a divindade, mas de autossuperar a superficialidade dos movimentos 

democráticos, os interesses pessoais; pretende, em suma, recuperar a imagem negativa do 

Estado, ou melhor, como um dos meios de propiciar a grandeza na pessoa humana. Assim, 

na ótica nietzschiana, o Estado é um meio e não fim:   

 

[...] O objetivo da comunidade não é que o Estado exista a 

qualquer preço, mas que os exemplares superiores possam viver 

e criar no seu seio. Foi também para este fim que os Estados 

foram criados, sem isso se fazia frequentemente as dinastias de 

conquistadores etc. Quando um Estado não pode mais existir de 

maneira a permitir às grandes individualidades nele viver, então 

se vê nascer Estados terríveis onde reinam a miséria e a pilhagem, 

onde os indivíduos mais fortes substituem os melhores. A tarefa 

do Estado não é que a maior parte das pessoas viva bem e de 

acordo com os bons costumes: não é o número que importa: a sua 

tarefa é antes que nele seja possível levar uma vida bela e boa, 

fornecer o fundamento de uma cultura. Numa palavra: o fim do 

Estado é a humanidade nobre, esta humanidade reside fora dele, 

para ela o Estado é somente um meio. (NIETZSCHE, 2007b, p. 

144). 
 

 Os representantes do povo, contudo, ao abusarem do Estado para fins de 

enriquecimento, tornaram-se o aparelho estatal em mercado financeiro. A ausência de 

instinto de Estado, quer dizer, de compreender a política, de entender o Estado como 

meio, faz com que os políticos sejam seres apátridas, no sentido de eles não terem 

quaisquer compromisso com a res pública. Contra este defeito de inverter a ótica de 

governar, Nietzsche sugere a guerra, o agon grego, como já ressaltei em outro momento, 

pois esta é capaz de recuperar a dimensão de força do Estado. Para ele, os gregos 

entendiam perfeitamente o caráter benéfico da guerra e, por isso, considera esse exemplo 

como forma de reorganizar o Estado. (NIETZSCHE, 2007b) 

 A ausência de guerra, na perspectiva de Nietzsche (2007b, 2000), protege os ideais 

sociais dos interessados em transformar o Estado como fim último, principalmente 

quando as pessoas inadequadas tomam o poder para manipular as massas e destruir a 

sociedade. O Estado, portanto, é um meio, porque, em certo sentido, seria um dos 

responsáveis de ampliar as alternativas para a formação da cultura. Possivelmente, dessa 
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percepção de guerra seja, na moldura crítica do filósofo alemão, o modelo originário do 

Estado no qual ele sugere em meio ao enfraquecimento da política moderna. Nietzsche 

esclarece que: 

 

Hoje, falta a ligação entre todas as forças parciais: vemos então 

todas as coisas se voltarem umas contra as outras e todas as forças 

superiores se engajarem numa guerra de destruição na qual elas 

se esgotam mutuamente. É isto que deve ser mostrado como o 

exemplo da filosofia: ela realiza uma obra de destruição, porque 

não há nada que o impeça. [...] (NIETZSCHE, 2007b, p. 144).  
 

 

 Nesse sentido, o Estado teria como objetivo preparar o engendramento de novos 

homens. Estes constituem a natureza nobre de existência, mesmo num momento em que 

o Estado está em decadência, quando ele coloca o instinto político em extinção. A cultura 

aristocrática autossupera as fraquezas do aparelho estatal. Supõe-se que os seres nobres 

são os educadores por excelência, porque são responsáveis e fortes, quer dizer, 

apresentam outra forma refinada à luz da aristocracia de promover o cuidado com a coisa 

pública. Entre as tais virtudes nobres, estão a superação das propostas partidárias, a 

vontade de criar novos valores, a afirmação de si mesmo, o equilíbrio entre o falar e o 

ouvir, o coração forte, quer dizer, a fim de ir além da compaixão, da igualdade dos 

movimentos políticos, entre outros. (NIETZSCHE, 2007b). 

            Todavia, o espetáculo partidário encanta a massa pelo discurso compassivo, 

contra o florescimento de pessoas autênticas, visto que a intenção é assegurar a todos a 

harmonia social, sem a presença de novos legisladores. O resultado desse jogo de poder 

político, é a insustentabilidade das instituições modernas. Para Nietzsche, os homens 

gregários enfraqueceram os órgãos públicos por colocarem objetivos pequenos, como os 

interesses privados, acima da educação, da cultura, da organização da sociedade. A tarefa 

dos novos arautos é apresentar perspectivas mais elevadas, a fim de orientar e educar os 

indivíduos. (NIETZSCHE, 2007b). 

            A educação dessas pessoas corre risco quando o Estado, pautado no princípio de 

bem comum e no desejo de educar segundo o seu interesse, desenvolve práticas voltadas 

ao não desenvolvimento da pessoa humana. Tanto o Estado quanto os partidos não têm 

por objetivo a formação de indivíduos superiores, de homens criadores, de espíritos 

elevados, uma vez que eles apresentam uma proposta parcial de educação. Em outras 

palavras, o projeto educacional do Estado visa fomentar pessoas ressentidas com a vida 

e, além disso, os mais devotos ao Estado consideram este como fim último de cultura, de 
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política. Como tentativa de superar esse contexto epocal, em que tudo está destruído, os 

novos educadores nobres têm a função de serem a força de coesão, os médicos da cultura 

autêntica. (NIETZSCHE, 2007b). 

            Convém ressaltar, nesse contexto de decadência política, a relação do Estado com 

a religião. Num momento em que está em jogo a tutela das massas, Nietzsche (2007b) 

diz que geralmente os governos partem da questão, se a religião é necessária ou não para 

implantar a democracia. A escolha é, decerto, em favor pela dimensão sagrada porque é 

a base do rebanho. Ela instaura a paz nos indivíduos nas fases mais difíceis da vida como 

no sofrimento, no terror, na dor, na miséria espiritual. Aliás, quando o governo não 

consegue acalmar os ânimos da massa, as frustrações morais, as crises econômicas, a 

fome, entre outras, a religião tem fundamental presença. Como também tranquiliza as 

massas das consequências nefastas do governo, ainda mais, boa parte da massa, acredita 

que essa manifestação de conforto social tem o dedo de Deus e partir daí o povo começa 

a ser submisso às ordens celestiais. Como lembra Nietzsche, 

[...] O poder que reside na unidade do sentimento popular, nas 

opiniões idênticas e nos objetivos iguais para todos encontra-se 

protegido e confirmado pela religião, com a exceção dos casos 

raros em que o clero não chega a um acordo sobre o preço com a 

autoridade pública e entra em choque com ela. Em geral, o Estado 

sabe como estabelecer um acordo com os sacerdotes [...] 

(NIETZSCHE, 2007b, p. 150).   

O governo sabe da necessidade de dialogar com os sacerdotes (NIETZSCHE, 

2007b), porque eles sabem lidar com a arte privada e misteriosa de educar as almas, por 

outro lado, conseguem apascentar o rebanho, algo típico da tradição cristã. Sem os 

sacerdotes, nenhum poder chegaria a ser legítimo, assim, Estado e religião estão 

necessariamente juntos. Não obstante, na medida em que os dirigentes políticos imaginam 

ser mais importantes do que a religião, tratam esta como um meio, mesmo sabendo de 

sua utilidade no Estado. Quando os governantes não conseguem tirar proveito da religião, 

esta se torna privativa e deixam a dimensão religiosa ao pensamento particular de cada 

um. Com esse afastamento, o sentimento religioso se fortalece, entretanto, depois fica 

evidente que a religião desapareceu em diversas seitas pelo fato de terem feito com ela 

algo privado. Assim explica Nietzsche: 

[...] O espetáculo dos conflitos e o desnudamento nessa 

hostilidade de todas as fraquezas das confissões religiosas não 

deixarão finalmente outra saída para os melhores e os mais bem 

dotados, senão a de fazer da irreligião o seu assunto privado: 
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disposição essa que dirigirá também o espírito das pessoas do 

governo e, talvez contra a sua própria vontade, dará um caráter 

antirreligioso às medidas que tomarem. [...] (NIETZSCHE, 

2007b, p. 151). 

 A outra consequência com a privatização da religião é que os governantes tomam 

as decisões por medidas antirreligiosas (NIETZSCHE, 2007b), a saber, começa a 

decadência no espaço público. Mas também as pessoas que antes adoravam parcial ou 

religiosamente o Estado, passam adotar atitudes de hostilidade ao Estado, ou melhor, 

apresentam um partido irreligioso, motivado pela calorosa sede de oposição, e criam um 

Estado provisório. Depois desses entraves, o conflito entre os partidos e os homens ganha 

mais rapidez, ou seja, a desorganização política está instaurada. Quaisquer medidas que 

o governo impõe, não terá durabilidade, com isso, o Estado não tem mais condições de 

governar:  

[...] Depois dessas lutas de transição, talvez de longa duração, a 

questão será enfim saber se ainda resta alguma força aos partidos 

religiosos para ressuscitar o antigo estado de coisas e fazer a 

máquina voltar atrás: nesse caso, o despotismo esclarecido 

tomará inevitavelmente o Estado nas suas mãos – ou antes, se os 

partidos sem religião dominarem o Estado, comprometendo 

durante algumas gerações a perpetuação dos seus adversários, 

poder-se-ia pensar através da escola e da educação, eles acabarão 

por tornar tal perpetuação impossível. Mas então este entusiasmo 

pelo Estado relaxará neles também: ficará cada vez mais claro 

que, junto com essa adoração religiosa para a qual o Estado é um 

mistério, uma instituição sobrenatural, se achará ao mesmo 

tempo destruído tudo o que havia de veneração e piedade em 

relação a ele. (NIETZSCHE, 2007b, p. 152). 

 Por certo, as empresas privadas começam pouco a pouco a assumir os assuntos 

estatais. Entre os meios que enfraquecem o Estado, estão a decadência (NIETZSCHE, 

2007b), o enfraquecimento do aparelho estatal e a intromissão dos empresários no espaço 

público; são princípios da ideia de democracia de Estado. Esta representa a ruína do 

Estado; todavia, na visão de Nietzsche, não é o fim do Estado, mas dos indivíduos. A 

geração futura, para ele, verá o Estado como algo sem importância. Por isso, e por outras 

razões, o Estado democrático não tem tanta utilidade na ótica de Nietzsche, porque se 

ocupa de outros objetivos, como o interesse de tirar vantagens no poder. Ele sustenta que: 

[...] Enfim – pode-se afirmar com certeza – a desconfiança acerca 

de tudo que diz respeito ao governo, e a compreensão de que estas 

lutas de curto prazo são inúteis e extenuantes, levarão os homens 

a uma decisão radicalmente nova: suprimir a noção de Estado, 

abolir a oposição entre “público e privado”. As sociedades 
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privadas assumirão progressivamente os assuntos do Estado: 

inclusive o resíduo mais duro que subsistirá do antigo trabalho de 

governo, isso também finalmente ficará um dia a cargo dos 

empresários privados. O desprezo, a decadência e a morte do 

Estado e a emancipação da pessoa privada (me abstenho de dizer: 

do indivíduo) são a consequência da ideia democrática de Estado; 

nisso consiste a sua missão. Uma vez cumprida a sua tarefa (que, 

como todas as coisas humanas, leva no seu seio muita razão e 

muita desrazão), uma vez vencidas todas as recaídas nas antigas 

doenças, será virada uma nova página do livro de Fábulas da 

humanidade, na qual serão lidas todas as espécies de histórias 

estranhas e talvez também algumas boas passagens. [...] 

(NIETZSCHE, 2007b, p.153). 

 

 Os governantes no Estado democrático utilizam dois meios para assegurar o povo 

na dependência: um de caráter mais grosseiro, o exército. O outro mais refinado, a 

educação. Por meio do primeiro, o Estado sufoca a ambição das naturezas superiores e a 

força dos menos favorecidos; no segundo, o Estado nivela os professores, quer dizer, 

obriga que eles formem os alunos segundo os valores do Estado. Conserva neles a ideia 

febril de progresso por meio desse aparelho. Os profissionais da educação, mantidos 

material e moralmente pelo controle estatal, seguem no plano formativo a cultura 

utilitária; acima de tudo é divulgado aos espíritos ambiciosos e imaturos, a ideia de que 

uma carreira profissional, só é válida pelo reconhecimento do Estado, pois essa 

confirmação é que permite a distinção social. (NIETZSCHE, 2007b). Ele adverte que: 

 

O efeito desta crença nos exames e nos títulos oficiais vai tão 

longe que resta sempre uma ponta de insatisfação, inclusive no 

peito de homens que se tornaram independentes, que foram 

formados pelo comércio ou pelo artesanato, até que a sua posição 

não tenha sido também observada e reconhecida num alto posto 

pela outorga gratuita de algum título ou condecoração – até que 

enfim “pudesse ser mostrada”. [...] Quando, por fim, a obrigação 

de ser soldado durante alguns anos se tornou também em alguém, 

ao fim de poucas gerações, um hábito maquinal, uma condição 

prévia, em vista do que ele arranja felizmente seu plano de vida, 

o Estado pode ainda ousar o golpe de mestre de associar um ao 

outro, com algumas vantagens, a escola e o exército, a ambição 

e a força, quer dizer, para atrair para o exército, pelas condições 

mais favoráveis [...] (NIETZSCHE, 2007b, p.157-158). 
 

 Levando-se em consideração a ineficiência do Estado e dos movimentos políticos, 

Nietzsche diz que eles, ainda, desperdiçam algo valioso: o espírito. Tal prática não 

educadora chega a ser mais problemática do que viver em extrema situação de pobreza, 

uma vez que as energias vão se enfraquecendo. No entanto, por outro lado, o sistema 
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governamental fortalece os seus próprios objetivos pequenos e medíocres, como a 

cooptação das massas, a igualdade de todos, a opressão. Merece ressaltar que Nietzsche, 

diante dessa realidade, sugere pouca presença do Estado na vida em sociedade. Ele diz 

que não tem necessidade do Estado, mas que deseja ser ele mesmo o Estado em todas as 

suas possibilidades, isto é, não se preocupa em fazer parte da burocracia estatal com 

cargos oficiais. (NIETZSCHE, 2007b). 

O mínimo de Estado possível! Não tenho necessidade de Estado, 

sem esta obrigação tradicional eu me daria uma educação melhor, 

quer dizer, uma educação adequada a meu corpo, e teria 

economizado esta força gasta para me libertar pela violência. 

Quero ser eu mesmo o máximo possível Estado, tenho muitas 

despesas e receitas, muitas necessidades, muitas coisas para 

comunicar. Nisso, pobre e sem pretensões a cargos honoríficos, 

sem admiração também pelos louros guerreiros. Eu sei o que 

provocará a queda destes Estados, é o Estado-non-plus-ultra dos 

socialistas: eu sou adversário destes e já os odeio no Estado atual. 

Eu quero tentar, mesmo na prisão, viver conservando a minha 

serenidade e a minha dignidade humana. Os grandes discursos 

chorosos sobre a miséria humana não me incitam a choramingar 

em concordância, mas a dizer: é isto que falta a vocês, vocês não 

sabem viver como pessoas, e não têm para opor às privações nem 

a riqueza nem o desejo de dominação [...] (NIETZSCHE, 2007b, 

p. 159-160). 

 O Estado moderno é o monstro mais frio, porque engana a massa, e em todos os 

sentidos o Estado falta com a verdade. Por trás dessa frieza, está a vontade de morte, ou 

seja, o movimento democrático é o sinal dos pregadores da igualdade, de uma vida 

pequena. O Estado foi inventado para esses homens supérfluos. Ele atrai, seduz, mastiga 

e devora. A máquina diabólica, na ótica de Nietzsche, considera-se o ser soberano mais 

importante na Terra, no entanto, para ele, o Estado é o lugar onde bons e maus começam 

a se matar física e lentamente e a isso os democratas chamam “vida”. Os representantes 

do povo estão sempre devorando uns aos outros pela busca do poder, porém não têm a 

energia para afirmar a si mesmos, visto que, preocupados com a riqueza, ficam cada vez 

mais pobres de espírito. Nietzsche chama eles de macacos lépidos, porque para irem além, 

são capazes de tudo para alcançarem o trono de poder. Jogam-se na lama, sobem uns por 

cima de outros e, finalmente, atiram-se no abismo a fim de alcançar o governo. 

(NIETZSCHE, 2007b). 

 A violência, a adaptação, a tirania, a opressão, em suma, fazem parte do Estado 

democrático, cujo objetivo é tornar a massa maleável e dócil. Do ponto de vista 

pedagógico, o Estado forma pessoas fracas, incapazes de questionar, de criar outros 
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valores, portanto, não tem condições de educar para a nobreza. O Estado, por trás de sua 

frieza, esconde o caráter de violência em que considera ser o único órgão superior de 

julgar os crimes, de decidir a vida das pessoas. Assim, o Estado não teme tanto os fracos, 

porque, primeiramente, o Estado garante proteção a eles, mas, por questões de 

manutenção do aparelho estatal, defende-se da mentalidade soberana. (NIETZSCHE, 

2007b). Nas palavras de Nietzsche: 

 

Estado, assim chamo o lugar onde todos bebem veneno, os bons 

e os maus; Estado, o lugar onde todos se põem a perder, os bons 

e os maus; Estado, o lugar onde todos se matam lentamente – e a 

isto se dá o nome de “vida”. [...] O Estado, a Igreja e tudo o que 

se funda na mentira são úteis para aqueles que pregam a morte. 

[...] O Estado garante a sua proteção aos mais fracos, que não 

podem se defender contra o criminoso: as punições são portanto 

em primeiro lugar medidas de segurança, inclusive porque são 

dissuasivas. O Estado não quer que ninguém se defenda por si – 

o que ele teme não é a vingança, mas a mentalidade soberana! 

[...] (NIETZSCHE, 2007b, p. 163-168). 
 

Quando Nietzsche nos apresenta a figura nobre, percebe-se (NEHAMAS, 2016), 

mais uma vez, a influência do pensamento antigo, a saber, um aprofundamento e uma 

tentativa filosófica de articular os homens nobres como educadores da humanidade. Eles, 

como seres distintos, da concepção de homem de rebanho, são senhores de si mesmos, 

comandantes e legisladores cuja função é promover a criação de novos valores, não como 

imposição, mas, à luz da política aristocrática, a elevação da pessoa humana. A diferença 

do homem aristocrático é que ele não depende do coletivo para reconhecer como 

indivíduo, visto que ele reverencia a si mesmo. A nobreza, nessas pessoas, tem um caráter 

de ação e, assim, consequentemente na alma, porém não basta ter a nobreza na alma 

porque é a ação que constitui as obras nobres. Assim Nietzsche explica: 

 

[...] Uma cultura aristocrática pode parecer, do ponto de vista das 

paixões, a cultura do cavaleiro que experimenta um violento 

prazer de fazer marchar no passo espanhol um animal altivo e 

fogoso – recordemos a época de Luís XIV; ou do cavaleiro que 

sente o seu cavalo fugir debaixo de si como uma força da 

natureza, muito próximo do ponto-limite em que cavalo e 

cavaleiro perdem a cabeça, gozando então precisamente do 

prazer de conservar a cabeça erguida: nos dois casos, a cultura 

aristocrática respira poder, apesar de frequentemente não exigir 

mais do que o sentimento de poder; contudo, graças à impressão 

que este jogo produz nos não aristocratas, e graças ao espetáculo 
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desta impressão, o sentimento real de superioridade aumenta 

constantemente [...] (NIETZSCHE, 2007b, p. 292).  
 

 

Na visão de Nietzsche a alma e o corpo não estão separados, como nas filosofias 

platônica e moderna (NEHAMAS, 2016), por isso a nobreza diz tanto respeito à alma, 

quanto à ação; no entanto, as ações nobres fazem a diferença ao ir além das práticas 

comuns, niveladoras. A nobreza nietzschiana, está em criar valores, em ser mais do que 

a multidão uniforme, mas isso não significa que o nobre tem de ser o homem de 

espetáculo, como na sociedade contemporânea. O indivíduo nobre supera os holofotes da 

mídia, da política pequena – venerado pelas massas e pelos movimentos – e honra a si 

mesmo.  

Homens famosos que têm necessidade da fama, como os 

políticos, por exemplo, não escolhem jamais seus aliados e 

amigos sem segundas intenções: deste querem algo do fulgor e 

do reflexo de sua virtude; daquele, o temor infundido por certas 

qualidades duvidosas que todos lhe conhecem; a um outro tiram 

a fama do seu ócio, do seu estar-ao-sol, por convir aos seus 

propósitos de momentaneamente serem vistos como descuidados 

e indolentes: – isso esconde que eles se acham à espreita; ora 

necessitam de um sonhador perto deles, ora de um conhecedor, 

de um cismador, de um pedante, quase como se fossem seu 

próprio Eu atual, mas logo não necessitam mais deles. [...] 

(NIETZSCHE, 2001, p. 79). 

 

A reflexão nietzschiana sobre o cenário das ideologias modernas (HATAB, 2015; 

SOUSA, 2105; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016), teve como intuito, 

desmascarar os entraves ocultos de poder presentes na moral de rebanho, nos discursos 

em que defendem a igualdade de todos. Ao sugerir a excelência, quer dizer, a formação 

de indivíduos nobres, esta vem em consonância, também, com a política e a cultura, 

sobretudo, num contexto democrático. A concepção de política, não nos sentidos 

moderno e contemporâneo, em Nietzsche, destaca o autodesenvolvimento de pessoas, da 

vida, visto que esta deseja ir além de si mesma e, portanto, esteve interessada em fomentar 

algo a mais, de valor aristocrático, na existência humana. Em conformidade com essa 

ideia, a vontade de criação pretende superar as amarras ideológicas da política moderna, 

a fim de fortalecer o conflito, o debate organizado, como umas das formas de contribuir 

na promoção de seres nobres.  

Ansell-Pearson, no entanto, defende que: 
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Apesar da natureza excessiva da crítica de Nietzsche à vida social 

moderna, e de alguns dos traços alarmantes de seu radicalismo 

aristocrático, ele efetivamente ilumina numerosos aspectos 

importantes em torno da política na era moderna. Talvez sua mais 

aguda percepção provenha de sua afirmativa de que o liberalismo 

resultou em uma noção fraca e indisciplinada de liberdade e de 

que se baseia em um relativismo vazio, que nos separa das 

poderosas tradições do passado. [...] Não há dúvida de que ele de 

fato tem uma concepção de legitimidade, mas não é aquela, 

moderna, que se concentra em uma noção de contrato social. 

Nietzsche procura legitimar o governo aristocrático mediante 

uma noção de cultura. [...] Ele não legitima seus atos sob o 

aspecto humanístico, mas exortando à necessidade de superar “o 

homem”. [...] (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 166-167). 

 

As teorias de Nietzsche sobre os diversos temas, são importantes, não pelo fato do 

filósofo alemão ter vários adeptos dedicados a estudar esse autor; mas pela razão de sua 

reflexão nos incomodar. Se a sociedade em que ele fez parte não reconheceu a fineza da 

crítica dele, isso não mostra que as produções filosóficas do autor de Além do bem e do 

mal sejam irrelevantes na produção de conhecimento. Pelo contrário, ele mesmo não 

precisava de reconhecimento externo para ser um pensador. Afirmava a vida em sua 

totalidade, por meio da vontade de potência. (MANN, 2017). Mann enfatiza que: 

 

[...] Um escritor não se faz presente pelo reconhecimento que a 

posteridade dedica à obra que ele nos legou, incorporando-a 

historicamente. O número de adeptos e imitadores nada atesta a 

respeito do trabalho e da fecundidade de um autor. O que é 

importante, então? Que sua obra continue a crescer e a modificar-

se depois de sua morte, e do além ele siga conduzindo-a ao seu 

termo. No caso de Nietzsche, sua obra não está, de modo algum, 

parada no ponto em que a encontramos no passado, quando 

éramos bem jovens e ele ainda vivia. [...] Seguir o rastro de 

Nietzsche, redescobri-lo, significaria de fato lê-lo novamente 

com os nossos olhos de vinte anos, no ineditismo de seu 

pensamento e na pureza de sua glória. [...] (MANN, 2017, p. 17-

20).  

 

 É interessante perceber a análise de Nietzsche sobre o ressentimento nas tradições 

morais. Não foi à toa que ele refletiu a fraqueza dos movimentos políticos, que tinham 

como base uma espécie de revolta, quer dizer, de um mal-estar incompreensivo surgido 

de algum sentimento que enfraquecia a criatividade na pessoa humana, em particular, as 

instituições. Na ótica nietzschiana, toda forma de tédio implica numa postura inadequada 

de lidar com os problemas na vida. (MANN, 2017). Assim escreveu Mann: 
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Ele sabia que não bastava quebrar as tábuas da lei; é preciso 

quebrá-las frequentemente e durante muito tempo. Mais indicado 

seria substituir as velhas por novas. Nietzsche quis fazê-lo. Não 

indagou da necessidade disso nem sequer se sentiu motivado a 

perguntar. Para ele não é a necessidade que decide sobre o 

homem, mas a ordem do legislador. Somente este precisa ser o 

mais forte. Nesse sentido o filósofo se via como legislador. 

Cognição, legitimação, exposição não levam a nada; o triunfo do 

pensador se resume a dar ordens. Resta, no entanto, ser realmente 

o mais forte, o que em sua imaginação ele de fato era, mas no 

longo prazo, em muito longo prazo. Por isso ele então se 

autodenominava legislador somente para os seus. (MANN, 

20017, p. 24). 

 

Em grande parte das obras de Nietzsche as noções de sentido e de valor estão 

presentes como crítica (DELEUZE, 2001), isto é, ele propõe uma filosofia dos valores. 

Na ótica nietzschiana, é um dos modos de realizar o questionamento profundo e radical, 

sobretudo, de fazer filosofia, porque é uma abordagem crítica e, consequentemente, 

criadora. A atitude crítica no filósofo alemão, não está relacionada com o ressentimento, 

com a vingança, mas é o modo ativo de expressar a vida. Se o valor em Nietzsche remete 

à noção de crítica, o sentido refere-se à pluralidade de interpretação nova, pelo embate 

das correlações de forças, porém de sucessões, de coexistências entre as perspectivas. A 

pluralidade de algo diz respeito à interpretação, a arte mais nobre da filosofia. Tem, 

também, a função de desmascarar as maquiagens e de descobrir o porquê de tal 

conservação e, além disso, reinterpretá-las. Assim Deleuze escreve: 

 

A filosofia de Nietzsche só é compreendida quando levamos em 

conta seu pluralismo essencial. E, na verdade, o pluralismo 

(também chamado empirismo) e a filosofia são uma única coisa. 

O pluralismo é a maneira de pensar propriamente filosófica, 

inventada pela filosofia: único fiador da verdade no espírito 

concreto [...] (DELEUZE, 2001, p. 5).    

    

 A ideia de força em Nietzsche é a seguinte: uma força relaciona-se com outra 

força, aliás, a força é a vontade de poder. Ela atua como diferencial nessa relação 

antagônica. Deleuze (2001, p. 7) sugere que “em Nietzsche, a relação essencial de uma 

força com outra, nunca é concebida como um elemento negativo na essência. Em sua 

relação com uma outra, a força que se faz obedecer não nega a outra ou aquilo que ela 

não é, ela afirma sua própria diferença e se regozija com esta diferença”. A partir daí, 

tem-se uma nova ótica da filosofia da vontade, a saber, a vontade não se restringe à ação 
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misteriosa nos músculos ou nos nervos, não obstante está em luta sobre outra vontade. 

Nesse sentido, ele substitui o caráter negativo pelo acolhimento e, em seguida, pela ótica 

afirmativa das diferenças. Essa concepção está na base na moral aristocrática, já o 

ressentimento (a negação) é típico da moral de rebanho. Supõe-se, com isso, a criação de 

um novo conceito de filosofia, entendido como algo positivo, cuja intenção é contribuir 

no fortalecimento e no desenvolvimento da pessoa humana, da vida. (DELEUZE, 2001).   

 O princípio fundamental na filosofia de Nietzsche, a partir das leituras que ele tem 

como base para interpretar o mundo moderno, é a alegria, esta não como prescrição 

médica, nem como remédio contra os males da sociedade. Ela é a expressão do aristocrata. 

Contra o modo totalizante de pensar as morais, a existência humana, ele sugere outra 

maneira de pensar a vida pela cultura trágica, quer dizer, ele se afasta das interpretações 

que têm com a meta a culpa, o ressentimento, o ato de acusar os outros pelas condições 

materiais na vida. (DELEUZE, 2001). Deleuze continua a explicitar que: 

 

[...] A angústia e a repulsa surgem em Nietzsche sempre neste 

ponto: será tudo passível de tornar-se objeto de afirmação, isto é, 

de alegria? Para cada coisa será preciso encontrar os meios 

particulares pelos quais ela é afirmada, pelos quais deixa de ser 

negativa. Entretanto, na verdade o trágico não está nesta angústia 

ou nesta repulsa, nem numa nostalgia da unidade perdida. O 

trágico está somente na multiplicidade, na diversidade da 

afirmação enquanto tal. O que define o trágico é a alegria do 

múltiplo, a alegria plural. (DELEUZE, 2001, p.11). 

 

 Nietzsche (1992) descreve o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo na obra O 

nascimento da tragédia. Segundo ele, arte tem uma ligação tanto com Apolo quanto com 

Dionísio, isto é, há uma luta incessante entre força e reconciliação. Os princípios, Apolo 

e Dionísio, mostram que no cenário grego  

 

[...] existe uma enorme contraposição, quanto a origens e 

objetivos, entre a arte do figurador plástico, a apolínea, e a arte 

não figurada da música, a de Dionísio: ambos os impulsos, tão 

diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em 

discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre 

novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição sobre a 

qual a palavra comum “arte” lançava apenas aparentemente a 

ponte; até que, por fim, através de um miraculoso ato metafísico 

da “vontade” helênica, apareceram emparelhados um com o 

outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de arte dionisíaca 

quanto a apolínea geraram a tragédia Ática. (NIETZSCHE, 

1992a, p. 27). 
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 A concepção de trágico estava presente na cultura grega, compreendida a partir da 

visão sobre o princípio apolíneo, quer dizer, a antiguidade grega era vista pela bela 

aparência, das belas formas puras, pela justa medida, da temperança. Todavia, havia outro 

impulso. O grego conhecia na arte trágica, o princípio dionisíaco. Ele representa a 

embriaguez, simboliza a desmedida, a destruição de toda forma figurativa. Ao levar em 

consideração estas duas forças fundamentais da arte trágica, Nietzsche pauta as linhas 

norteadoras de seu pensamento filosófico, entre elas estão a unidade das coisas, a 

afirmação da vida e da morte, o eterno-retorno, o “vir-a-ser”, o ser na existência. Dessas 

divindades gregas em contraposição aos pilares da cultura moderna, ele se revela como 

um pensador antípoda, e sugere que a vida seja encarnada como arte, sonho e embriaguez. 

Em suas obras posteriores, o seu filosofar começa a ter fortemente o fenômeno dionisíaco 

como um dos meios de compreender a existência da vida. (GIACOIA JUNIOR, 2000; 

BRAGA, 2011; PENZO, 1998; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016).  

 Ao destacar o princípio dionisíaco (MARTON, 2009; SOUSA, 2015; GRUPO 

DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016), Nietzsche não se enquadra como historiador, uma 

vez que o que ele faz é tentar articular a reflexão filosófica e a literatura grega. Procura 

diagnosticar os valores que as obras de arte expressam. Na visão de Nietzsche, artistas e 

as obras de arte passam pelo crivo da vida, ou seja, eles têm de ser avaliados porque 

expressam valores, mas tal avaliação se refere a perguntar se ambos contribuem para a 

elevação da vida ou para o enfraquecimento do indivíduo. É desse modo que a arte e a 

filosofia se relacionam nas obras nietzschianas. É interessante dizer que Nietzsche tem 

contato e convive com quaisquer tipos de decadentes, mas não se deixou contaminar, pois 

acreditava que a atitude de afirmação com a vida, seja nos momentos alegres como nas 

situações difíceis, tem um caráter no qual enobrece a vida. 

 O intuito da arte trágica na ciência, não é mascarar a dor, o sofrimento, negar a 

vida, mas a de gerar alegria, de produzir uma vida com mais sentido. Como um dos meios 

de superar a noção da ciência tradicional e de denunciar o conhecimento nivelador, a 

sugestão de Nietzsche é que a arte coloca em pauta os problemas da existência humana e 

busca superar a crença no conhecimento metafísico racional. Na ótica de Nietzsche, o ser 

humano não é pautado pela ciência, mas pela experiência da arte na vida. (MACHADO, 

2002; SOUSA, 2015; GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE, 2016).  

A arte em Nietzsche tem o intuito de transfigurar a natureza humana e de superar 

as fraquezas existenciais da vida, os resultados produzidos pela história da humanidade. 

Em outras palavras, a arte trágica refere-se à motivação de continuar a viver, a não desistir 
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de lutar. (ANSELL-PEARSON, 1997). Numa leitura rápida sobre a arte antiga grega, ele 

parece ser mais um que pertence ao esteticismo moderno, “[...] mas a arte, em seu 

pensamento, não é concebida como refúgio. [...]” (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 172). 

A arte não é fuga dos problemas por dois motivos: 

 

[...] primeiro, porque habilita os seres humanos a resistir à vida 

em face do terror e do absurdo da existência; e segundo, porque 

ela age como o grande estímulo da vida, encorajando os seres 

humanos a não recuar ante o horror da existência, mas a procurar 

seu avanço e perpétua autossuperação. [...] (ANSELL-

PEARSON, 1997, p. 172).  

 

 

 O caráter afirmativo com a vida, impulsiona a não desistir da luta, em outras 

palavras, na perspectiva aristocrática, a vida deseja ir sempre além da planície, entretanto, 

distante das tendências religiosas que apresentam a negação do mundo por uma harmonia 

celestial em outro lugar, Nietzsche valoriza a dimensão terrena. Mas “[...] uma lógica da 

afirmação múltipla, portanto uma lógica da pura afirmação e uma ética da alegria que lhe 

corresponde, é o sonho antidialético e antirreligioso que atravessa toda a filosofia de 

Nietzsche. [...]”. (DELEUZE, 2001, p. 11). Ainda mais, ele apresenta o pensar trágico 

como ato afirmativo. (DELEUZE, 2001). Nessa mesma direção, Ansell-Pearson 

esclarece: 

 

[...] O que é trágico é o fato de que a vida tem de ser vista como 

desprovida de propósitos finais ou objetivos morais. Contudo, 

para Nietzsche, isso não nos deve levar ao desespero ou a vingar-

nos da vida por causa de nosso ressentimento: devemos, antes, 

lutar por uma alegre afirmação da realidade tal como é e alcançar 

uma atitude em relação à vida que esteja além do “bem” e do 

“mal” do juízo moral absoluto e incondicionado. Nossa atitude 

em relação ao mundo deve nascer não da fraqueza ou do 

ressentimento, mas de benevolência e gratidão, de saúde 

superabundante, energia, sabedoria e coragem. (ANSELL-

PEARSON, 1997, p. 57).  
 

Devido às leituras apressadas, costuma-se dizer que ele é dialético, no entanto, 

“[...] o pluralismo tem às vezes aparências dialéticas; ele é seu inimigo mais esquivo, o 

único inimigo profundo. Por isso devemos levar a sério o caráter resolutamente 

antidialético da filosofia de Nietzsche. [...]” (DELEUZE, 2001, p. 7). Mas o que 

fundamenta as reflexões do filósofo alemão, é a cultura trágica. A dialética moderna 
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representa a ruína da tragédia, isto é, ela substitui a visão trágica pela moral cristã de 

culpa, de negação à vida.  

O objetivo da filosofia trágica é fomentar o desenvolvimento da cultura 

aristocrática. Nietzsche propõe a tragédia, entendida como alegria, afirmação, em meio 

às propostas vazias de ciência, de cultura, de política, de educação. Parece que o modo 

como apresenta o pensamento trágico, seja uma visão romântica sobre o mundo, mas, 

talvez, ele nos mostra a atitude filosófica em diálogo com a existência humana. Sem a 

pretensão de querer impor uma determinada moral, ele desejou que a pessoa humana seja 

responsável pelo próprio caminho, mesmo no sofrimento, nos conflitos sociais. 

(DELEUZE, 2001). Deleuze nos adverte: 

 

O comentador de Nietzsche deve evitar principalmente 

“dialetizar” o pensamento nietzschiano sob qualquer pretexto. 

Entretanto o pretexto é claro: é o da cultura trágica, do 

pensamento trágico, da filosofia trágica que percorrem a obra de 

Nietzsche [...] Além disso devemos perguntar; o que quer o 

próprio dialético? o que quer esta vontade que quer a dialética? 

Uma força esgotada que não tem força para afirmar sua diferença, 

uma força que não age mais, e sim reage às forças que a 

dominam; só uma força assim faz passar o elemento negativo 

para o primeiro plano em sua relação com o outro, ela nega tudo 

que ela não é e faz [...] Por isso Nietzsche apresenta a dialética 

como a especulação da plebe, como a maneira de pensar do 

escravo: o pensamento abstrato da contradição prevalece sobre o 

sentimento concreto da diferença positiva [...] (DELEUZE, 2001, 

p. 7). 

 

 

 Em meio às crises institucionais no século XIX (ANSELL-PEARSON, 1997), 

Nietzsche vê o mundo contaminado pelas morais utilitaristas, em que deixam a pessoa 

humana num estado terminal, quer dizer, de fraqueza filosófica; no entanto, para ele, esses 

momentos de caos social e político, era oportuno para repensar os caminhos, os objetivos 

da conjuntura social e, em particular, a vida. Isso indica que, provavelmente, esta é a 

nobreza política no pensamento nietzschiano, neste caso deixar de lado o caráter 

afirmativo da reflexão de Nietzsche "[...] não é um sinal de percepção, mas de preguiça 

moral e arrogância intelectual. A esse respeito, não apenas prestamos um grande 

desserviço a Nietzsche, como também a nós mesmos". (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 

23).  

 

[...] O pensamento político anti-humanista de Nietzsche, em vez 

de dar igual valor a toda vida humana individual, avalia o valor 
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da vida de um indivíduo em função de ela representar um modo 

de vida ascendente ou descendente. O indivíduo adquire valor 

colocando-se a serviço da criação da cultura. Se os indivíduos 

não podem alcançar a grandeza, devem ao menos servir a ela. 

Essa é a essência do aristocratismo de Nietzsche [...] (ANSELL-

PEARSON, 1997, p. 67). 

 

Nietzsche constata, na política moderna, a ausência de cultura num cenário em 

que os interesses pessoais e as ambições partidárias, foram colocadas em primeira 

instância e, por conseguinte (ANSELL-PEARSON, 1997), contribuíram para o 

desvirtuamento do caráter formativo da arte política. A concepção político-aristocrática 

no filósofo alemão, questiona, profundamente, os ideais e os fundamentos das sociedades 

democráticas, os valores decadentes das morais religiosas, enfim, todos os projetos 

normativos. O resultado dessa cultura política no mundo moderno, é a formação da pessoa 

humana na animalização, entretanto, vale lembrar que ele reconhece a própria exposição 

à herança epocal em que está inserido. Em consonância com isso, Ansell-Pearson ressalta: 

 

[...] É evidente que, nesse período, está desenvolvendo um modo 

de reflexão política que se pode considerar antecipador de sua 

subsequente concepção da “grande política" [...] O “radicalismo 

aristocrático” que caracteriza o pensamento posterior de 

Nietzsche é talvez mais um meio para um fim – um meio de 

ocasionar mudança fundamental e colocar a política em nova 

trajetória além do estreito horizonte do nacionalismo – do que um 

fim em si mesmo. No entanto, seu ponto de vista final permanece 

abertamente culturalista e esteticista, fundamentado sobre uma 

depreciação da esfera política como arena que ofereça espaço à 

prática da cidadania democrática. O ponto de vista de Nietzsche 

nessa época, contudo, não se baseia em tal depreciação. Muito 

pelo contrário, ele acha que a política democrática pode suscitar 

e favorecer a cultura, não que tenha necessariamente de destruí-

la, ou que seja sinônimo de declínio e degenerescência. 

(ANSELL-PEARSON, 1997, p. 109-110). 

 

A partir do que foi dito, fica claro que Nietzsche propõe a política nobre como 

tentativa de contribuir na autossuperação do ser humano, contudo não foi compreendido 

pelos homens modernos. Ele não estranhava ser incompreendido por esses humanos 

modernos e, para tanto, suas reflexões tinha a intenção de alcançar outro público, o 

homem pós-moderno. (ANSELL-PEARSON, 1997). Diante disso, os aforismos de 

Nietzsche “[...], são destinados a inspirar nas pessoas um desejo de derrubar e reavaliar 
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todos os valores precedentes (do bem, do mal, do que é justo e injusto [...]”), como diz 

Ansell-Pearson (1997, p. 33). Ele ainda continua a dizer que: 

 

Nietzsche opõe-se tanto ao socialismo como ao liberalismo tendo 

como base o fato de que, apesar das diferenças entre eles, não são 

mais do que tentativas de uma gestão econômica da sociedade, 

em que a cultura é desvalorizada e a lógica utilitária é que 

governa. O liberalismo não tem nenhuma noção de escola de 

hierarquia e repousa sobre um individualismo abstrato que dá 

origem a uma tímida condescendência na sociedade, enquanto o 

socialismo subordina o objetivo da cultura ao da justiça social e 

dá origem a uma sociedade dominada pela burocracia. 

(ANSELL-PEARSON, 1997, p. 53). 

 

A suposição levantada por Nietzsche, que no mundo moderno há uma tendência 

de política fraca e pequena (VIESENTEINER, 2006), começa a ganhar espaço com a 

ascensão do movimento cristão. A sua hipótese confirma-se no cenário dos 

acontecimentos relacionados à modernidade enferma, cuja proposta é idolatrar a ciência, 

o progresso, a democracia, a moral utilitária. A sociedade moderna é, antes de tudo, a 

continuação e o prolongamento do instinto decadência. Parece, com isso, que a 

modernidade rompeu com a tradição cristã, mas de uma forma aparente, visto que 

continua com os mesmos traços do movimento cristão.  

Assim sendo, a ótica político-aristocrática – reflexão do período de maturidade 

política de Nietzsche – almeja fundamentar filosófica e legitimamente essa noção nobre 

de política. Da junção entre a política e a filosofia, o filósofo alemão propunha a 

superação dos ideais modernos, consequentemente, a criação de outros valores. A 

abordagem crítica nietzschiana, aponta na intenção de formar pessoas melhores. Tanto a 

política quanto a cultura, em relação aos desafios na modernidade, estão em diálogo na 

abordagem crítica do filósofo. (ANSELL-PEARSON, 1997). Desse modo, “[...] sua 

própria reflexão mostra a necessidade de uma educação filosófica (paideia), que 

preparará o terreno para a constituição de um novo tipo humano mediante a reavaliação 

de todos os valores”. (ANSELL-PEARSON, 1997, p. 175). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ABERTURAS HERMENÊUTICAS À 

EDUCAÇÃO E À POLÍTICA 

 

 O que se percebe, com a crítica de Nietzsche à educação do século XIX, é a 

semelhança com os problemas educacionais existentes no mundo contemporâneo. Mesmo 

sendo algo distante, em relação ao cenário em que ele estava inserido, a sua posição frente 

aos sistemas de ensinos, às morais, a ideais políticos e partidários é a de ampliar o debate 

sobre os diversos temas. Quer dizer, a vida deseja sempre ir além dos enquadramentos 

religiosos, sociais, econômicos, entretanto, existe a força contrária, de controle, de 

massificação do pensamento. Como ele descreveu, com base em outras teorias, tudo está 

em movimento e, assim, não há razão para dogmatizar a vida.   

 A crítica de Nietzsche à educação, à política considerava a importância da reflexão 

filosófica sobre os problemas existenciais da condição humana. A preocupação do 

filósofo em analisar as questões emergentes da vida, ressoa na vida política. Vem, ainda, 

provocar os profissionais da educação, os órgãos ministeriais, os partidos e os políticos 

por melhorias na Escola Pública. Isso não significa cair em dualismos, de querer fazer a 

opção por modismos pedagógicos, mas de sempre superar as propostas vazias, questioná-

las e propô-las a fim de contribuir na elevação da pessoa humana. 

 Nietzsche, em relação à política, acredito que seu modo de olhar para a sociedade 

moderna em seu contexto tem algo a nos ensinar no sentido de repensar os partidos 

políticos, a representatividade. O que ele sugeriu, a meu ver e reinterpretando o 

pensamento de Nietzsche, foi a necessidade de pessoas, de gestores, de governantes, de 

políticos, de educadores competentes. No Estado democrático de Direitos, Nietzsche tira 

o véu dessa ideologia moderna, e nos lança a rever o modelo de democracia na sociedade. 

Mas também, nos provoca a pensar, no contexto escolar, qual tipo de democracia se tem 

nas escolas, uma vez que é pouco discutido a participação efetiva da comunidade escolar 

(pais, alunos, entidades).  

 O percurso do trabalho consistiu, num primeiro momento, em analisar o 

pensamento de Nietzsche sobre o instinto gregário e a noção de rebanho. Além disso, 

tratei de alguns temas importantes que o filósofo alemão aborda em suas reflexões. A 

meu ver, o objetivo foi alcançado, pois consegui introduzir uma “pequena” parte sobre o 

questionamento de Nietzsche à sociedade moderna; o segundo objetivo tinha a intenção 

de aproximar a proposta de filosofia com o relatório do Grupo de Trabalho. O objetivo 
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foi realizado, pois a crítica de Nietzsche à educação do século XIX foi relevante para 

iniciar uma tentativa de diálogo com esse relatório. Ademais, apresentei a análise de 

Nietzsche como se ele estivesse dizendo algo sobre os entraves da educação daquele 

período da ditadura; finalmente, no terceiro objetivo, se de um lado consegui discorrer 

sobre a política e a aristocracia em Nietzsche, de outro, também consegui demonstrar a 

contribuição do pensamento nietzschiano como um dos meios de discutir e aprofundar a 

educação. 

 A hipótese do trabalho se confirma no sentido de questionar a educação 

contemporânea. Ainda nessa dimensão, a pesquisa se propõe a ser um material formativo. 

A contribuição teórica é importante, pois vem colocar as ideias técnicas e políticas 

engessadas em “xeque”. Existe o espontaneísmo pedagógico, que mascara a educação. 

Dessa forma, procurei ir na contramão dos modismos pedagógicos, tendo algo sólido para 

repensar, recriar e propor novos desafios à educação, à filosofia, às políticas públicas. 

Nietzsche nos convida a ter um olhar mais refinado tanto para os métodos pedagógicos 

quanto para as diretrizes curriculares. Desse ponto de vista, sua filosofia não se limita a 

refletir os problemas metafísicos, epistemológicos, entre outros, mas vem pensar a vida 

numa dimensão ampla.  

          Além do mais, percebe-se a energia recriadora de Nietzsche. Ela vem ser uma das 

bases para aprofundar os temas que são fundamentais para repensar a sociedade. Com 

isso, não estou dizendo que é a melhor saída para resolver a situação insidiosa da política 

contemporânea. No entanto, a abordagem crítica de Nietzsche é provocativa, deseja 

superar o que foi questionado, a fim de aprofundar e sugerir alternativas melhores. Eis o 

desafio para a sociedade contemporânea: compreender os fatos sem excluir as posições 

diferentes, sem querer impor quaisquer formas de pensamento ditatorial e autossuperar 

as fraquezas políticas, culturais e educacionais. 

O caráter de denúncia em Nietzsche foi tratado nessa pesquisa, mas não tem 

perspectiva utópica e religiosa. É algo bem mais abrangente. Trata-se, porém, de apontar 

os questionamentos de Nietzsche ao mundo moderno. Nesse sentido de crítica, o trabalho 

apresentou uma tentativa de leitura sobre a educação e a política em Nietzsche. Isso não 

significa encerrar as “aberturas hermenêuticas” sobre as reflexões do filósofo alemão. 

Como ele ressaltou, com base em Heráclito, tudo está em devir. Por isso, a pesquisa não 

procurou ser dogmática sobre a proposta de Nietzsche. Ele coloca em dúvida tais leituras 

unilaterais e vê a necessidade de desconfiar das morais absolutas, dos ideais pedagógicos 

e políticos dos sistemas educacionais.  
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Em relação ao relatório do GT, presumo que a reflexão nietzschiana vem iluminar 

os pontos equivocados de educação, dos quais resultaram na Lei 5.692/71. A 

transvaloração da educação, quer dizer, no sentido de promover e formar pessoas 

melhores, não só considerando para o mercado de trabalho, ainda, como outras questões, 

está num caminho inverso. Encontra-se na direção técnico-industrial. Além do mais, por 

propostas superficiais que iludem a mente dos cidadãos. Todavia, existem outras linhas 

de reformas educacionais, como a recente reforma do ensino médio, que estão no mesmo 

sentido do anteprojeto do GT.  

Para tanto, o desafio está em ultrapassar as propostas pequenas de educação, em 

discutir o porquê que o Brasil não avança em termos culturais, econômicos, políticos e 

sociais. Desconstruir os sistemas pedagógicos não é uma tarefa fácil, porque tem a 

pequena política que domina os órgãos educacionais, os partidos políticos, os 

representantes, os técnicos em educação. Todavia, acredito na autossuperação desses 

modelos de educação controladores, ou como Nietzsche descreveu, nas instituições 

formadoras de rebanho.  

No contexto brasileiro, o momento é de decadência nas diversas instituições de 

desencanto com os órgãos públicos, resultado de longo processo cultural e que até agora 

não avança em todas as dimensões da vida. Como nos alertou Nietzsche, esse cenário de 

enfraquecimento político, é importante afirmar porque, a partir daí se tem, futuramente, 

uma nova sociedade. Algo que parece resolver a situação iníqua brasileira, mas não é bem 

assim. A mudança de cultura, por exemplo, a formação de pessoas preparadas no sentido 

de serem cidadãos compromissados, entre outros, é um dos desafios para mudar a prática 

de vida política e social das pessoas, dos representantes do povo, dos partidos, dos 

educadores. 

Como país emergencial, não sei se a educação caminha em direção da excelência 

na qualidade de escola, de infraestrutura, de organização, de gestão eficiente, de políticas 

educacionais, de valorização do profissional da educação de quem prepara a merenda, 

passando pelo agente de organização escolar até o gerente administrativo. É claro que não 

é um projeto fácil de realizar, pois envolve a desconstrução das políticas pequenas. Além 

disso, a autossuperação dos projetos políticos que não estão preocupados com as 

dimensões da vida.   

Constata-se, devido à descrença com a liderança política, sinais de conformismo, 

de horizontes sem perspectivas à vida, à educação. Encontra-se, assim, o país num estado 

enfermo, de sucateamento na educação, na saúde, entre outras, com base em propostas 
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pequenas de política que não contribuem para o desenvolvimento da sociedade e de 

pessoas. A presente realidade política, torna-se desafiadora, pois do jeito que está exige-

se a autossuperação e, concomitantemente, de líderes fortes e competentes. Nietzsche não 

apresentava a profecia de novos tempos, mas, antes de tudo, a crítica sobre a sociedade 

moderna, distante de qualquer ressentimento, de negação com a vida. Desejava, além 

disso, o ser humano alegre, isto é, a pessoa com vontade de crescer, de desenvolver, de 

criar em meio aos padrões estabelecidos.  

 O relatório do GT no contexto ditatorial é um dos entraves que caminha na 

proposta de rebanho, de metas equivocadas, de uma educação ausente de cuidado com a 

formação humana, intelectual, cultural, política. Desse modo, o problema da Escola 

Pública de qualidade, vem se arrastando ao longo de anos e o Brasil tenta superar, com 

passos pequenos e tímidos, o desafio de melhorar o ensino básico. Nietzsche destacou a 

importância desse ensino, e presumo que o discurso de melhoria, por parte dos 

governantes, é algo no qual não falta nas propagandas, entretanto, os representantes 

defendem a educação pronta, quer dizer, irreal e sem fundamentos sólidos e, assim, 

mascarando a situação perniciosa nas escolas. Parece-me que a educação tenta sair do 

enforcamento pelo esforço de alguns educadores comprometidos, que fazem a diferença 

no cotidiano escolar, nas universidades e nas faculdades.  

 Com o relatório do GT, percebo a insuficiência na educação, quer dizer, uma vez 

que não acontece o plano de educação autêntico, capaz de assegurar a qualidade da Escola 

Pública. Supõe-se que a Escola Pública tem condições de melhorar, no entanto envolve 

outras questões mais sérias que envolvem a cultura das pessoas, a seriedade na hora de 

votar, de acreditar na força da política. Num contexto militar, os objetivos à educação não 

foram suficientes para garantir o ensino adequado aos cidadãos, pois as decisões, como é 

algo natural de se esperar dos órgãos educacionais, tiveram pautadas pelos interesses 

mercadológicos e, principalmente, afirmando que tal proposta contribuiria para fortalecer 

a democracia e o desenvolvimento do país.  

            A educação, em perspectiva militar, tinha como objetivo recuperar o Brasil da 

crescente evasão escolar da qual era o empecilho que não poderia ter mais. Com isso, o 

país fortalece o contato com os Estados Unidos, as empresas internacionais começam a 

adentrar no terreno brasileiro e, consequentemente, o ensino voltado para o mercado de 

trabalho começava a fazer parte da educação.  

 Assim sendo, acredito que ainda há um vasto campo a ser discutido na educação, 

por exemplo, o trabalho da gestão escolar. Qual o fundamento filosófico e político tem a 
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trindade-gestora na Escola Pública. Se analisei os entraves do relatório à luz de Nietzsche, 

quem sabe, em outro momento, com um olhar mais atento, pretendo discutir o papel dos 

gestores num sentido diferente que não está na literatura pedagógica, nas leis e nas 

resoluções. Um dos problemas na educação é a incompetência. Esta começa no Ministério 

da Educação, nas Secretarias municipais e estaduais, nas Diretorias de Ensino até chegar 

na gestão escolar. Percebe-se que a ausência de criação, por parte do trio-gestor, não foi 

superada e, por isso, há necessidade de ampliar os estudos sobre essa temática e organizar 

a Escola Pública, em particular, a gestão.  
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