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RESUMO 
 

Este trabalho discute a ideia de mestre em Nietzsche a partir das críticas do 
autor à educação de seu tempo. Na primeira parte, investiga-se o problema do 
mestre em meio à cultura, ao conhecimento e à erudição na Alemanha do 
século XIX, abordando a história do “Nietzsche educador” e sua crítica ao mé-
todo dialético socrático. No capítulo seguinte, busca-se reconstituir o discurso 
de Nietzsche acerca dos seus mestres: Schopenhauer e Wagner, o que demons-
tra a importância e a necessidade dos modelos clássicos como guias e inspi-
radores. Aborda-se também o conceito nietzschiano de imitação criado-
ra e adestramento linguístico. No terceiro capítulo, destacam-se as três tarefas 
afirmativas, retiradas do capítulo VIII, de Crepúsculo dos ídolos: o aprender a 
ver, aprender a pensar, aprender a falar e escrever, e com as manobras da 
máxima: “torna-te aquilo que és”, indica-se a noção de  um estilo artístico-
estético. A pesquisa é de cunho bibliográfico e por meio da “frequentação” dos 
textos nietzschianos acerca do tema, o problema de pesquisa vai sendo con-
templado. Em verdade, grande parte das reflexões nietzschianas sobre a edu-
cação é retirada de sua experiência particular, e, dentre os resultados obtidos, 
conclui-se que a ideia de mestre em Nietzsche é uma composição de “tipos” 
oriundos de vivências e experiências. Neste momento, percebemos que o filó-
sofo reúne teoria e prática, aventura-se nas intermitências da ação e do pen-
samento e acaba depositando uma bela esperança no mestre. 
 
Palavras-chave: Nietzsche; mestre; formação; educação. 
  

 
 
 
 

  





 

ABSTRACT 
 

This paper aims to investigate Nietzsche´s idea on the master based on the 
author´s critiques on education in his days. The first chapter focuses on the 
master´s problem in the midst of the 19th century German culture, knowledge 
and erudition and the history of “Nietzsche as educator” and his critique on the 
Socratic dialectic method. In the second chapter, Nietzsche´s ideas on his mas
ters, Schopenhauer and Wagner, are reassembled indicating both the impor
tance of and the need for the classical models as guides and 
inspiration. This chapter also includes an approach on the Nietzschean concept 
of creative imitation and linguistic training. The third chapter features the three 
affirmative tasks collected from Chapter VIII of Twilight of the Idols: learn to 
see, learn to think, learn to speak and write, and as the maxim “turn yourself 
into what you are” gets multiple senses all along Nietzsche´s writings
the notion of an artistic-aesthetic style to be pointed out. This research has got a 
bibliographic nature and so, as the Nietzschean texts related to the theme are
“visited”, the issue raised in the research gets to be addressed.
part of the Nietzschean reflections on education will arise from his private 
experience, hence, among the obtained results it is possible to conclude that the 
idea of master in Nietzsche is a composition of “types” arising from one´s 
existence and life experiences. At this point it is possible to observe that the 
philosopher puts practice and theory together, ventures in the intermittences of 
action and thought and finally, places great hopes in the figure of the master.
 
Keywords: Nietzsche; master; formation; education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
 
O objetivo deste trabalho será investigar a ideia de mestre em 

Nietzsche a partir das críticas do autor à educação de seu tempo. Assim, 
a pesquisa analisa as relevâncias da filosofia nietzschiana na educação, 
problematizando o conceito de mestre e expondo a importância do 
projeto pedagógico do autor para o atual contexto educacional.  

No 1º capítulo, abordo as críticas do professor Nietzsche à 
educação de sua época, utilizando a conferência “Sobre o futuro de 
nossos estabelecimentos” (1872), a “III  Consideração intempestiva: 
Schopenhauer como educador” (1874) e Crepúsculo dos ídolos (1888). 
Através desses textos e obras, o autor demonstra seu forte interesse 
sobre a tarefa do educador, tomando a crise da educação como 
oportunidade para refletir o seu significado. Em outros termos, 
Nietzsche critica o desempenho dos mestres, a cultura difundida em sua 
época e os egoísmos que minavam as instituições de ensino.  

A partir das críticas encontradas, especialmente no pensamento 
do “jovem Nietzsche”, percebemos o problema da erudição e da tomada 
dos intelectuais que causavam o declínio da formação, os filisteus da 
cultura (Bildungsphilister). Segundo a comentadora Scarlett Marton, os 
filisteus da cultura são 

os homens que não são cultos, mas têm a ilusão de 
ser. Incapazes de criar, limitam-se a imitar ou 
consumir (...). Fizeram da cultura algo venal, 
puseram-na à venda, submeteram-na às leis que 
regem as relações comerciais (MARTON apud 
DIAS, 1983, p. 32). 
 
 

Como resposta, Nietzsche insinua uma transformação radical, 
alertando sobre a “maneira erudita” que predominava na modernidade, 
para ele, uma espécie de doença que se consolidava através dos quatro 
egoísmos: do Estado, do comércio, da ciência e da “bela forma”. Já em 
escritos como Crepúsculo dos ídolos, especialmente no capítulo VIII, 
intitulado “O que falta aos Alemães”, Nietzsche reforça seus argumentos 
do período jovem, porém, de forma mais intensa, analisando a tendência 
à vulgarização da educação e dos educadores que, agora, se tornavam 
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um veneno e não mais o remédio do povo, graças às doses excessivas de 
erudição e de conhecimento. 

Sendo assim, o objetivo desta primeira parte será investigar o 
mestre em meio à cultura, ao conhecimento e à erudição através de uma 
desconstrução nietzschiana: tanto das potências que impediam o 
surgimento dos “verdadeiros mestres” quanto da tradicional dimensão 
pedagógica. Dimensão metódica, sistemática, que se constituía através 
dos homens eruditos que visavam à sobrevivência, nada mais. No 
entanto, em Nietzsche, o mestre será um espírito nobre, capaz de 
mostrar a vida como uma obra de arte original, isto é, única e 
inigualável.   

No 2º capítulo, investigo a ambição do primeiro Nietzsche e a 
procura por um mestre que soubesse dar, ao mesmo tempo, “asas e 
freios” para salvá-lo de seu tempo, presumindo que a vida só pode 
alcançar os seus valores mais elevados e mais profundos através de 
verdadeiros educadores. Assim sendo, reconstituo os discursos acerca de 
seus mestres, Schopenhauer e Wagner, demonstrando a importância e a 
necessidade dos modelos clássicos como guias e iniciadores. 

 No entanto, para entender o que há de exemplar e de educador 
neles, “devemos analisar mais seus atos do que seus livros”, assim como 
os “perigos constitutivos e os perigos da época” (NIETZSCHE, 2003, p. 
160). Por isso, tomo como estudo as obras O Nascimento da Tragédia 
(1871), Schopenhauer como educador (1874) e a conferência “Sobre o 
futuro de nossos estabelecimentos” (1872), analisando mais atentamente 
a filosofia de Nietzsche nesse período. Na primeira obra, encontramos 
uma homenagem a Wagner e o reconhecimento de seu espírito livre e 
revolucionário, enquanto que na “III Consideração intempestiva” 
Nietzsche comunica o que há de exemplar na natureza do mestre-
filósofo Schopenhauer, opondo seu espírito nobre aos espíritos pobres 
que conservavam uma tradição decadente.  

Neste período, Nietzsche é conduzido, ou melhor, deixa-se 
conduzir. De fato, acredita ter encontrado o sentido mais originário da 
cultura, sempre acompanhado de seus mestres. Porém, na Alemanha 
ameaçada pelas instituições e pelas potências egoístas que alimentavam 
“precisamente os pensamentos dissimulados” — isto é, aqueles não 
direcionados à cultura, “segundo uma ótica pura e desinteressada” 
(NIEZSCHE, 2003, p. 185) —, como seria possível uma consagração da 
cultura como Bildung? Segundo Nietzsche, o primeiro passo será 
“prender o coração a algum grande homem” (2003, p. 184).  

No entanto, o povo do século XIX degenerava, pois atribuía 
finalidades à cultura: erro que consagrava o declínio alemão. Desta 
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maneira, Nietzsche sente a obrigação de resgatar uma “cultura viva”, 
que pode ser entendida inicialmente como a 

filha do conhecimento em si, e da insatisfação em 
si, de todo indivíduo. Aquele exprime isto 
dizendo: “Vejo acima de mim algo de mais 
elevado e mais humano do que eu; ajudem-me 
todos a chegar aí, assim como ajudarei a qualquer 
um que reconheça a mesma coisa e sofra com ela, 
e que, com toda a sua plenitude, se agarrará à 
natureza e se inscreverá nela como juiz e medida 
do valor das coisas” (NIETZSCHE, 2003, p. 183). 
 
 

Ainda no 2º capítulo, abordo o conceito nietzschiano de imitação 
criadora e adestramento linguístico, refletindo sobre o problema do 
mestre e sua importância dentro do seu projeto, que resgata a cultura 
como Bildung, entendida como a filha do conhecimento em si, e da 
insatisfação em si, pensada, agora, através de novas medidas, novos 
valores e ações. Ou, em outras palavras, através das ações que devolvam 
ao pensamento a sua profundidade, renunciando aos meros pontos de 
vista. 

No 3º capítulo, encontramos as tarefas afirmativas nietzschianas 
retiradas do capítulo VIII de Crepúsculo dos ídolos: o aprender a ver, 
aprender a pensar, aprender a falar e escrever. Ações que ressaltam o 
que os alemães estavam perdendo naquela época, resgatando a 
necessidade dos mestres que, inicialmente, devem aprender a ver cada 
indivíduo, cada aluno em sua singularidade, antes de julgar o coletivo. 
Habituar os olhos, assim como os sentidos, evitando os atos vulgares e 
céleres.  

Contudo, fascinados pela modernidade, a tendência tradicional 
era antagônica, ou seja, aos professores faltava a virtude da paciência, já 
que “coisificavam” o conhecimento, objetivavam o ensino, estimulavam 
o aluno a “querer ter” uma liberdade impossível de se alcançar de 
“antemão”. Então, Nietzsche chama sua segunda tarefa, o aprender a 
pensar, uma ação esquecida pelas instituições, pois não se “compreendia 
que o pensar deve ser aprendido tal como a dança deve ser aprendida” 
(NIETZSCHE, 2010, p. 61), isto é, com pés ligeiros e leves, capazes de 
romper com os métodos tradicionais e ultrapassados.  

Assim, Nietzsche encerra suas tarefas, porém, de maneira 
enigmática, escrevendo em parcas linhas as ações do falar e do escrever, 
que insinuam um importante momento: o esvaziamento dos conceitos e 
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das palavras deixadas por certas histórias e filosofias que não nos cabem 
mais. É nessa relação com o mundo que as coisas se constituem e, ao 
livrar-se do peso que a tradição deu às palavras, o mestre poderá mostrar 
toda sua potência, sua necessidade e responsabilidade, imprimindo, 
assim, novos sentidos à vida.   

Da mesma maneira, antes de adquirir e transferir conteúdos ou 
verdades, o mestre deverá perceber a vida como um original conjunto de 
ensaios e experiências. É este o ritmo que Nietzsche quer oferecer à 
formação, resgatando o problema do mestre através das vantagens dos 
“bons encontros”; os encontros com os gostos mais educados e de 
sensibilidade mais afinada. 

Neste último capítulo investigo também as manobras da máxima: 
“torna-te aquilo que és”. Para Nietzsche, o educador deve atingir um 
olhar mais criativo e elevado, mais aberto para alcançar, de fato, outras 
maneiras e miradas. Miradas, por sua vez, de dimensão mais criativa, 
que valorizem o indivíduo e seu reencontro consigo, com suas vontades 
particulares e desejos mais esquecidos, os quais estão mais acima do que 
dentro de nós. Por isso, a ideia de mestre caminha junto ao preceito 
máximo nietzschiano e seu conceito de “estilo artístico”. 

Sobre a relevância das questões a serem levantadas, é possível, 
graças à extemporaneidade da obra de Nietzsche, falarmos da atual 
condição da educação acompanhados de seu pensamento. Uma condição 
que, infelizmente, parte de não abrirmos mão da tradição, da autoridade 
hierárquica e da cientificidade herdada. Ao pensarmos no problema com 
Nietzsche, vemos que a formação deverá possuir, como fim último, ela 
mesma, sendo essencial, portanto, mestres mais preocupados em ensinar 
— através da arte de viver — o mundo como ele realmente é: repleto de 
contingências e desafios.   

Assim, em Nietzsche, percebemos que o conceito de mestre está 
em uma zona fronteiriça, ou seja, em pleno diálogo com o problema da 
cultura e da formação, vendo o homem como um ser inacabado e em 
constante criação que, por essa razão, possui a necessidade de 
interpretar, de ler e de dar formas a esse grande texto chamado mundo. 
Neste sentido, o ato de criar, de oferecer silhuetas, formas e verdades 
infinitas aos desejos, é algo tentador, e, segundo o filósofo, estas seriam 
vontades que surgem do jogo entre os impulsos externos e internos 
assegurados pelas relações com o outro. Porém, este é um jogo de 
ordem explosiva, não objetiva, sendo a existência, de fato, uma grande 
formação finita, constante e original, momento em que o homem 
constrói e desconstrói seus ideais, tendo, assim, uma única chance para 
isto. Em outras palavras, formar, para Nietzsche, é auxiliar a construção 
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de um exemplar único da natureza que deverá ouvir as suas vontades 
mais fortes e íntimas.  

Aqui, Nietzsche reforça o caráter educativo da existência, 
resultado dessa enérgica construção e desconstrução de verdades. 
Contudo, é preciso entender “esse movimento de vir à forma em relação 
ao tempo, sem o qual perderíamos a dimensão do devir”, pois “uma 
forma, uma vez realizada, não dura eternamente — o tempo se 
encarrega de destruí-la” (DIAS, 2011, p. 69). Tais formas, que são 
inúmeras em vida, deverão perecer de tempos em tempos, possibilitando 
o surgimento de outras formas, outros gostos, outras interpretações. 
Diante dessas afirmações, percebemos o valor da morte, do falecimento 
das verdades e dos desejos para que, de fato, haja um movimento: o 
movimento da formação autêntica, entendida no primeiro Nietzsche 
como a própria Bildung.  

Todavia, o que esperar de Nietzsche para a filosofia da educação? 
Se a filosofia fornece à educação preciosas reflexões sobre o educador, 
por outro lado, a educação também pode elevar a filosofia, como 
exemplo, resgatando a importância das ações de um filósofo. Para 
Nietzsche, o filósofo não pode desprezar a práxis, afinal, ele só estará 
em condições de ser levado a sério, de ser ouvido e visto, a partir do 
momento em que se importa consigo e com seus próprios passos e 
ações. Por isso, o filósofo servirá de exemplo, não unicamente pelos 
seus livros, mas também pelo seu regime alimentar, pelos seus 
costumes, e não só pelas palavras e pela escrita (NIETZSCHE, 2003, p. 
150). 

De fato, o objetivo deste trabalho é rever a ideia de mestre e o 
conceito de formação à luz da Filosofia da Educação, uma vez que tal 
campo de conhecimento poderá enriquecer o assunto, ao demonstrar que 
é possível pensar sobre o educador a partir de novas dimensões. Por sua 
vez, o modo como o filósofo entende a tarefa do mestre conta ainda com 
outros atributos decisivos que auxiliam na afirmação do espírito crítico 
do ser humano. Neste sentido, para o filólogo da formação não basta ser 
expectador no mundo, já que o aluno necessita aprender a desaprender, 
ver que o “essencial da vida é a enorme potência modeladora que do 
interior cria formas, utilizando, explorando as circunstâncias exteriores” 
(NIETZSCHE apud MARTON, 1985, p. 66). 

Será desse modo, acompanhado dos verdadeiros educadores, 
“médico” e “salvador”, que os alunos poderão alçar voos. Contudo, 
segundo Melo (2011), o educador não é aquele que despreza a disciplina 
e o rigor, pois em Nietzsche o mestre é aquele que lida com os impulsos 
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da juventude e com as ousadias da precocidade, ou seja, com as ações 
que podem ser prejudiciais às experiências formativas. Assim, o mestre    

(...) deve curar as “doenças da alma” decorrentes 
de “uma indisposição deficiente do corpo” e 
permitir o acesso à sabedoria; mas para isto, para 
adquirir esta dupla condição, para nutrir a sua 
autoformação, o seu autocultivo, isto lhe exigiria 
não somente o isolamento, mas ainda uma vida 
dura e o domínio de si, sem o que ele não poderia 
se proteger “contra a vulgaridade do escravo e do 
farisaísmo” reinante. Uma “dura escola” exige 
uma dura disciplina para o corpo e para o espírito, 
mas também uma forte economia de elogios e de 
indulgências, uma forte dose de censura, se é que 
esta escola existe para a formação das exceções, 
os homens capazes ao mesmo tempo de mandar e 
obedecer, tal como deseja Nietzsche (MELO, 
2011, p. 32). 
 
 

No entanto, onde estão os mestres exemplares e combatentes de 
Nietzsche? Ou, como seria possível uma autoformação, um autocultivo? 
O “jovem Nietzsche” deixa algumas pistas para buscarmos tais 
respostas, pois o mestre terá que, primeiramente, se conhecer, saber lidar 
com o próprio conhecimento para se tornar senhor de si. Assim, o 
espírito do mestre está no corpo daquele que repensa a sua virtude, mas 
que também ri dela (NIETZSCHE, 2003, p. 145) para repelir todo o tipo 
“intelectual”, por isso, os métodos que pretendem a massificação dos 
alunos. Dito de outro modo, será aquele que excede “o modo dominante 
do senso comum, o igualitário e uniformizante de rebanho” (DIAS, 
2011, p. 47). 

Aparentemente, tais trechos confirmam a relevância de pesquisar 
Nietzsche na área da educação, pois percebemos o quanto enriquecem a 
discussão para pensarmos os dias de hoje, já que o autor parece falar aos 
nossos ouvidos. Se isso se dá graças à sua extemporaneidade, ou pelo 
atraso de nossos estabelecimentos, ainda não sabemos responder, porém, 
em suas críticas há uma descrição nítida de nossas instituições. Mas, ao 
contrário de outros, Nietzsche dá gosto, sabor e cheiro aos pensamentos, 
oferecendo um “algo a mais” à educação. 

No entanto, aqui surge uma dificuldade a priori, pois quando 
problematizamos algum tema a partir de Nietzsche, devemos lembrar 
que estamos lidando com um pensamento que é assistemático e, como 
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diria Marton (2010): “algumas questões surgem, sofrem mudanças e 
desaparecem; é certo ainda que, por vezes, a descontinuidade nas 
questões e concepções se dá de uma linha para outra” (p. 38). E embora 
isso se dê graças ao vigor e à diversidade do seu raciocínio, mesmo 
assim será necessário reforçar o lugar de onde estamos falando e com 
quem estamos dialogando para entender o problema do mestre em sua 
obra.  

Falamos, necessariamente, do “primeiro Nietzsche” que, segundo 
Giacóia (2000), coincide com o tempo de docência na Universidade de 
Basileia como catedrático de filologia clássica, período marcado pelos 
livros O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música (1871), 
Considerações Extemporâneas (1873-1876), assim como as 
conferências: Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino 
(1872). Ainda assim, será necessário transitar por outros textos, como 
Crepúsculo dos ídolos (1888), Ecce Homo (1888) e Assim Falou 
Zaratustra (1883-1885).  

Entre seus comentadores, cito inicialmente a autora Rosa Maria 
Dias, que percorreu a história do filósofo de maneira bibliografia em 
Nietzsche educador (1993). Nesta obra encontram-se os registros da 
relação com sua família e amigos, as influências de Schopenhauer e 
Wagner, a história do “Nietzsche professor”, as memórias de alguns 
alunos que participaram de suas aulas, as críticas aos estabelecimentos 
de ensino e o momento em que ele rompe com seus mestres. E, para 
ilustrar melhor essa discussão, Dias incorpora alguns recortes de seu 
epistolário, como as memórias dos alunos que fizeram parte da vida do 
“Nietzsche educador”. 

Em Nietzsche e a educação (2003), por sua vez, Larrosa trabalha 
a discussão do educador através, basicamente, das tarefas de leitura e 
interpretação, pois pensar o mestre a partir de Nietzsche é “perceber que 
o ensinar a ler de outra forma é educar o homem por vir, o homem do 
futuro” (LARROSA, 2003, p. 24). A partir disso, o autor fundamenta 
que as condições para a formação se dão através de passeios únicos e 
individuais entre o saber interno e externo. Nesse domínio, iniciar o 
discípulo na leitura do próprio texto, na interpretação da vida, é a 
própria essência do educar, porém, sempre em vista do indivíduo, 
pensando nas suas singularidades. Sendo assim, sabendo sobre quem ou 
quando falar, o aluno poderá constituir suas próprias críticas à ciência, à 
cultura “geral”, compreendendo que apreender será como ler o mundo e 
além, pois é preciso participar desse texto inacabado. Ao mestre, resta 
estimular seu autor-leitor a ter vontade de novas perspectivas: “abrir 
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seus ouvidos, apurar seu olfato, educar seu gosto, sensibilizar seu tato, 
dar-lhe tempo, formar um caráter livre” (LARROSA, 2003, p. 24). 
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CAPÍTULO 1 
 

AS CRÍTICAS DO PROFESSOR NIETZSCHE À EDUCAÇÃO  
DE SEU TEMPO 

 
É de todo conhecido, porém, que a enorme 
carga de tradição, hábitos e costumes que 
ocupa a maior parte do nosso cérebro lastra 
sem piedade as ideias mais brilhantes e 
inovadoras de que a parte restante ainda é 
capaz.         
   Saramago 

 
À primeira vista, as palavras do romancista português José 

Saramago oferecem uma breve síntese das críticas nietzschianas acerca 
do “conhecimento” e da “erudição”. Temas prontamente encontrados no 
pensamento do “jovem Nietzsche” e que servirão como espécie de fio 
condutor para esta discussão. O que não nos impede de visitar suas 
obras mais maduras, sendo a formação humana o próprio cerne de sua 
filosofia. Em vista disso, analisaremos mais atentamente essas críticas, 
tal como o problema do mestre e sua importância na civilização. 
Assuntos que se destacam nos textos: “Sobre o futuro de nossos 
estabelecimentos” e “Schopenhauer como educador”. Porém, é em seu 
período mais derradeiro, como em Crepúsculo dos Ídolos e Assim falou 
Zaratustra, que o tema é tratado com maior profundidade. 

  Sobre as Conferências, podemos afirmar que iniciam com uma 
análise acerca dos problemas dos estabelecimentos de ensino da 
Alemanha do século XIX, época em que Nietzsche resgata o valor da 
ação de educar em meio ao furor da modernidade e do nacionalismo 
germânico. Tomado pelo culto à erudição, o espírito alemão 
enfraquecia, e junto, o conceito de formação. Nesse momento, o filósofo 
percebe a necessidade de uma desconstrução cultural, de uma 
investigação mais profunda acerca da história e da tradição, projetando-
se, assim, contra o modelo de mestre na modernidade, pois, para ele, os 
mestres seriam os próprios “desmerecedores da vida” que, 
acompanhados dos métodos “eruditos”, formavam de maneira 
acromática1 e tecnicista. 

                                                             
1 Segundo Dias (2001, p. 38), “o estilo ‘acromático’, que privilegia a exposição oral do profes-
sor e a audição do aluno, é, justamente, o oposto do que Nietzsche entende que deva ser a 
educação na universidade. Ali, onde se deveria exigir do aluno um treinamento rigoroso, 
inventou-se a autonomia. Tal autonomia nada mais é do que a domesticação do aluno para 
torná-lo uma criatura dócil e submissa aos interesses do Estado e da burguesia”.  
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De fato, Nietzsche desconstrói a ideia de educador que 
predominava à época, um tipo que valorizava apenas a racionalização do 
conhecimento, menosprezando os próprios alunos, tratados como 
mercadorias de série (Fabrikwaare). Segundo Nietzsche, esse modelo 
acabou gerando um inchaço hipertrófico do corpo: tudo por conta do 
poder e do domínio “doente” e limitador do conhecimento. Forças que 
transformavam as instituições em “lugares onde se transplanta essa 
obesidade erudita” (NIETZSCHE apud LARROSA, 2009, p. 48). 

Em outras palavras, ao invés de dissolver o conhecimento, 
romper com os próprios saberes, os professores afirmavam, na realidade, 
uma educação movida pela potência eufórica do Estado, do comércio, da 
“bela forma” e da ciência. Percebe-se que as instituições pereciam à 
mercê desses grupos, e aqui encontramos um dos traços marcantes e 
fundamentais para compreender o problema do mestre sob a luz 
nietzschiana, pois, naquele então, a educação se fazia em meio ao 
conhecimento superado, entre as verdades e as histórias já excedidas, 
chegando através do mestre erudito que lidava com os saberes e 
verdades fossilizadas. Então, veremos o caminho que o filósofo trilha 
para denunciar tais potências, tendo uma visão distinta da tradição, ou 
seja, que transcende as preferências unilaterais e egoístas que 
conservavam essa noção de educação ultrapassada.     

Assim, a “visão desconfiada” de Nietzsche se desenvolve e 
resulta num projeto que, primeiramente, espreita o retorno da “cultura 
viva” e profunda que dependerá dos espíritos nobres, não dos mestres 
eruditos. Por isso, o filósofo conta com os exemplos de Shopenhauer e 
Wagner. E, lançando alguns enigmas à educação, Nietzsche pretende 
colher o educador que irá “ensinar a pensar, ensinar a bailar. E ensinar a 
pensar não é definitivamente ensinar a escrever, a escutar e a falar? Não 
é ensinar a bailar com a voz e com a caneta, com os ouvidos e com os 
olhos?” (LARROSA, 2009, p. 36). Agora, é importante notar que os 
mestres eruditos conservavam uma hierarquia dominante, uma postura 
que reservava direitos aos professores e apenas deveres aos alunos, 
reforçando, assim, uma formação enferma, mas que garantia ao 
“mercado” profissionais domesticados, sem critérios, acríticos e de 
visibilidade unilateral.  

Porém, para falar mais claro e abertamente acerca desses 
problemas, Nietzsche faz um livre uso de figuras e metáforas: lida com a 
construção de tipos, desde a força máxima de Dionísio, até a 
conservação de forças representadas pelo socratismo, que aparecem, 
resumidamente, como a expressão da imposição ou necessidade da 
moralidade e da falta que nunca serão sanadas, ditando um ideal de 
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homem inexistente, de visão unilateral, com uma única interpretação de 
verdade, de bem e mal, logo, com uma visão limitadora. Assim, nessa 
discussão acerca do mestre, Sócrates caracterizará o “homem teórico”, o 
“mestre erudito” e de cunho metódico.  

Ainda neste capítulo, abordarei um pouco da história do 
“Nietzsche educador”, que dos 24 aos 34 anos ministrou aulas de 
filologia, desconstruindo, de fato, a figura do mestre tradicional e 
denunciando a sua má influência dentro dos estabelecimentos de ensino.  

 

 

1.1 Sobre o egoísmo do estado, do comércio, da ciência e da “bela 
forma” 
 

Contrário às tendências modernas, o autor de “Schopenhauer 
como educador” esteve empenhado em tornar a discussão sobre os guias 
legítima, o que o fez retomar o conceito de Bildung. Para ele, formar 
deve ser um processo de singularização do indivíduo, de seus interesses, 
e “eis aí o segredo de toda a formação, ela não procura os membros 
artificiais, os narizes de cera, os olhos de cristal grosso, muito pelo 
contrário, o que poderia atribuir estes dons seria somente uma imagem 
degenerada desta formação” (NIETZSCHE, 2003, p. 142). Assim, neste 
primeiro momento, formar é atravessar o pensamento de massa, exceder 
a opinião gregária, dando voz à própria vontade e à singularidade do 
indivíduo para que ele possa, futuramente, cuidar de si, da sua formação, 
afirma Nietzsche.  

Assim, a finalidade dos mestres e seus efeitos na civilização 
ganha um espaço significativo na produção intelectual do filósofo 
alemão. Para ele, educar é inventar, desenhar novas formas, ou como 
diria a autora Rosa Dias, é uma atividade constante e ininterrupta, que 
visa efetivar novas possibilidades de vida (2011, p. 65). Contudo, 
Nietzsche nega a possibilidade de educar o outro através de atividades 
regulares, pois isso requer o sacrifício de certas forças internas. Assim, o 
que existe, efetivamente, é uma educação como “auto-processo” 
formativo, pois ninguém pode construir em nosso lugar as pontes que 
necessitamos atravessar 

 
sozinho[s] para ultrapassar o rio da vida (...). 
Ninguém pode construir em teu lugar as pontes 
que precisarás passar para atravessar o rio da vida. 
Ninguém, exceto tu, só tu. Certamente existem 
inumeráveis sendas e pontes e semideuses que vão 
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se oferecer para te levar para o outro lado do rio 
(...). No mundo existe um só caminho pelo qual 
somente tu podes passar. Para onde leva? Não 
perguntes, segue-o (NIETZSCHE, 2003, pp. 140-
141). 

 
 
A partir dessas palavras, Nietzsche relembra que o homem é um 

ser composto de vontades, mas que entre elas há uma vontade 
irreprimível: a de dar formas à consciência, “sendo o produto deste 
movimento artístico algo que não está normatizado por nenhum objetivo 
predeterminado, por nenhuma meta” (LARROSA, 2006, p. 57). 
Entretanto, precisamos de um ideal que nos demonstre o valor desse 
movimento livre. Em outras palavras, precisamos, sim, de alguém que 
nos ajude a entender a importância do “autoconhecimento”, do 
“autocultivo”, antes de atravessarmos o rio da vida.  

Porém, no início da terceira consideração em “Schopenhuaer 
como educador”, percebemos que o mestre moderno, “esquecido” 
dessas vontades nobres e fortes, alimentava um sistema egoísta em 
nome do Estado, do comércio, da ciência e da “bela forma” jornalística. 
Potências que afetavam o fim da formação que deveria se dar nas trocas 
constantes de vivências repentinas, das experiências, da reinterpretação 
dos impulsos fortes e fracos que movem o homem ao decorrer dos 
encontros e desencontros com o outro. Por isso, as avaliações pontuais 
do filósofo da aurora, naturalmente, desejam uma nova educação, tal 
como um educador que lide com o conhecimento de outra maneira, 
trazendo uma pedagogia que extrapole as dicotomias vigentes ao pensar 
na separação entre conhecimento e vida, corpo e espírito, intelecto e 
sentidos. Nietzsche pretende resgatar as categorias e qualidades da 
formação como Bildung, que requer o mestre 

 
(...) de cujo contato todo mundo sai mais rico, não 
agraciado e surpreendido, não beneficiado e 
oprimido como por um bem alheio, mas sim mais 
rico de si mesmo, mais novo do que antes, 
removido, arejado e surrupiado por um vento leve, 
talvez mais inseguro, mais delicado, mais frágil, 
mais quebradiço, porém cheio de esperança que 
ainda não tem nome, cheio de nova vontade e 
novo fluir, cheio de nova contra-vontade e novo 
refluir (LARROSA, 2006, p. 57). 
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O intelecto possui um papel que não pode ser negligenciado, 
sendo um instrumento do corpo — e muito precioso — para que o 
homem possa alcançar e entender esse novo fluir, cheio de nova contra 
vontade e novo refluir. Por isso, a tarefa do educador aparece como uma 
arte que não possui método ou fórmula específica, vista como uma 
práxis calma e cuidadosa, antes, um ofício que consiste num jogo entre o 
original, o genial e o novo. Contudo, este inédito nietzschiano será a 
expressão de um “reencontro com o mais distante; com alguns 
elementos desconhecidos e pertencentes a outras culturas, sendo 
vantajoso ocupar-se com a história dos povos antigos e estrangeiros” 
(NIETZSCHE, 2003, p. 161). Afinal, é desse diálogo que futuramente 
alcançaremos certa individualidade, uma identidade particular, ou uma 
liberdade através da maturação e manutenção dos pensamentos. No 
entanto, um “estudo do passado só é frutífero quando vem ao encontro 
da experiência de vida adquirida” (MARTON, 2010, p. 91). Na seguinte 
passagem de Zaratustra, o filósofo reforça os tais caminhos difíceis e 
anteriores, mas necessários para se adquirir um gosto próprio: 

 
Por muitos caminhos diferentes e de múltiplos 
modos cheguei eu à minha verdade; não por uma 
única escada subi até a altura onde meus olhos 
percorrem o mundo. E nunca gostei de perguntar 
por caminhos, − isso, ao meu ver, sempre 
repugna! Preferiria perguntar e submeter à prova 
os próprios caminhos. Um ensaiar e perguntar 
todo meu caminhar – e, na verdade, também tem-
se de aprender a responder a tal perguntar” Este é 
o meu gosto: não um bom gosto, não um mau 
gosto, mas meu gosto, do qual já não me 
envergonho nem o escondo. “Este – é meu 
caminho, − onde está o vosso?”, assim respondia 
eu aos que me perguntavam “pelo caminho”. O 
caminho na verdade, não existe! (NIETZSCHE 
apud LARROSA, 2003, p. 36). 

 
 
Diante dessa explicação, percebemos que Nietzsche se afasta da 

sua tradição2 para resgatar modelos genuínos, como o povo grego que 

                                                             
2 Segundo Marton (2011), uma tradição na qual imperava o ressentimento e o desejo de “ter”. 
Época em que a inveja e a raiva eram fontes deste ressentimento, pois, ao sentir desgosto por 
não possuir o que os outros possuíam, o indivíduo esforçava-se para obter o que deseja, e, 
quando não alcançava, sentia-se impotente, então, ressentia-se. “É sempre de uma certa 



30 
 

simboliza um exemplo para o espírito moderno. Seguindo um caminho 
diferente, um caminho genealógico e imprescindível, Nietzsche submete 
as tarefas do educador a profundos exames, pois “o mais tolo de todos é 
quando seres inteligentes acreditam perder a originalidade ao reconhecer 
a verdade já reconhecida por outros” (DOSTOIÉVSKI, 2000, p. 28). 
Segundo o comentador Eduardo Rezendo de Melo (2010), a  

 
visada crítica de Nietzsche é portanto de dupla 
mão. Se a compreensão do por que do desvio do 
olhar dos limites do conhecimento passa pelo 
diagnóstico da doença do homem, i.e., da 
percepção daquilo que, sob a máscara da certeza, 
da clareza, da utilidade, move efetivamente o 
homem, e, por conseguinte, ao valor destes 
valores (MELO, 2010, p. 6). 

 

Neste sentido, percebemos que o problema do mestre recebe uma 
mirada genealógica a fim de possibilitar a compreensão dos limites dos 
instintos e do conhecimento dentro da história, que podem confirmar 
toda a capacidade e responsabilidade do mestre diante da sua sociedade. 
Além do mais, este será o mesmo critério para analisar a conhecida 
ânsia pelo saber a qualquer preço, o discurso tradicional de cunho 
racionalista alimentado pela filosofia cartesiana, agora colocado em 
xeque junto às instituições vocacionadas, voltadas às técnicas 
específicas, científicas e lógicas, mantidas todas pelos quatro egoísmos 
citados. 

Sobre tais potências, Nietzsche é incisivo, descrevendo o Estado, 
a ciência, o comércio e a “bela forma” como estopins do fenômeno de 
decadência alemã no século XIX. Crítica que aparece no 6º parágrafo de 
“Schopenhauer como educador”, no relato do egoísmo dos negociantes 
que distorciam a finalidade da cultura reduzindo-a, dominando-a, 
tornando-a distante de sua verdadeira finalidade, em suma, fazendo dela 
uma escrava (NIETZSCHE 2003, p. 185). Para o filósofo, o comércio 
ampliava a cultura, estimulando e estendendo a sua necessidade a todos, 
ou seja, vendendo a cultura como um produto, ou como um mero bem 
de consumo. Quanto ao conhecimento, este também foi vulgarizado, 
tratado como um adorno acessível. Assim, o comércio mantinha seu 
constante poder, ao criar infinitas necessidades e expectativas que 
descaracterizavam o indivíduo, afinal, tudo isso reforçava uma busca 

                                                                                                                                 
disposição a comparar-se com o outro que nasce o ressentimento” (p. 29). “Assim, é a negação 
e a oposição à lógica moral do ressentimento” (MARTON, 1990, p. 91). 
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vazia que gerava lucros. Além disso, esse egoísmo acelerava o ensino, 
financiando uma educação rápida, tecnicista e com fins úteis. 

 Deste modo, quanto mais Nietzsche reflete sobre os egoísmos, 
mais define uma ideia de educador e uma noção de Bildung, o que o 
leva a destacar alguns sentimentos esquecidos pelas instituições de 
ensino, como o rigor e a resistência no ato de formar: 

 
a escola não tem tarefa mais importante do que 
ensinar o pensamento rigoroso, o julgamento 
prudente, o raciocínio coerente; por isso ela deve 
prescindir de todas as coisas que não são úteis a 
essas operações, por exemplo, a religião. Ela pode 
esperar que depois a falta de clareza humana, o 
hábito e a necessidade afrouxarão de novo o arco 
demasiado tenso do pensar. Mas enquanto durar 
sua influência, deve promover à força o que é 
essencial de distintivo no homem (NIETZSCHE, 
1996, p. 182). 

 
 
De fato, o conhecimento deve estar em constante movimento, 

sendo o mestre capaz de suspender seu próprio saber ao pôr-se, expor-
se, afastar-se, assim, dos conteúdos apreendidos, pois a ação de ensinar 
não envolve um apego aos conceitos, afinal, eles são temporários. No 
entanto, será necessário entendê-los como as bases universais para que o 
indivíduo saiba, ao encontrar-se consigo, lidar com o momento de 
“autoapropriação”. Aqui, nos deparamos com o valor das convenções, 
como uma espécie de mecanismo de defesa que instaura uma saudável 
harmonia entre os homens para uma existência suportável.  

Em seguida, o filósofo analisa o egoísmo do Estado, mas agora 
acompanhado do seu mestre reflexivo e de ação: Schopenhauer. Para 
ele, um espírito que soube compreender com clareza e exatidão tudo 
aquilo que havia de exemplar e educador em sua natureza, pois se 
ocupou em realizar considerações “a um mundo independente do 
Estado, o mundo da cultura” (NIETZSCHE, 2003, p. 165). Por isso, o 
filósofo pessimista ganha destaque entre as obras do “primeiro 
Nietzsche”, sendo um exemplo de autoconhecimento, um modelo de 
autoapropriação, pois suas ações e pensamentos se davam independente 
dos egoísmos da modernidade. Porém, esta foi uma escolha difícil e 
solitária, pois, ao final, se está lidando com o Estado, que proclamou o 
fim da humanidade, não havendo aos homens dever mais elevado do que 
servir a ele (NIETZSCHE, 2003, p. 165). 
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Desta maneira, o Estado simbolizava o segundo veneno 
responsável pelo declínio da cultura e da educação na Alemanha, pois 
mesmo se desprendendo da igreja, o país ainda assim permitia que a 
doença da religião penetrasse, prescrevendo “normas que, visando a 
uniformizar as ações, perdiam de vista o caráter único e irrecuperável” 
(NIETZSCHE, 2003, p. 16). No entanto, para Nietzsche, uma cultura 
deve ser “viva” e legítima, e uma vez desprovida de fins, não deve 
sujeitar-se a um Estado que a proteja ou regule. Contudo, a Alemanha da 
época já desconhecia, na prática, sua cultura, deixando-se levar pelas 
formas alheias, de participar da própria formação, em que os alemães 
atuavam como “bonecos, moles e flácidos: fáceis de manejar” 
(NIETZSCHE, 2003, 189). 

A partir dessa perspectiva, o autor continua apontando o terceiro 
egoísmo, a ciência, baseada na reprodução de paradigmas frios, por 
repudiar a dor, a morte e o sofrimento. No entanto, para Nietzsche, é 
preciso assumir o caráter pedagógico do terrível, dos erros, dos 
esquecimentos, pois são nas contingências da plena causalidade que 
residem os elementos básicos de uma formação para a vida. Esta 
formação não se faz no acúmulo de saber, mas no emprego das ações, o 
que constituirá a Bildung nietzschiana. O problema é que a ciência de 
então retalhava o conhecimento através das “garras frias” da razão 
depreciando a vida e seus ensinamentos ao privar o homem de seus 
sentidos numa luta improdutiva contra as funções mais nobres e básicas 
do ser humano.  

Como educadores, os homens da ciência objetivavam o saber 
evitando as constantes mudanças, os incômodos e desconfortos do 
ofício, pois a constância das impressões superiores é que produz este 
tipo. Colocando-se no lugar de Deus, o homem científico preserva 
virtudes rasas, pois se enche de si e não deixa espaço para revisitar os 
bons mestres. Não consegue sequer suportar um reencontro consigo, 
menos ainda se “assenhorar” de si, ou suportar as crises que estes 
embates podem proporcionar. Para Nietzsche, no entanto, a educação 
deve chegar pelas mãos do homem nobre que, ao mesmo tempo, deve 
ser guia e censor, realizando uma educação moral, mas a partir de 
valores repensados. Ensinar para que o homem seja “simples e honesto 
no pensamento e na vida” (NIETZSCHE, 2003, p. 146). Assim, o 
filósofo adverte: reconhecemos um mestre erudito, científico, quando 
ele “sabe abrir um domínio, onde inclusive os espíritos mais medíocres 
podem trabalhar com algum sucesso”.  

Resta-nos ainda falar do egoísmo da “bela forma”: um resultado 
do “presentismo” consagrado pelos jornalistas e escritores da época, 



33 
 

graças à explosão moderna que promovia a exposição da forma vazia, a 
perda do gosto sensível e particular do povo alemão — que, segundo 
Nietzsche, se enquadrava virando uma grande massa, um todo de 
pensamento gregário que havia esquecido seu próprio espírito (Geist). 
Em suma, esta tendência estimulava o “culto” às formas pré-
estabelecidas e aos hábitos de consumo padronizado. Porém, na 
concepção nietzschiana, uma nação forte dispensa as “formas 
universais” e históricas para enfatizar sua identidade, sua tradição. 

Na avaliação de Nietzsche, a “bela forma” — tal como ocorreu 
— era mediada pelas potências do Estado, das instituições científicas e, 
por fim, vendida no mercado, tornando o homem alemão um escravo 
torturado pelos três “M”: 

 
o momento, as maneiras de pensar e os modos de 
agir. Por mais que a falta de dignidade e de 
decência salta muito penosamente aos olhos e que 
uma elegância mentirosa se mostre novamente 
necessária para mascarar a doença desta pressa 
indigna (NIETZSCHE, 2003, p. 190). 

 
 
Essas reflexões, antes de expressarem uma descrença acerca dos 

mestres e dos estabelecimentos, são, acima de tudo, um breve esboço do 
seu projeto, que pretende resgatar a cultura da “forma interessante” 
(NIETZSCHE, 2003, p. 190) e o valor do mestre como guia, como 
espírito a favor da tarefa da autoafirmação.     

Trazendo a questão ao contexto abordado, a palavra mestre, do 
latim magistru, aparece nos dicionários da língua portuguesa como: 1) 
“aquele que comanda pequenas embarcações”; 2) “aquele que oferece a 
direção correta a partir da experiência e sabedora naquilo que faz”. Da 
mesma maneira, Larrosa aproxima o mestre ao personagem viajante, 
que aparece nos textos de Nietzsche como “aquele que lança uma luz 
sobre aquilo que vale a pena ser explorado”. Esta mesma figura do 
viajante também será encontrada nas novelas de Goethe, conhecida 
como Bildungsroman, que representavam o interesse dos filósofos e 
artistas sobre a ideia de formação, entre os séculos XVIII e XIX.  

 À guisa de interpretação, o viajante (Wandere) representa o 
sujeito que cumpre uma missão de ordem “filosófica”, afirma Nietzsche. 
Visitando outros lugares, saindo do típico ritmo sucessivo e do tédio 
cotidiano, se depara com o desconhecido; enfrenta novos conceitos e 
dilemas inesperados, por isso, se espanta frente ao mundo. Logo, 
suspende os juízos mais corriqueiros e acaba, naturalmente, enxergando-
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se no outro. Se atentarmos a essa afirmação, perceberemos que é a partir 
desse mesmo movimento que Nietzsche entende o mestre, isto é, através 
da figura do viajante, do guia-filósofo que se deixa agraciar por novas 
miradas, por distintos horizontes que mostram a vida em toda a sua 
incomensurabilidade:  

 
No horizonte do infinito. – Deixamos a terra firme 
e embarcamos! Queimamos a ponte – mais ainda, 
cortamos todo laço com a terra que ficou para 
trás! Agora tenha cautela, sempre ruge, e às vezes 
se estende como seda e ouro e devaneio de 
bondade. Mas virão momentos em que você 
perceberá que ele é infinito e que não há coisa 
mais terrível que a infinitude. Oh, pobre pássaro 
que se sentiu livre e agora se bate nas paredes 
dessa gaiola! Ai de você, se for acometido de 
saudade da terra, como se lá tivesse havido mais 
liberdade – e já não existe “terra”! (NIETZSCHE 
apud WEBER, 2011, p. 223). 
 
 

O que está em jogo é a incomensurabilidade, porém, sem 
esquecer a finitude, pois as formas, interpretações, verdades, possuem 
prazos de validade, necessitam ser postas em xeque de tempos em 
tempos. Em outras palavras, as formas devem perecer, assim como a 
noção de formação, ou o mestre que deixa de corresponder à realidade. 
Uma realidade que se modifica, que é plástica, pois se transforma, se 
perde. É nesse movimento que entendemos a Bildung nietzschiana, em 
especial, neste primeiro Nietzsche, mas que será vista mais adiante — 
isto é, nas produções mais maduras — sob o signo da experimentação, 
da solidão, do indivíduo soberano, do Espírito livre, do Eterno Retorno, 
do Amor fati. 

Entretanto, ainda em “Schopenhauer como educador”, “ao ser 
perguntado que natureza encontrou nos homens em todos os lugares, o 
viajante que viu muitos países e povos e vários continentes respondeu: 
ele tem uma propensão à preguiça” (NIETZSCHE 2003, 138). Ocorre 
que a renúncia, a preguiça e o medo tornam-se inimigos do processo de 
formação. Porém, o mestre possui responsabilidades insubstituíveis, 
logo, deve entender que, quando formamos, corremos riscos, e que seu 
papel será enfrentar dificuldades para desconstruir determinadas 
edificações históricas que seguem separando vida e conhecimento.  



35 
 

Em suma, para o filósofo, tornar-se educador é assumir-se no 
alto, enxergando sobre as névoas os desafios perigosos do educar. É ser 
um viajante, um mestre, um guia que saiba lidar com a falta de 
segurança e com a liberdade, “desviando olhar para o entorno, para 
buscar no grande mundo em movimento este desejo de cultura que se 
conhece por estas primeiras experiências (...)” (NIETZSCHE, 2003, p. 
184). Em outras palavras, o educador é aquele que mostra a necessidade 
de uma nova relação entre sujeito e verdade.  

Nessa oscilação, delineamos as primeiras características da noção 
de Bildung e de mestre, segundo a filosofia de Nietzsche, pois ambas se 
afirmam no momento em que o sujeito se depara com novas 
perspectivas, ou seja, na ruptura garantida pelo encontro com o 
desconhecido. Diante disso, o homem aprende, consegue educar-se entre 
as inéditas sensações, o que nos permite realizar uma primeira 
afirmação: que a formação nietzschiana se dá na quebra dos sentidos 
corriqueiros e no confronto consigo que elevam, sem dúvida, o homem, 
pois não só na dor se educa, mas também na luta, nos encontros e 
desencontros sucessivos, ou seja, no plano oscilante do acaso.  

Por isso, cabe ao mestre despir-se de suas antigas peles, de seus 
infinitos invólucros, cujo princípio só lhe é dado através de uma nova 
concepção de vida. Uma vida mais trágica, logo, capaz de romper com 
“a comodidade do habitual, do costume, para, então, produzir a 
diferença entre o que se é (e agora se está deixando de ser, pois se 
começou a ser estranho e insuportável, radicalmente alheio), e o que se 
vem a ser” (LARROSA, 2009, p. 51). Esta nova interpretação da vida, 
ou nova maneira de justificar a existência, é a mais abrangente e 
penetrante possível, pois a partir da concepção trágica, a alma e os 
sentidos do mestre poderão relembrar algumas dimensões esquecidas. 

Em suma, nesse primeiro momento o mestre é aquele que 
perturba o sono do gênio interior e instiga a ousadia adormecida. Nessa 
ação afirmativa será possível, segundo Nietzsche, retornar à condição 
trágica do mestre que resgatava a vida como obra prima inigualável, 
particular e ininterrupta, sendo assim capaz de revisitar a utilidade da 
cultura, do saber adquirido, porém, no momento necessário, entendido 
sobre as vantagens e desvantagens do seu conhecimento. A partir desse 
ponto, seria necessário explicitar quem é o mestre em meio à luta contra 
suas forças antagônicas, ou seja, contra o tipo de pensamento metódico, 
seguro das próprias verdades, sequioso de moral, representado — em 
determinadas obras — pelo personagem: Sócrates, a figura que 
simboliza a decadência, a doença da erudição, vista dentro e fora dos 
estabelecimentos de ensino. 
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1.2 NIETZSCHE E A CRÍTICA AO MÉTODO DIALÉTICO 
SOCRÁTICO 

 

Em Crepúsculo dos Ídolos, a obra que caracteriza o período de 
amadurecimento intelectual de Nietzsche, ele avança sobre as 
considerações acerca do educador e, segundo o comentador Noéli 
Sobrinho (2003), “dos seus princípios e dos fins, dos seus conteúdos e 
dos métodos, e nos deixa assim ver claramente a sua renitente vocação 
pedagógica” (2003, p. 31). Entre os temas centrais, encontramos a 
crítica ao método dialético socrático, que preconizou a desvalorização 
do mundo através do discurso racional. A partir desse momento, nasce a 
cisão que imprimiu valores inerentes e unilaterais sobre a razão. Assim, 
Nietzsche contesta as raízes do método socrático, um pensamento 
tirânico, isto é, que pretende lidar com o outro de maneira bastante 
peculiar, concedendo o direito de esvaziar e nulificar o outro. Desta 
maneira, o método facilita a imposição de um conglomerado de 
conhecimento imerso em tom moral. Para Nietzsche, o procedimento 
próprio do método 

 
atribuído por Sócrates ao conhecimento racional, 
ocupará a função de ordenação das ações a partir 
de um postulado prático que segue as relações 
causais do conhecimento lógico, dispostas no 
discurso segundo os postulados do diálogo 
(WEBER, 2011, p. 119). 
 

 
Porém, “toda dialética do homem teórico é signo de decadência, 

de esgotamento” (DIAS, 2011, p. 53), e este será um dos grandes temas 
abordados pela filosofia de Nietzsche, que pensa a educação em 
oposição ao modo socrático, ao seu jogo irônico de perguntas e 
respostas que acabou instalando um legado sombrio e limitador. Como 
alerta a essa barbárie, denuncia a educação da época através dessa 
imagem, dessa “violência racional”. Relato que pode ser encontrado no 
capítulo “O problema de Sócrates”, que integra o Crepúsculo dos ídolos. 
De fato, Nietzsche não aborda diretamente esse pensamento à luz da 
educação, mas é inegável que as críticas à moral e à educação 
caminhavam juntas, justificando a permanência dos jovens em costumes 
ancestrais que, “largados à própria sorte”, deixavam de procurar os 
verdadeiros mestres, de questionar sobre as vantagens ou desvantagens 
das informações e das verdades impostas.  
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A partir desse contexto, Nietzsche descreve o método dialético 
socrático, apontando seus perigos por se tratar de um método que 
confirma o signo do conhecimento a todo custo, o que acabou 
desabilitando o lugar dos verdadeiros modelos, a exemplo da tradição 
grega helenística.  No entanto, o processo de formação em Nietzsche 
está 

 
Pensado, melhor dizendo, como uma aventura. E 
uma aventura é, justamente, uma viagem aberta 
em que pode acontecer qualquer coisa, e na qual 
não se sabe onde se vai chegar, nem mesmo se vai 
chegar a algum lugar. Experiência é, justamente, o 
que se passa numa viagem, o que acontece em 
uma viagem. E a experiência formativa seria, 
então, o que acontece numa viagem e que tem a 
suficiente força como para que alguém se volte 
para si mesmo, para que a viagem seja interior 
(LARROSA, 2003, p. 15). 

 

 

Parece que até aqui Nietzsche resgata o educador que sabe agir e 
pensar, que é capaz de instigar o gosto dos alunos por viagens 
formativas. Contudo, não se trata de uma imposição do novo sobre o 
aluno, muito menos uma repressão sobre os comportamentos humanos. 
Pelo contrário, sua atitude requer a compreensão da condição de 
existência, da responsabilidade em vida, estimulando o aluno a retirar-se 
do primeiro plano para se tornar espectador dos seus próprios atos. Isto 
significa proporcionar um diálogo honesto consigo e associar seu 
conhecimento escolar ao cotidiano, dentro ou fora da instituição, 
aprendendo que a formação não deve possuir como fim último uma 
profissão, um conhecimento “em si”. 

Para Nietzsche, o método dialético socrático ilustra a vontade 
humana de racionalizar invariavelmente sobre todas as coisas. Porém, é 
nessa medida que causamos a morte das novas ideias, as que deveriam 
estar em devir, em vista das múltiplas experiências cotidianas. Ao cabo 
disso, os que pensam nas transformações, nos instintos e nas vontades 
particulares constantes dos alunos, são ditos “fora da realidade”, pois a 
tradição venera a intelectualidade, exaltando-a independente da época, 
do país, da área de conhecimento, ou da instituição que estamos 
tratando.  

Assim, o filósofo se vê obrigado a retomar a história do 
pensamento ocidental realizando um exame sobre as consequências 
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dessa tradição, desse destino que se cumpriu, segundo ele, a partir da 
cisão socrática que elevou a razão e rebaixou o corpo, estabelecendo, 
sobretudo, dois modos de vida que ferem as demais formas de saber 
desde a época grega, e que, de fato, se tornou uma fórmula conhecida: 
“a equação socrática de razão = virtude = felicidade: a mais bizarra 
equação que existe, e que, em especial, tem contra si os instintos dos 
helenos mais antigos” (NIETZSCHE, 2006, p. 19). 

Ao tratar, grosso modo, da virtude e da felicidade, o personagem 
Sócrates desconsidera os sentidos, as vontades particulares do corpo, 
promovendo o culto ao saber, a polidez do conhecimento, a 
desvalorização das experiências individuais, calando o diálogo 
interdependente entre a razão e o espírito. É nesse sentido que podemos 
ler o método socrático e seus males, afirma Nietzsche, pois a tradição 
socrático-platônica suprimiu determinadas questões, rebaixando o valor 
da prática frente ao método. Assim, o método socrático e sua fórmula 
terapêutica do saber silenciaram uma parte valiosa da práxis, afinal, 

 
O conhecimento é o mais desejável, porque além 
de permitir a delimitação, a mediação, a dis-
secação, o esquartejamento, enfim, a clarificação 
completa de todas as interrogações – e este é seu 
maior valor – a recriação das condições neces-
sárias para a estabilização daqueles elementos 
que, de alguma maneira, afundaram numa anar-
quia desestabilizante (WEBER, 2011, p. 119). 

 

 

A partir desse pensamento, perdemos de vista as questões 
pontuais e particulares sobre o assunto do mestre, imperando a falta de 
educadores que queiram renovar quando convencidos de que os 
pensamentos estão, de fato, em pleno devir. Assim, nos resta saber sobre 
essas pedagogias anêmicas e sobre a carga de repressão dos impulsos, 
debater sobre a fraqueza das forças e dos sentidos humanos, pois essa 
operação pode revelar os elos pobres onde tal pensamento ultrapassado 
se apoia. 

Além disso, a competição socrática nas ruas e o ato covarde de se 
impor pela razão eram, curiosamente, fascinantes e fizeram de Sócrates 
uma figura reconhecida e admirada. No entanto, também desmereceram 
a arte e os sentidos como meros instrumentos, meros elementos 
secundários. Quanto ao corpo, foi revelado como erro, tornando-se o 
“pai” dos enganos que deve ser domado e docilizado. No entanto, negar 
o corpo é recusar a própria vida, e, pensando no exercício do educador, 



39 
 

seria possível formar os alunos, libertá-los como sujeitos confirmando 
tal separação? 

 
É decisivo, para a sina de um povo e da 
humanidade, que se comece a cultura no lugar 
certo – não na “alma” (como pensava a funesta 
superstição dos sacerdotes e semi-sacerdotes): o 
lugar certo é o corpo, os gestos, a dieta, a 
fisiologia, o resto é consequência disso 
(NIETZSCHE, 2010, p. 97). 
 

 

Se nem o tempo, menos ainda os acontecimentos são 
determináveis, a falta de poder humano sobre os afetos e as paixões só 
confirma a dúvida e a incerteza da existência. Contudo, na formação do 
professor, prevalece uma esperança, um desejo pelo modelo de aluno 
inexistente, ou seja, aquele que não provoca aborrecimentos, nem 
desavenças ou desafios. Mas, tratar o aluno a partir desse preceito seria 
dissolver o homem e sua individualidade no coletivo. O que não passa 
de uma metafísica escolar que transcende as demandas particulares de 
cada educando, resultando em uma ação fraca, pobre de espírito, pois 
transfere as responsabilidades particulares em nome de um “bem 
comum”. Contudo, isso seria o mesmo que negar a potência do homem 
pela quimera do amanhã, isto é, negar o indivíduo e suas diferenças. 

Contrário a essa tendência, “o jovem Nietzsche” nos convida a 
pensar na educação e na formação como, inicialmente, uma experiência 
estética, sugerindo um ideal pedagógico diferenciado, assim, com 
abertura ao sensível, voltado ao ato de dar formas, de interpretar novas 
cores e sabores na medida em que supera o pensamento tradicional. Isso 
decorre, pois Nietzsche 

 
não fala, nem como Cristo, nem como Sócrates; 
nem como um salvador do mundo que traz uma 
nova fé, nem como um apóstolo do bem, da beleza 
e da verdade que busca converter o olhar dos 
homens até as certezas luminosas do inteligível 
(LARROSA, 2009, p. 63). 
 

 

Ele fala, na verdade, como “médico da cultura”, realizando um 
diagnóstico sobre os valores estabelecidos por aquelas instituições que 
substituíram os meios pelos fins na busca constante pela autonomia, 
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liberdade e emancipação do aluno. Para Nietzsche, este é o principal 
aspecto que nos permite indagar o problema do mestre, que ora deve 
resgatar a noção de Bildung e sua essência a partir do cultivo de si, ora 
deve realizar um “ultrapassamento”, pensando numa nova cultura, que 
aspire novos ares, ou seja, ares de criação, de espontaneidade, logo, 
artísticos por excelência. 

Em suma, a voz educadora de Nietzsche rejeita os meros 
“professores ginasiais” ao repensar os valores tradicionais e os métodos 
ultrapassados de ensino. Em Além do Bem e do Mal, no capítulo “Nós, 
os eruditos”, Nietzsche descreve detalhadamente esse modelo excedido, 
inicialmente como 

 
um tipo de homem sem nobreza, com as virtudes 
de um tipo sem nobreza, isto é, que não domina, 
não tem autoridade nem auto-suficiência: ele 
possui laboriosidade, paciente compreensão de 
seu posto e lugar, uniformidade e moderação nas 
habilidades e exigências, tem o instinto para 
perceber seus iguais e o que eles necessitam – por 
exemplo, aquele pouco de independência e de 
pasto verde, sem o qual não há sossego no 
trabalho, aquela reivindicação de honra e 
reconhecimento (que antes e sobretudo pressupõe 
capacidade de conhecer e ser reconhecível) 
(NIETZSCHE, 2001, pp. 96-97). 

 

 

Em síntese, a hipótese levantada propõe que o sistema 
educacional seja revisto, intensamente, tal como o entendemos, a fim de 
questionar por que, por quem e para quem estamos ensinando. Todavia, 
para isso, precisamos de sinceridade, perguntar se, enquanto educadores 
— dentre os que lecionam ou irão lecionar — estamos aptos a cumprir 
esse papel e tudo que ele significa.  

O diagnóstico será reconsiderar o lugar de ambos: educadores e 
educandos. Para isso, Nietzsche propõe um olhar reflexivo sobre o 
educador, que “não pode encontrar-se no pensamento socrático-
platônico-cristão”, afinal, “a Bildung nietzschiana rejeita explicitamente 
o imperativo de ‘conhecer-se a si mesmo’ e desconstrói, deslocando-se, 
o imperativo de ‘ter o valor de servir-se do próprio entendimento’” 
(LARROSA, 2009, p. 53). 

Vale lembrar que, no fundo, as obras do “jovem Nietzsche”, isto 
é, suas objeções, desconstruções e construções, são feitas a partir de sua 
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própria experiência como docente, quando exerceu e presenciou a práxis 
de educar dentro dos próprios estabelecimentos de ensino. Por isso, 
compreender melhor esse momento e as críticas às instituições será 
decisivo para acompanharmos mais de perto o olhar seletivo de 
Nietzsche sobre o mestre.  

 
 
1.3 A HISTÓRIA DE NIETZSCHE COMO EDUCADOR  

 
Contar a história da formação de Nietzsche, sua relação com a 

educação e as considerações que fizera na posição de educador, marcam 
os rumos desta investigação, sendo uma excelente porta de entrada para 
revisitarmos os pensamentos tecidos até então. Cabe ressaltar que não 
estamos lidando aqui com alguém que deduziu quem seria o mestre, ao 
prever quais seriam suas funções na sociedade, pois Nietzsche chegou a 
lecionar durante dez anos a cátedra de filologia na Universidade da 
Basileia. Um período marcado pelos seus projetos pedagógicos que 
avançaram e recuaram nos encontros e desencontros com seus maiores 
modelos e referências da época. 

Dito isto, convém destacarmos a formação escolar de Nietzsche, 
ocorrida inicialmente em Naumburg, na Turíngia, quando começou a se 
destacar por sua inteligência e dedicação. Em 1858 foi enviado a um 
rigoroso internato de ensino religioso chamado Pforta, onde acabou se 
debruçando sobre os estudos da língua materna, o hebraico, o grego e o 
latim. Nos primeiros meses de internato, no entanto, apesar da dedicação 
aos estudos, sentia falta de aplicar seus conhecimentos à vida, ao mesmo 
tempo em que compreendia o peso e a responsabilidade da própria 
educação frente à morte prematura de seu pai. De fato, aqui percebemos 
o início de uma autodisciplina invejável.  

Interessado pelos estudos extracurriculares, em meados de 1860 
sugeriu a criação de uma sociedade de estudos de literatura e de arte. Os 
relatos do grupo, composto por amigos e colegas, aparecem no início 
das Conferências, revelando indícios do espírito da organização: 

 
(...) uma pequena sociedade de colegas pouco 
numerosa, com fim de dar uma organização sólida 
e obrigatória às inclinações que deveríamos criar 
no domínio da arte e da literatura; ou, para ser 
mais claro, cada um de nós devia comprometer-se 
em enviar todo mês uma produção sua, quer se 
tratasse de um poema, de um tratado, de um 
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projeto de arquitetura ou de uma obra musical, e 
cada um dos outros ficava encarregado de julgar 
esta produção com a sinceridade absoluta de uma 
crítica amigável (NIETZSCHE, 2003, p. 50). 
 

 

 Neste trecho percebemos a natureza afirmativa de um líder 
assim como seu profundo interesse pela arte. A forte formação que teve, 
por mais que Pforta ilustrasse suas críticas aos estabelecimentos por se 
tratar de uma escola de formação “conteudista”, erudita e moralista, isto 
é, com a pura sede de conhecimento que separava o saber da vida, teve 
reflexo sobre os seus pensamentos. Influências que se confirmam nos 
momentos em que Nietzsche reconhece a importância do domínio da 
língua materna e a prosperidade dos encontros com os bons clássicos. 

Os anos se passaram e o filósofo ingressou na Universidade de 
Bonn, no curso de teologia e filologia. Porém, logo desistiu da teologia, 
dedicando-se exclusivamente ao curso que mais lhe agradava naquele 
momento. Aos 24 anos, mesmo sem os últimos graus universitários, 
declara um novo interesse, o de ser educador: 

 

“Em Leipzing, limitei-me a observar como se 
ensina, como se transmite aos jovens o método de 
uma ciência. Também me esforcei em aprender 
como deve ser um mestre, e não estudar apenas o 
que se estuda na universidade. Meu objetivo é 
tornar-me um mestre verdadeiramente prático e, 
antes de tudo, despertar nos jovens a reflexão e a 
capacidade crítica pessoal indispensável para que 
eles não percam de vista o porquê, o quê e o como 
de uma ciência.” (DIAS, 1993, p. 26). 

 

 

Tais anotações repercutiram, e em 1869 o jovem foi convidado a 
ministrar aulas de filologia clássica na Universidade da Basileia e na 
escola Pädagogium3. Em carta ao amigo Gersdorff, confessou que iria 
assumir uma postura diferenciada, que assegurasse a luta contra a 
erudição encarando suas novas tarefas “com a face mais serena do que a 
maioria dos filólogos”, pois a serenidade filosófica enraizava-se de uma 
forma extraordinariamente profunda nele, graças ao mistagogo 
Schopenhauer (HALEVY, 1989, p. 50).  

                                                             
3 O Pädagogium equivale ao ensino secundário dos estabelecimentos de ensino no Brasil. 
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Em 1869, após aceitar a docência, criou alguns receios, como de 
tornar-se mais um filisteu da cultura, outro homem de rebanho, 
entendendo que o exercício diário do mestre poderia atacar a livre 
sensibilidade do seu espírito. Em uma correspondência datada de 13 de 
abril de 1869, encontramos uma síntese desses medos: 

 
“(...) ingressarei numa profissão nova para mim, 
numa pesada e opressiva atmosfera de obrigações 
e deveres... reina agora a rigorosa deusa, a 
obrigação diária...  Sim, sim! Agora é a minha vez 
de ser um filisteu! Mais dia menos dia, aqui ou ali, 
o dito sempre se comprova. As funções e as 
dignidades são coisas que nunca se aceitam 
impunemente. Toda a questão está em saber se os 
grilhões que se arrastam são de ferro ou de linha. 
E ainda disponho de coragem bastante para 
romper no momento oportuno algum elo, e 
arriscar de uma outra maneira ou em outro lugar, 
alguma tentativa de vida perigosa. Da gibosidade 
obrigatória do professor, ainda não vejo nenhum 
vestígio em mim. Tornar-se filisteu, homem de 
rebanho – que Zeus e as Musas me poupem isso! 
Aliás, não vejo como me poderia tornar o que não 
sou.” (NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 125). 

 

 

No entanto, o “jovem professor” foi abandonando progres-
sivamente tais hesitações, mantendo uma compreensão particular da 
cultura, do valor da arte e do ensino (WEBER, 2011, p. 126) que desde 
sempre tomou seu espírito.   

Na Basileia, enquanto oferecia o “curso sobre a história de língua 
grega” e lia no Pädagogium “o Fédon de Platão” (DIAS, 1993, p. 30), 
compreendeu que tanto o vigor quanto o rigor eram as sumas virtudes 
que asseguravam um bom mestre. Nesse meio tempo, conheceu Richard 
Wagner, sendo arrebatado pela arte desse gênio musical. Em cartas ao 
amigo e mestre Rohde, descreveu a impressão de seu primeiro encontro 
com o compositor: 

 
“É um homem fabulosamente vivo e petulante, 
que fala muito rápido, com muito espírito, e capaz 
de, sozinho, alegrar uma reunião íntima como era 
a nossa. Nesse meio-tempo, tive com ele uma 
longa conversa sobre Schopenhauer... Em seguida 
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ele quis saber qual é a atitude atual dos filósofos 
em relação a Schopenhauer; riu ruidosamente do 
congresso dos filósofos em Praga e falou da 
domesticidade filosófica... Tive com ele uma 
longa conversa sobre Schopenhauer. Ah, bem 
pode me compreender como me foi grato ouvi-lo 
falar com um indescritível calor, declarar sua 
dívida para com Schopenhauer...” (DIAS, 1993, p. 
30). 
 

 

Em 1868 surgiu entre ambos uma admiração mútua, dado os 
interesses em comum, como, por exemplo, o gosto musical, a 
preferência pelos mitos e a descoberta do Mundo como vontade e 
representação (1819), obra que afirmava uma relação entre esses 
pensadores que dividiam “a descoberta da Vontade enquanto princípio 
metafísico” (WEBER, 2011, p. 122), autorizada pelo filósofo Arthur 
Schopenhauer. Por analogia ao que sentia, Nietzsche encontrava seus 
verdadeiros mestres.  

Paralelamente a isso, o “professor Nietzsche” escrevia cartas aos 
amigos, nas quais dizia estar descontente com a sua profissão, que não 
lhe era mais agradável, o que confirmava que a finalidade da formação 
nos estabelecimentos de ensino se resumia à mera padronização 
desmedida do homem, indicando um problema que deveria ser visitado 
e revisitado, isto é, discutido, e da forma mais clarividente possível.  

Esses relatos foram o aviso-prévio do seu afastamento, pois a 
atividade de educador havia se tornado para ele algo secundário, 
momento em que a filosofia, mais que um simples refúgio na sua vida, 
começava a apontar o seu verdadeiro objetivo. Além disto, a aversão aos 
professores que utilizavam métodos antigos e limitados e o sistema 
educacional que produzia e “alimentava” os homens teóricos, ocultavam 
as suas ambições mais elevadas. Em cartas enviadas a Rohde, escreveu 
sobre suas insatisfações pessoais: 

 
“Preste atenção às ideias que rumino. 
Permaneçamos por mais alguns anos nesta vida 
universitária, consideremo-la um sofrimento rico 
em ensinamentos, que é preciso suportar com 
seriedade e com certa expectativa. Que seja 
particularmente uma aprendizagem da profissão 
do educador, tarefa na qual estou empenhado. Mas 
meu objetivo eu coloquei um pouco mais alto. 
Com o passar do tempo vejo por mim mesmo o 
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que significa a teoria schopenhaueriana sobre a 
sabedoria universitária. Não há na universidade 
lugar para um indivíduo radicalmente autêntico e 
nada de verdadeiramente revolucionário poderá 
ter aí seu ponto de partida. Portanto, só seremos 
verdadeiros mestres se usarmos de todas as 
alavancas possíveis para nos arrancar desta 
atmosfera e se formos realmente homens e não 
apenas intelectuais, mas sobretudo homens 
superiores.” (WEBER, 2011, p. 122). 
 

 

Nessas memórias, percebemos o velho medo de se pôr em 
desacordo consigo, contra suas próprias teorias, afinal, para Nietzsche, o 
mestre deveria assumir sua posição pelo amor e gratidão, ciente de sua 
responsabilidade, mas não em nome da erudição acadêmica, do 
congelamento das verdades históricas ou da vulgarização do saber, que 
converte a instituição em “desertos modernos”, em solo pobre e sem 
condições de cultivar os jovens. Foi quando Nietzsche sugeriu uma 
“escola de educadores”, onde os mesmos passariam a apresentar suas 
aulas uns aos outros, abrindo para debates e avaliações sobre os reais 
problemas da formação alemã. Lamentavelmente, esse grupo nunca 
existiu, porém, tal vontade perseguiu o filósofo durante anos, como 
atestam as cartas enviadas à sua irmã Lisabeth em 1878, em que 
pretendia retomar sua antiga ideia: 

 
“Minha ideia, a escola dos educadores – ou se 
queres, claustro moderno, colônia ideal, 
universidade livre – continua pairando no ar. O 
que será dela, sabe se lá? Já te nomeamos, na 
imaginação, intendente administrativa de nosso 
estabelecimento que deverá receber até quarenta 
pessoas.” (NIETZSCHE apud HALEVY, 1989, p. 
161). 
 

 

 Entre os anos de 1870-71, Nietzsche adoeceu, mas motivado 
por Wagner e outros amigos, encontrou forças para finalizar o texto que 
deu origem à sua primeira obra publicada: O Nascimento da Tragédia. 
Apesar disso, continuou imerso em dúvidas, entre o desejo de dedicar-se 
exclusivamente à filosofia e a necessidade do ofício docente. Nesse 
ínterim, sua obra acabou não sendo bem acolhida pela crítica, e como 
resultado disso, suas aulas começaram a se esvaziar rapidamente, 
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legando ao “professor Nietzsche” uma má reputação. Mesmo perante a 
essa situação, descreveu sua obra com as seguintes palavras: 

 
Exprimem-se nela, pela primeira vez, algumas 
verdades eternas; é possível que elas não tenham 
ressonância. Nada quero para mim, e muito menos 
o que se chama fazer carreira. No momento, 
trabalho com seriedade nos meus problemas 
pedagógicos (NIETZSCHE apud DIAS, 1993, p. 
37). 
 

 

Nesse trecho, Nietzsche faz referência à série de comunicações 
que iria proferir em 1872 Sobre o futuro de nossas instituições, nas 
quais trataria dos problemas pedagógicos. Porém, ao adoecer, não 
conseguiu proferir todas as conferências, realizando cinco das oito que 
pretendia, mas, ainda assim, deixou um extenso diagnóstico sobre as 
instituições sem esquecer o seu principal alvo de ataque, os responsáveis 
pela atual doença que degenerava o conceito de educação: “os mestres 
eruditos”.  

Em 1874, publicou a “III Consideração intempestiva: 
Schopenhauer como educador”, texto que mantém um certo paralelismo 
com as conferências de 1872, ao abordar o problema do mestre, mas 
dessa vez sob o viés do homem schopenhaueriano. Mais tarde, em 1876, 
e apesar da resistência, a ausência de tempo para filosofar causava mais 
danos à sua saúde frágil. Segundo Dias, Nietzsche acaba adoecendo “por 
estar constantemente em desacordo consigo mesmo, por ter a sensação 
de uma existência perdida, de uma tarefa não preenchida, de um ideal 
não-realizado” (DIAS, 1993, p. 48). Em 1879, no entanto, Nietzsche 
decidiu se afastar definitivamente da profissão, ao chegar à conclusão 
que poderia educar mais através de seus livros do que pelo ofício. Por 
sorte, conseguiu uma pensão da universidade que iria sustentar sua 
difícil vida de errante até os últimos dias. 

 De todo modo, Nietzsche legou algumas boas lembranças que 
nos chegam através de alguns relatos como, por exemplo, o de Louis 
Kelterbon. Em seu livro Memórias, o ex-aluno descreve os dez anos 
passados ao lado do mestre-filósofo:  

 
“Durante a conversa, o professor Nietzsche 
procurava ouvir mais do que falar; através de 
perguntas estimulava seu interlocutor a exprimir 
livremente suas opiniões (...). Um dia, Nietzsche 
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abordou a questão do ensino na Alemanha, onde 
não era realmente possível aprender a falar e 
escrever corretamente a língua alemã. Confessou a 
dificuldade que tinha antes de considerar uma 
frase digna de ser impressa e de estar 
completamente satisfeito quanto a sua melodia e 
seu ritmo.” (DIAS, 1993, p. 53) 

 

 

 Outras declarações de alunos são igualmente surpreendentes, 
como a descrição física do “jovem educador” que apareceu em “um 
artigo anônimo num suplemento de domingo de 13 de outubro de 1929” 
(DIAS, 1993, p. 54): 

 
“No início de 1869, o professor Visher, presidente 
do conselho administrativo da universidade da 
Basiléia, entrou na classe seguido de um jovem de 
ombros largos, aspecto robusto, altura média, pele 
bronzeada, cabelos castanhos, testa alta e 
expressiva, com um grande bigode 
cuidadosamente penteado. Através de grossos 
óculos de aro de ouro, ele observa com seus 
grandes olhos, com um ar um pouco tímido e 
assustado, os 18 jovens que fixavam sobre ele 
olhares curiosos. (...). A despeito de seu gênio 
calmo, tímido e modesto, Nietzsche podia, ao 
falar, deixar-se levar pela beleza de seu tema, a 
ponto de esquecer todo o resto. (...). Era um 
homem de poucas palavras (...). Demonstrava a 
todos a mesma delicadeza.” (DIAS, 1993, p. 54). 

 

 

 De fato, relatos sobre o gênio de Nietzsche revelam que sua 
postura em sala de aula refletia as suas teorias. Procurando entender seus 
alunos, escutava atentamente suas apreciações, respeitando os interesses 
pessoais de todos, sem exceção. Assim, ensinava para a vida, não para 
as verdades, ou para a razão, e menos ainda para Estado. 

 O que se evidencia é que Nietzsche acabou sendo “muitas coisas 
em muitos lugares, para poder tornar-se um — para poder alcançar uma 
coisa” (HALEVY, 1989, p. 28): ser filósofo. Mesmo com medo de se 
tornar um filisteu da cultura, o homem teórico e erudito ainda assim 
adquiriu autoridade suficiente para discutir sobre o problema do mestre. 
Por isso, e não por acaso, o tema educação ganha um lugar de destaque 
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em seus escritos, através dos quais, “desde o nascimento até a destruição 
final, através de quarenta e quatro anos cruelmente aflitos, através dos 
pantanais de uma dupla anarquia”, ele “procurará cumprir uma vocação 
sagrada” (HALEVY, 1989, p. 28): ser um mestre naquilo que faz. 
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CAPÍTULO 2 
 

OS MESTRES COMO MODELO 
 

 
 
 
 
Apresentar as ideias de Nietzsche de forma singular, pura e 

arredondada não seria tarefa fácil, pois em sua obra podemos perceber 
marcantes influências, principalmente quando investigamos o seu 
primeiro período intelectual. Assim, em O nascimento da tragédia, 
entendemos o “jovem Nietzsche”, que manteve por alguns anos uma 
relação de amor e ódio com o compositor Richard Wagner. Uma 
amizade que deixou profundas marcas sobre o seu pensamento, como o 
gosto musical e a maneira de lidar com os mitos — entendido, por 
ambos, como único meio de oferecer formas mais criativas à vida. Além 
disto, tais pensadores possuíam o desejo de recuperar uma tradição 
anterior: a época trágica dos gregos no século VII e VI a.C., conhecida 
como a era helenística. Período fortemente marcado pela contestação de 
tudo que era experimentado, como o conhecimento sob a custódia da 
moralidade, os conceitos prontos, as verdades puras e irrefutáveis.  

Assim, uma das maneiras de compreender o ideal pedagógico 
nietzschiano seria percorrer tais influências, analisar a noção de 
formação como Bildung, e ver como esta se desdobra na medida em que 
Nietzsche constrói e desconstrói seus ídolos. Assim, desconstruir ídolos 
não seria o mesmo que desconstruir ideias?  

No entanto, hoje, ou melhor, principalmente hoje, isto nos oferece 
muito para pensar, visto que o mundo contemporâneo e seus impasses 
carecem, sobretudo, de discussões mais profundas sobre as vantagens e 
desvantagens da massificação do indivíduo; sobre a tendência de 
facilitação, aceleração e especialização do ensino; sobre as 
consequências do descaso com os mestres e instituições de ensino.  

Isto nos oferece igualmente pistas de que os escritos de Nietzsche 
estão recheados de considerações à luz de Wagner, Schopenhauer e 
outros mestres clássicos, principalmente em seu primeiro momento 
intelectual, quando o filósofo se lança ao problema da formação humana 
investigando a importância da cultura e das instituições, assim como a 
necessidade de uma dimensão estética na educação. Em outros termos, 
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este é o momento em que Nietzsche trata com a serenidade a atividade 
do pensamento. 

Mas, por que o “jovem Nietzsche” deposita tamanha esperança 
nesses modelos? Justamente pelo exemplo de suas vidas e obras, como a 
do compositor Wagner, cujo espírito nobre ultrapassou a sua tradição 
através da arte, denunciando, assim, a necessidade de despertar um povo 
decadente. De fato, Wagner colocou a arte para dialogar com outros 
segmentos, como a educação e a filosofia, e, segundo o compositor: “se 
ela não nos elevar de um modo completo e real acima da vida, ou pelo 
menos na própria vida, eleva-nos a regiões mais altas (...)” (WAGNER 
apud HALÉVY, 1989, p. 59). Em meio a essa motivação, ambos 
pensadores sabiam que a educação não poderia permanecer subordinada 
à razão, de modo que lhe faltava novos desdobramentos morais, além de 
mais belos e criativos.  

Em outras palavras, a noção de formação, afirma Nietzsche, 
deveria transbordar o espírito moderno baseado na cientificidade e na 
especialização. Contudo, seria possível causar esse rompimento, essa 
abertura anterior aos dogmas estabelecidos pela religião e demais 
organizações que comandavam a educação? Romper com a formação 
que se afasta das necessidades humanas calando as potências do próprio 
indivíduo? Sim, através da arte, da experimentação da vida que parte de 
uma condição trágica, pois “toda tragédia assenta-se na fissura do 
tempo: o tempo presente torna-se problemático porque os valores do 
passado já não vigoram mais. Logo, também o passado é levado ao 
tribunal (...)” (WEBER, 2011, p. 81). 

A partir desse contexto, é de Wagner e Schopenhauer que 
Nietzsche retira suas motivações para filosofar, tal como a maneira de 
perceber a vida como uma obra de arte trágica, particular e inigualável, 
que atinge sua força máxima através da luta e da dor, da representação, 
da arte e dos embates incomensuráveis do homem em seu cotidiano. 
Nesse primeiro momento, os conceitos de vontade e representação 
aparecem como a própria essência da filosofia nietzschiana para o 
resgate da formação humana. Porém, o que Nietzsche entende como 
humanidade? Talvez as palavras de um ensaio escrito em 1872, 
intitulado “Homer’s Wettkampf” (A competição homérica), nos 
forneçam algumas pistas: 

 
Quando se fala de humanidade, imagina-se uma 
ordem de sentimentos pelos quais o homem se 
distingue da natureza, e dela se separa. Mas tal 
separação não existe: as qualidades ditas 
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“naturais”, as qualidades ditas humanas, crescem 
juntas e misturadas. O homem em suas mais 
nobres aspirações permanece marcado pela 
sinistra natureza (NIETZSCHE apud HALÉVY, 
1989, p. 104). 

 

 

De fato, a partir desse fragmento — ou das qualidades humanas 
que são apontadas — percebemos a influência de Schopenhauer, o 
mestre-filósofo que ultrapassou seus limites tanto dentro quanto fora das 
instituições, percebendo o conhecimento não como pura ciência, mas na 
sua aplicação no decorrer do cotidiano, ao reconsiderar os problemas 
incomensuráveis que o ser humano se defronta durante toda a existência. 

Igualmente, podemos ressaltar outra influência, como a força 
metafórica de Dionísio, o deus que está presente nas obras mais jovens 
do autor, como em O Nascimento da Tragédia (1871), e nas mais 
derradeiras, como em Crepúsculo dos ídolos (1888). Para Nietzsche, 
este seria o impulso capaz de revigorar não somente o homem 
pertencente ao mundo grego, mas a ideia de mestre, afinal, Dionísio 
“ forma buscando o que há de mais valiosos na arte”, ou seja, 
“deslocando a certeza para o plano da oscilação” (WEBER, 2011, p. 
56).  

Ainda neste capítulo, ressalto a concepção de imitação criadora e 
de adestramento linguístico que, num primeiro momento, causa certo 
espanto, sobretudo se recordamos as críticas nietzschianas ao “filisteu da 
cultura”, “justamente pelo fato de ser um imitador; um espectador da 
vida e do pensamento alheio, e não o autor de sua vida e de seus 
pensamentos” (DIAS, 1993, p. 75). Porém, é preciso compreender do 
que se trata essa influência criadora, que representa uma parte 
importante no processo de educação e elevação do indivíduo. 

Em suma, é nesta segunda parte do trabalho que destaco as 
considerações de Nietzsche acerca dos modelos que estiveram em 
condições de servir como exemplo, relembrando suas denúncias a uma 
intelectualidade gasta, a uma erudição fatigada dentro e fora das 
instituições, que permitem ao filósofo resgatar uma educação que 
justifique a existência de maneira mais criativa e aberta a novas 
possibilidades, para além das pretensões modernas, moralistas, 
científicas e paralisantes.  
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2.1 AS INFLUÊNCIAS DE RICHARD WAGNER  
 
Richard Wagner foi um compositor, dramaturgo e filósofo 

alemão que procurou transformar e revolucionar o conhecimento através 
de sua arte. Nascido no ano de 1813, deu início ao seu sucesso com a 
obra Navio Fantasma (1841). Em 1849, participou da revolução em 
Dresden, porém, fugiu para Zurique onde escreveu suas obras teóricas: 
A obra de arte do futuro (1850) e Ópera e drama (1851). Entre as suas 
composições mais conhecidas estão: Ouro de Reno, Tristão e Isolda, Os 
mestres Cantores de Nuremberg, Crepúsculo dos deuses e Parsifal. 
Assim, tornou-se um homem influente em seu tempo, graças ao seu 
talento inigualável, originalidade e rico entendimento acerca dos mitos 
gregos, germânicos e escandinavos. No período mais “wagneriano”, 
Nietzsche afirma — e com certo entusiasmo — a maneira com que o 
compositor tocava a Alemanha no século XIX:  

 
Por todas as partes juntas materiais e os faz seus, 
e, quanto mais imponente é o edifício, mais 
dominante e coordenadora se eleva a abóbada de 
seu pensamento. Contudo, poucos homens 
tropeçaram com maiores dificuldades para 
encontrar acesso nas ciências e nas artes 
específicas, e muitas vezes tiveram de improvisar 
esse acesso. O renovador do drama simples, o 
inventor da hierarquia que devem ocupar as artes 
na verdadeira sociedade humana, o intérprete 
inspirado das concepções do passado, o filósofo, o 
historiador, o estético e o crítico Wagner, o mestre 
do idioma, o mitólogo e o poeta místico, pela 
primeira vez fundidos em um só anel sobre o qual 
gravou os caracteres únicos de seu pensamento, as 
magníficas figuras, primitivas e formidáveis: que 
acúmulo de conhecimento não teve de reunir e de 
abraçar em um só contato para chegar a ser tudo 
isso! (NIETZSCHE apud MONIZ, 2007, p. 110). 

 

 

Vale ressaltar que o mestre do idioma, o mitólogo e o poeta 
místico não se limitou à releitura de tragédias e à criação de dramas, 
escrevendo extensas críticas e teorias filosóficas. De personalidade forte, 
Wagner defendeu a música como ferramenta de revolução cultural. Em 
consequência, acabou fazendo críticos ferrenhos que refutavam a 
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ligação entre criatividade e teoria. Por sua vez, não seriam contrários a 
Wagner por desconhecer as novas questões que este gênio trazia, isto é, 
as novas lentes que ansiavam reconsiderar a ciência pela ótica do artista 
e a arte pela ótica da vida? (NIETZSCHE, 1984, p. 20). 

Nesta relação entre Wagner e Nietzsche, podemos ressaltar outras 
afinidades, como o interesse pelos mitos e pela filosofia de 
Schopenhauer, os poemas de Hörderlin ou as obras de Homero, Esíodo, 
Ésquilo e Goethe. De fato, possuíam interesses familiares, 
compartilhando a arte como meio — ou possibilidade — de retorno do 
homem à sua condição de plenitude (MONIZ, 2007, p. 161), 
fortificando a importância da explicação estética da vida ao reservar um 
lugar especial à arte, especialmente à música:  

 
Compreendemos, pois, que segundo a doutrina de 
Schopenhauer, a música nos dá imediatamente a 
linguagem da Vontade, e sentimos a nossa 
imaginação incitada a dar uma forma a este 
mundo de espíritos cujas vozes nos falam, a esse 
mundo indivisível e no entanto tão 
tumultuosamente agitado, e a encarná-lo num 
símbolo análogo. Por outro lado, a imagem e a 
idéia, sob influência eficiente de uma música 
verdadeira adequada, adquirem uma significação 
superior (NIETZSCHE, 1954, pp. 126-127).  

 

 

Inspirado por Wagner e Schopenhauer, Nietzsche escreve a 
música, canta teorias filosóficas em O Nascimento da tragédia, um livro 
que, apesar das duras críticas, ou do “tentame de autocrítica”, tornou-se 
um marco que denuncia a importância da arte e seu caráter formativo e 
as desvantagens da imposição cega da moral e da lógica sobre o homem. 
A partir daí, Nietzsche resgata um caminho que foi ignorado, utilizando 
os deuses Dionísio e Apolo como forças capazes de explicar que a vida 
poderia ser justificada de outra maneira. Assim, o dionisíaco e o 
apolíneo chegam, como forças antagônicas, porém, expressões de uma 
antidialética profunda que denuncia as mistificações encontradas como 
refúgio, pois 

 
Três idéias definem a dialética: a idéia de um 
poder do negativo como princípio teórico que se 
manifesta na oposição e na contradição; a idéia de 
um valor do sofrimento e da tristeza, a valorização 
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das “paixões tristes”, como princípio prático que 
se manifesta na cisão, no dilaceramento; a idéia da 
positividade como produto teórico e prático da 
própria negação. Não é exagerado dizer que toda 
filosofia de Nietzsche, em seu sentido polêmico, é 
a denúncia das três idéias (DELEUZE, 1976, p. 
89).  
 

 

Até então, a filosofia encontrava-se entre a ideia contemplativa 
do universal e do particular, prisioneira dos próprios fins, passando ao 
largo da compreensão das forças e vontades que dão sentido e valor à 
vida, pois permanecia na pergunta “O que é...?”. Estrutura que aponta 
uma pergunta, mas que implica respostas prontas de antemão. Nesse 
momento, Nietzsche chega e funda uma filosofia dramática, tipológica, 
diferencial. Faz da filosofia uma arte de interpretar e avaliar, e como 
afirma Deleuze, “para as coisas coloca a pergunta: ‘Quem?’ Aquele 
que... é Dionísio” (1976, p. 89). O deus que expressa a máxima potência 
da vida, sendo futuramente representado pelo conceito de Vontade de 
poder. No entanto, esta teoria só aparece com mais vigor no momento 
em que Nietzsche se divorcia de Wagner e Schopenhauer, falando então 
do seu niilismo ativo que protesta pela necessidade de novos valores 
após o aniquilamento da moral.  

Porém, em O nascimento da tragédia, ainda percebemos a 
timidez da Vontade nietzschiana, que tem como porta de entrada Apolo 
e Dionísio; aparência e dissolução, ou sonho e embriaguez. Os deuses 
que representavam os elementos indissociáveis e essenciais para 
explicar o sentido trágico da vida. É assim que o jovem filósofo se joga 
no problema da verdade e, entusiasmado pelo pensamento de seu nobre 
companheiro de armas, precursor desse difícil caminho (NIETZSCHE, 
1954, p. 34), dedica a Wagner o seu “filho pródigo”, que questionava a 
“vontade de verdade” que empobrecia a vida ao abrir mão da alegria 
grega, através da vontade dionisíaca-apolínea: 

 
A moral não será tão somente uma “vontade de 
negação da vida”, um instinto secreto de 
aniquilamento, um princípio de ruína, de 
decadência, um enegrecimento, um começo do 
fim? Não será por consequência o perigo dos 
perigos? Foi, pois, contra a moral que, neste livro, 
o meu instinto se reconheceu defensor da vida, 
para constituir uma doutrina e uma teoria de vida 
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absolutamente contrária à moral: uma concepção 
puramente artística, anticristã (NIETZSCHE, 
1954, p. 34). 
 

 

Aqui, Nietzsche demonstra que a vontade moral e a vontade cristã 
são negadoras, pois o puro conhecimento mata a ação. Todavia, para 
agir, é indispensável que sobre o mundo paire o véu de maia 
(NIETZSCHE, 1954, p. 71), e eis que aqui percebemos o valor do 
artista, do sonhador, visto que ambos não se afastam das possibilidades 
de criar. Pelo contrário, ambos se opõem àqueles que buscam o 
excessivo conhecimento nas coisas, na “visão da verdade horrível, que 
anula todos os impulsos, todos os motivos de agir” (NIETZSCHE, 1954, 
p. 71).  

No fundo, Nietzsche já aborda sua teoria pedagógica, isto é, “no 
amálgama das forças dionisíacas e apolíneas nas realizações humanas”, 
como uma luta necessária para a construção do intelecto dos indivíduos, 
pois, sobretudo, “se deve sempre levar em conta estes impulsos, um que 
vem do abismo inexpugnável do inconsciente e do corpo, e outro que 
forma as imagens do mundo da consciência” (MELO, 2011, p. 42). 
Elementos ainda primordiais e indestrutíveis. De fato, é com Apolo, o 
deus da bela aparência, que Nietzsche simboliza o “universo artístico” 
do sonho, a atividade orgânica, natural, onde ocorre o jogo da aparência. 
Tal força representa uma disposição peculiar do lado artístico dos 
gregos, que sabiamente captaram essa característica de cura através do 
sono e do sonho (WEBER, 2011, p. 92). A partir daí, podemos perceber 
que a vida, e logo o problema da formação, também serão entendidos a 
partir desse jogo, um jogo de pulsões, impulsos, instintos.  

Porém, é sabido que essa forma de compreender o homem, isto é, 
esse movimento de retorno aos gregos, não foi privilégio de Nietzsche. 
No entanto, a Grécia que ele pretende resgatar pertence a um período 
específico: o helênico, lugar em que ainda restava a vicissitude da 
filosofia pré-socrática, vista, por exemplo, em Heráclito. Assim, a 
Grécia helênica atraía o jovem Nietzsche por motivos complexos, 
segundo Halévy, pois 

 
ora é o lirismo o objeto da sua admiração, ora é o 
sentido da forma, envolvendo e encarnado o 
lirismo. Mas eis um traço novo: Nietzsche admira, 
nos helenos destas épocas longínquas, a 
crueldade, a franqueza da crueldade (...). O 
sentimento do helenismo, escreve, “tão logo 
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despertado, torna-se agressivo e se traduz por um 
combate contra a cultura presente” (1989, p. 82).  
 

 

Nietzsche se ocupava das fontes de Diógenes Laércio, realizando 
trabalhos sobre Homero, sobre a tragédia, em especial, os autores da 
idade trágica dos gregos: os pré-platônicos. De fato, das vezes que se 
deteve a estudar os diálogos platônicos, foi mais para demonstrar que a 
partir de Platão a cultura grega se encontrava em pleno processo de 
decadência. E, acompanhado da filosofia de Schopenhauer e Wagner, 
levou suas pesquisas mais a fundo que os demais estetas e literatos da 
época, pois ainda faltava a intuição do impulso com disposição ao 
terrível, para o lado horrendo do homem, para o sofrimento: o dionisíaco 
(WEBER, 2011, p. 90). Mas para falar desse dissoluto impulso em 
direção à vida, Nietzsche retoma a figura do Sátiro como o representante 
de Dionísio na Terra, ser mitológico que simboliza, ao mesmo tempo, a 
natureza, e que se encontra “além do bem e do mal”, caminhando entre 
as sendas da vida: 

 
o sátiro, esse ser natural fictício, está para o 
homem civilizado na mesma relação que a música 
dionisíaca está para a civilização. A respeito desta 
última, diz Richard Wagner que ela é suspensa 
pela música, tal como a claridade de uma lâmpada 
o é pela luz do dia. Da mesma maneira, creio eu, o 
homem civilizado grego sente-se suspenso em 
presença do coro satírico; e o efeito mais imediato 
da tragédia dionisíaca é que o Estado e a 
sociedade, sobretudo o abismo entre um homem e 
outro, dão lugar a um superpotente sentimento de 
unidade que reconduz ao coração da natureza 
(MONIZ, 2007, p. 143).  
 

 

Com o coro, o público participava ativamente do espetáculo, pois 
o frenesi popular resultava no encontro dos gregos consigo, que 
acabavam rompendo com o individual em nome da entrega universal. 
Assim, “devemos ver na tragédia grega o coro dionisíaco, que 
incessantemente se renova ao contemplar um mundo de imagens 
apolíneas” (NIETZSCHE, 1984, p. 77), e que passou despercebido pelos 
demais estudiosos “que não interpretaram o dionisíaco e o apolíneo 
como impulsos” (WEBER, 2011, p. 95). Quando despojados de sua 
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individualidade, isto é, em meio ao frenesi dos espetáculos trágicos, o 
homem grego reencontrava a parte mais nobre de si, capturada pelas 
mais altivas noções da essência geral do conjunto da nação. Por sua vez, 
“Nietzsche dirá que o dionisíaco irrompe enquanto impulso de 
destruição da individualização, de recondução à unidade com a natureza, 
simbolizando o completo esvanecimento do subjetivo no 
autoesquecimento” (WEBER, 2011, p. 95).  

Porém, o que caracteriza esse espírito nobre em Nietzsche? Essa 
essência que ele deseja resgatar no mestre para que o mesmo forme e 
eduque a partir dessa característica? Ser nobre é “permitir-se conquistar 
certas nuances” (NIETZSCHE apud VIESENTEINER, 2011, p. 1), mas 
para isto devemos nos debruçar sobre aqueles que foram nobres. Nesse 
momento, é por intermédio da obra de arte trágica dos gregos, os quais 
sabiam exprimir a sua interioridade (NIETZSCHE apud MONIZ, 2007, 
p. 144), que a cultura será resgatada. Uma educação através da cultura 
alegre, que reabilita o lugar da arte, nulificando as “pseudoculturas” que 
pretendiam a especialização da educação dos jovens. 

Para Nietzsche, somente um povo forte, com espírito grandioso, 
pode perceber a importância da formação para a vida, isto é, para a dor, 
ensinado através da dissolução e da possibilidade. E, por consequência, 
é o povo grego que será — nessa determinada fase de Nietzsche — o 
modelo a seguir, por reconhecer a Terra como o lugar onde se encontra a 
tristeza, mas também onde se extrai as possibilidades de ser feliz: 

 
Do caráter adquirido dos gregos. – Pela célebre 
clareza, transparência, simplicidade e ordem 
grega, pelo natural-cristalino e ao mesmo tempo 
artístico das obras gregas, somos facilmente 
induzidos a acreditar que tudo isso foi dado aos 
gregos: eles não teriam podido, por exemplo, 
deixar de escrever bem (...). Mas nada é mais 
precipitado e insustentável. A história da prosa, de 
Górgias até Demóstenes, mostra um trabalho e 
uma luta para sair do escuro, sobrecarregado sem 
gosto, para a luz, e faz lembrar o esforço dos 
heróis que tinham de abrir os primeiros caminhos 
através de florestas e de pântanos (NIETZSCHE 
apud DIAS, 1991, p. 116).  
 

 

Era desse modo que Nietzsche e Wagner percebiam a importância 
de uma formação artística com elementos trágicos, um modo que se 
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espelhasse no modelo grego. Assim — pelo menos até 1876 —, o 
compositor e amigo, apesar de viver num caos criativo, carregava uma 
enorme e admirável vontade de aprender, e acabou tornando-se um 
mestre universal da música e da cena. Segundo Nietzsche, “Ninguém 
disputará com ele a glória de haver sido o mais alto modelo da arte e da 
declamação” (NIETZSCHE apud MONIZ, 2007 p. 173).  

De fato, são nesses relatos que encontramos um elemento 
essencial para a ideia de mestre em Nietzsche, como o domínio de 
ensinar por meio de seus atos, mas sabendo extrair o melhor das demais 
filosofias, e não os 

 
narcóticos, mas uma decisão reforçada e uma 
vontade inflexível. Wagner é mais filósofo ali, 
onde sua criatividade é mais poderosa e heroica. E 
precisamente, na qualidade de filósofo, viu sem 
medo não somente o forno incandescente dos 
diferentes sistemas filosóficos, mas também os 
valores da ciência e da erudição; permaneceu fiel 
a mais nobre metade de si mesmo, que exigia, “de 
sua natureza múltipla, ações de conjunto” e que o 
ensinava a sofrer e instruir-se para poder realizar 
essas ações (NIETZSCHE apud MONIZ, 2007, p. 
175).  

 

 

Wagner foi mais filósofo porque pensou a partir da arte a 
formação do homem; foi mais educador porque educou retomando a 
nobre tradição grega de formar o homem por inteiro, isto é, desde o 
corpo até o espírito. Em consequência, influenciou Nietzsche em sua 
empreitada, ressaltando a necessidade da arte, especialmente nas 
universidades: 

 
Por meio dessa educação para a arte, o jovem 
universitário seria capaz de, primeiro, contestar a 
pretensão científica de tudo conhecer; segundo, 
conduzir o conhecimento de modo a fazê-lo a uma 
melhor forma de vida; terceiro, devolver à vida 
ilusões que lhe foram confiscadas; quarto, restituir 
à arte o direito de continuar a cobrir a vida com os 
véus que a embelezam (NIETZSCHE apud 
MONIZ, 2007, p. 166).  
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A partir dessas hipóteses, encontramos a importância do 
problema da tragédia, e, ao longo do Nascimento da tragédia, o resgate 
do caráter formativo a partir de dimensão trágica. Porém, no que 
consiste tal visão? Para Deleuze, é preciso analisar as três causas da 
morte da tragédia para entender a importância da perspectiva encontrada 
nesse “primeiro Nietzsche”. Morte que será vista na seguinte ordem: 1) 
Através da dialética socrática; 2) No segundo momento com o 
cristianismo; 3) e, por fim, “sob os golpes conjugados da dialética 
moderna e de Wagner em pessoa” (DELEUZE, 1976, p. 8). 

No âmago da questão central dessa obra de 1871, é possível 
afirmar que a primeira morte da tragédia chega através da dialética 
socrática que está em oposição à antítese dionisíaco-apolíneo, por isso, 
faz de “Sócrates o primeiro gênio da decadência: que opõe a ideia à 
vida, julga a vida pela idéia, coloca a vida como devendo ser julgada, 
justificada, redimida pela idéia” (DELEUZE, 1976, p. 9). Por sua vez, 
ele representa o “homem teórico”, antagônico ao “espírito trágico” que 
nega a possibilidade da vida ser desejada por ela mesma. Sobre a 
segunda morte da tragédia, encontramos como causa o próprio 
Cristianismo, que não será desenvolvido nessa primeira obra, mas que 
está em oposição à alegria grega, pois simboliza o “pesadume” da 
moral, as tradições enrijecidas, as verdades paralisantes.  

Porém, em 1872, Nietzsche começa a mudar de opinião quanto a 
Wagner. Isso ocorre após a apresentação e o sucesso expressivo 
conquistado pela apresentação de Parsifal em Bayreuth, quando todos 
os elogios ao compositor foram substituídos por aviltamentos, e aqui 
temos o terceiro elemento que colaborou com a morte da tragédia. É 
quando o filósofo começa a acusar o compositor de degenerar a arte 
fixando-se no drama; de compactuar com o novo Reich, o império 
militar de Otto Von Bismarck, esquecendo a vitalidade e o poder da 
criação trágica. E qual seria o problema do drama ou do seu sucesso? O 
caso é que, para Nietzsche, Wagner vendeu sua arte e acabou se 
tornando a música que representava o Estado alemão, por isso que 
exalava os modos bismarckianos e o projeto de “uma Alemanha para os 
alemães”. Quanto ao drama, ele confirma uma moral, uma visão de 
mundo não dionisíaca (WEBER, 2011, p. 122). Neste período, 
Nietzsche começa a entender que, singularmente, a força de Dionísio era 
capaz de comunicar o poder da faculdade artística, em vista que o 
drama, representado pelo impulso apolíneo, ainda era o phatos cristão da 
contradição e da moralidade (DELEUZE, 1976, p. 11).  

Neste momento, o filósofo começa a tratar com mais seriedade a 
oposição entre política e cultura, esquecendo que os instintos apolíneo e 
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dionisíaco estavam em “proporção rigorosamente recíproca” 
(NIETZSCHE, 1954, p. 180) para destacar o instinto artístico 
(Kunsttrieb) como “expressão genuína da vida; como uma manifestação 
plena da natureza” (NIETZSCHE, 2005, p. 18), que nasce através dos 
pensadores e artistas genuinamente livres e com a capacidade de lidar 
com as nuances, o que acaba excluindo todos aqueles que desconhecem 
as sutilezas da arte. 

Por conta disso, Nietzsche rompe com Wagner, direcionando 
duras críticas ao compositor e ex-amigo que havia se transformado no 
exemplo de “mestre escravo” do Estado que condenou a arte com ironia, 
afirmando as barbáries que estavam sendo cometidas contra a cultura. 
Uma cultura doente e que se tornava cada vez mais pobre, isto é, 
decadente. 

Apesar de efetivamente romper com o compositor somente no 
ano de 1876, já no verão de 1875 Nietzsche se refere ao amigo de forma 
irônica em trechos como este: 

 
Reconheço em Wagner um desses contra-
Alexandre. Em termos médicos, ele tem algo de 
adstringente, ele encanta e reúne o que era 
esporádico, fraco e indiferente: nessa medida, ele 
pertence aos grandes poderes culturais e é o 
primeiro de uma nova série de homens. Domina as 
religiões, as artes e as ciências das histórias e, não 
obstante, é oposto de um polígrafo, de um talento 
capaz de reunir, de somar e de classificar (...). É 
um unificador de imagens e um animador do que 
foi reunificado, um simplificador do mundo (...). 
Une não apenas os pontos mais distantes do 
oceano, mas também pode, quando quer, fazer 
cabotagem e mostrar-se à altura de trabalhos 
menores e adequados à sua época (NIETZSCHE, 
2005, p. 49). 
  

 

Porém, em que tradição os alemães deveriam se espelhar para 
adquirir a capacidade de contestar os males da modernidade? Ora, a 
época grega, pré-platônica, que será vista por Nietzsche como um ideal 
de humanidade superior. O povo que encarava a formação do homem 
com seriedade, entendendo-a como um todo, pois somente quando 
ambas as partes estão em bom estado — e não somente o espírito, mas 
igualmente o corpo — é possível efetivar a educação. O fato de os 
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gregos se distinguirem dos demais povos é porque souberam entender a 
dificuldade desse tema e compreender que “a pulsão da Formação, 
enquanto atividade (...) preside todo empreendimento humano, seja 
particular, seja geral” (WEBER, 2011, p. 77). Além disto, eram nobres 
porque davam sentido à educação, colocando o tema em debate com a 
arte, cultura, natureza, e, sobretudo, em diálogo com o tempo.  

Sob o efeito de tais disposições, quais seriam os domínios do 
educador que Nietzsche deseja retirar dessa tradição? Ou, como iniciar 
um sim à vida, às críticas, ao corpo e ao novo? Aqui, vale lembrar o 
impulso dionisíaco que valoriza com palavras leves e irônicas as orelhas 
curiosamente apequenadas da aluna Ariadne: “− Ó divino Dionísio, por 
que me puxas as orelhas?”, perguntou Ariadne ao seu filósofo amante, 
num daqueles célebres diálogos em Naxos. “Acho um certo humor nas 
tuas orelhas, Ariadne: por que não são elas ainda mais compridas? Nada 
é belo, só o homem é belo: é sobre esta ingenuidade que repousa?” 
(NIETZSCHE, 2006, p.74). É nesse contexto, através da comparação 
entre os ouvidos refinados e aqueles sem a ínfima seleção, 
demasiadamente compridos e mais grosseiros com o passar do tempo, 
que Nietzsche retira os elementos para reforçar sua crítica, pois as 
palavras metafóricas de Dionísio expressam 

 
um ímpeto à unidade, um remanejamento radical 
sobre pessoa, cotidiano, sociedade, realidade, 
sobre o abismo do perecer: o passionalmente 
doloroso transporte para estados mais escuros, 
mais plenos, mais oscilantes; o embevecido dizer-
se ao caráter global da vida como que, em toda 
mudança, é igual, de igual potência, de igual 
ventura (...) (NIETZSCHE, 1991, p. 445).  
 

 

Assim, o diagnóstico nietzschiano nos revela a carência do 
ímpeto dionisíaco na Modernidade, o valor dos erros e das falhas do 
conhecimento. No entanto, não estamos rechaçando a verdade por um 
saber inútil, pelo contrário, pois a atenção, aqui, está em ensinar 
observando as particularidades do indivíduo e suas vivências, “que são 
as manifestações humanas a partir das práticas das gestões das pulsões” 
(WEBER, 2011, p. 188). 

Tomando de entusiasmo Dionísio, Nietzsche deposita nessa 
metáfora uma “crença”; uma insolente esperança antagônica ao 
personagem Sócrates, isto é, ao aspecto superficial do conhecimento, 
propondo um olhar reflexivo sobre o educador impossível de se 



62 
 

“encontrar no pensamento socrático-platônico-cristão” (DELEUZE, 
1976, p. 15). À guisa de interpretação, o dionisíaco aparece para reforçar 
os problemas do “professor objetivo”, da formação como meio utilitário, 
da racionalização e teorização invariável na prática do educador, 
demonstrando, assim, a necessidade do originário educador que, tal 
como o artista trágico, deve ser o primeiro a dizer sim a tudo que é 
questionável (NIETZSCHE, 2006, p. 29). 

Em suma, se por um lado Nietzsche deseja o mestre que 
transforma conhecimento em sabedoria, por outro, chama a atenção às 
características trágicas e artísticas demonstradas pelo instinto e pela 
paixão dionisíaca. Quer que ele forme através da “tragicidade” da vida e 
que pense em novos conceitos e novos valores. Portanto, é o “homem 
trágico como o homem nomeado para ser professor dos homens” 
(NIETZSCHE, 2005, p. 8), pois somente aqueles de espírito nobre 
poderão resgatar uma cultura igualmente nobre. Porém, tal caráter 
inexiste nos homens teóricos, objetivos e “eruditos”, o que nos leva a 
crer que Nietzsche deseja um professor que permita ser tocado pela arte 
trágica e que, por consequência, se aproxime do espírito dionisíaco. O 
mestre que permite espantar-se frente ao mundo para que o 
conhecimento através dos seus próprios atos possa despertar, sendo um 
modelo que forma sem ter medo das perguntas e dos temas mais difíceis 
da vida, como a morte, o tempo, a dor, a violência, em suma, as 
vivências, que são muito mais o que colocamos nelas do que elas 
efetivamente são.  

Vivenciar, em Nietzsche, é um fingir poético, pois não há um 
conhecimento objetivo que não possua nossas próprias impressões e 
reações sobre ele. E, acompanhando as obras de Nietzsche, é possível 
perceber o quanto ele viveu suas teorias e vivenciou sua filosofia, 
oferecendo impressões pessoais sobre os seus personagens e sobre os 
tipos que constrói em seu discurso. Utilizando a própria enfermidade 
para expressar suas ideias, abraçou, assim, sua felicidade e suas dores, e 
acabou referenciando seus gostos, suas próprias experiências. No 
aforismo 119 de Aurora: Viver e imaginar é possível perceber essa 
dimensão psicológica: 

 
Cada momento de nossa vida faz crescer alguns 
tentáculos de nosso ser e faz secar alguns outros, 
conforme a nutrição que o momento trouxer ou 
não. Sob esse ponto de vista, todas as nossas 
experiências são alimentos, mas distribuídos às 
cegas, ignorando aquele que tem fome e quem já 
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está satisfeito. Em consequência dessa nutrição de 
cada parte, deixada ao acaso, o estado do pólipo, 
em seu desenvolvimento completo, será algo 
também fortuito como seu desenvolvimento o foi. 
Falando mais exatamente: admitindo que um 
instinto chega ao ponto em que exige ser satisfeito 
— ou exercer sua força ou satisfazê-la ou 
preencher um vazio (para usar imagens): 
examinará cada acontecimento do dia para saber 
como pode utilizá-lo para seus próprios fins: 
qualquer que seja a condição em que o homem se 
encontre, que caminhe ou descanse, que leia ou 
fale, que se zangue ou lute ou que se alegre, o 
instinto alterado tateia de algum modo cada uma 
dessas condições. (NIETZSCHE, 2007, pp. 118-
119). 

 

 

De modo geral, as vivências em Nietzsche expressam a 
importância da experimentação dos problemas no processo de formação 
do indivíduo. Por isSo, o mestre que se lança aos problemas da vida 
assume as vivências no caos, nos imprevistos cotidianos, e transmite, 
através de sua prática, que não se pode aprender a teoria sem passar por 
experiências sensíveis, concretas e objetivas. Segundo Silvo Gallo, que 
destaca a experiência do problema como parte fundamental no ensino de 
filosofia, vemos 

 
que o problema não é uma operação puramente 
racional, mas parte sensível; a experimentação 
problemática é sentida, vivenciada, para que possa 
ser racionalmente equacionada como problema. 
Por isso o problema é sempre fruto do encontro; 
há um encontro, uma experiência que coloca em 
relação elementos distintos e que gera o 
problemático (GALLO, 2008, p. 118). 

 
 

Para Nietzsche, os problemas nunca são resolvidos, os casos 
estarão sempre postos, e é nesse movimento de improviso que os 
instintos se alimentam. Em outras palavras, é a partir do 
desconhecimento pleno das soluções necessárias para satisfazer tais e 
tais instintos que o caráter do indivíduo se fortalece. Da mesma maneira, 
o diagnóstico supõe que não há racionalidade que dê conta de todos os 
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movimentos que a vida nos solicita, e, necessariamente, o homem nunca 
irá conhecer a si plenamente, sendo uma obra incompleta que necessita 
de uma formação harmônica. 

O mais decisivo, porém, é vermos que em Nietzsche a ação de 
educar o outro é o mesmo que um cultivo das destrezas inventivas do 
homem, ou seja, é oferecer aparatos para que o homem entenda a 
importância dessa contínua formação, assim como do “formar-se a si 
mesmo”. Da mesma maneira, o filósofo questiona se nossas avaliações e 
nossos juízos morais não seriam sempre imagens e fantasias que 
escondem um processo fisiológico que nos é desconhecido, uma espécie 
de linguagem convencional para designar certas irritações nervosas 
(NIETZSCHE, 2007, p. 120). Tudo indica que sim, pois há sempre uma 
tentativa de resolução dos problemas, uma experimentação, sendo nessa 
base que se firma a formação do indivíduo em Nietzsche: nas tentativas 
que são intermitentes, contínuas e inesgotáveis, pois não há respostas 
concretas e de antemão que dão conta de nossas reações frente ao acaso, 
do mesmo modo que não há um fim para a educação a não ser ela 
mesma. 

Em 1876, Nietzsche abandona de vez a influência do compositor 
Wagner, porém, segue denunciando o perigo da consciência científica 
pesada, a intromissão da metafísica e o seu sentimento exagerado, a 
história do pensamento, os ideais pedagógicos falhos, a má qualidade da 
educação do ensino oferecido, desde o ginásio até o ensino superior, 
assim como a gama de professores que dominavam as universidades 
enraizando o conhecimento e expondo-o como pura “erudição”, mas 
mediante uma outra abordagem, que acaba oferecendo uma nova 
configuração ao seu discurso acerca do mestre. Assim, Nietzsche 
formula a ideia de mestre a partir da experiência do filósofo, o que nos 
permite afirmar que os modelos de Nietzsche não serão mais os gregos, 
ou então Wagner, mas o “solitário de Frankfurt”. 

 

 

2.2 ARTHUR SCHOPENHAUER: O MESTRE-FILÓSOFO  

 
Este movimento se confirma no título de sua “III Consideração 

intempestiva: Schopenhauer como educador”, em cujo escrito Nietzsche 
resgata a educação como uma entre as muitas formas de elevar o 
homem, mas ainda assim desconhece algo melhor, sobretudo que traga 
mais alegria do que a própria atividade de relembrar os mestres e 
educadores que atravessaram sua vida. Até então, buscamos ressaltar 
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tudo o que Nietzsche despreza em um mestre, de modo que ainda falta 
elucidar o que ele deseja. E é aqui que o filósofo começa a nos fornecer 
algumas pistas, ao deixar entrever que mestre é aquele que caminha na 
senda entre a alegria e a tristeza. Mas já não havíamos mencionado 
alguma figura que aparecia num limbo semelhante? Sim, o Sátiro, 
aquele que ficou nos escritos passados como representante de Dionísio 
na Terra, o ser que é, ao mesmo tempo, místico e natural, e que 
futuramente se transformará em Zaratustra, mas que agora está no corpo 
de Schopenhauer: o mestre-filósofo.  

No entanto, a escolha do “homem schopenhaueriano” para tocar a 
questão que mais lhe provoca nesse momento — mas que persegue toda 
a sua produção intelectual, isto é, a formação humana — reflete uma 
inegável semelhança com o jogo de personagens “ao gosto platônico”. 
Contudo, esse jogo recebe um novo cenário, mais rico e aberto, sem 
repreensões ou censuras morais. Esse espaço nietzschiano, isto é, sua 
filosofia, será marcada pela tragédia, pelos espíritos nobres e livres, que 
cantam as palavras, dançam com os conceitos. 

Da mesma maneira, podemos afirmar que o responsável por 
reforçar esse gosto artístico e suas críticas à cultura e à tradição da 
época, é o próprio autor de o Mundo como Vontade e Representação e, 
logo, sua obra, que causou violentas impressões no “jovem Nietzsche”: 

 
Não descrevo nada diferente da primeira 
impressão, por assim dizer, fisiológica, que 
Schopenhauer suscitou em mim, esta mágica 
efusão da energia mais íntima que se comunica de 
um ser da natureza a outro e que sobrevive ao 
primeiro e ao mais leve contato (NIETZSCHE, 
2011, p. 168).  
 

 

Cada palavra desse escrito se assemelhava a uma lança que lhe 
cortava a carne e, ferido, Nietzsche produziu novos desdobramentos à 
filosofia com seu próprio sangue, transcendendo os modelos apregoados 
pela história, ao entender que o filósofo também é aquele que age e que, 
por consequência, corre riscos:  

 
Schopenhauer viveu assim, perigosamente. 
Justamente estes solitários têm necessidade de 
amor, têm necessidade de companheiros com os 
quais possam se mostrar abertos e francos, tal 
como o são para si mesmos, e em presença de 



66 
 

quem cessaria a tensão do silêncio e da 
dissimulação. Retirem deles estes amigos, e vocês 
provocarão um perigo maior ainda (NIETZSCHE, 
2011, p. 168).  
 

 

Conforme narra, era este o filósofo educador e amigo com que 
sonhava, ou melhor, que necessitava, afinal, Nietzsche temia pela sua 
educação, mas sem descrer no poder de um verdadeiro guia. A partir 
dele podemos descobrir a força central, impedindo que ela aja de 
maneira destrutiva com relação às outras forças (NIETZSCHE, 2011, p. 
168). Em vista desses elementos encontrados em Schopenhauer, 
Nietzsche começa a valorizar uma nobreza singular, os homens aptos a 
mostrar esse caminho árduo e extenso que é a formação, e junto, uma 
nova ideia de instituição que “deveria ser fundada no princípio da 
autoridade”, tendo “como tarefa, por um lado, formar o senso da cultura 
alemã pelo desenvolvimento do sentido da língua, e por outro, formar 
personalidades autênticas” (WEBER, 2011, p. 136).  

Primeiramente, devemos pensar na língua materna como 
instrumento, em sua possibilidade, pois é nela que uma cultura 
manifesta sua potência para “tornar-se o que se é”, afirma Nietzsche. E, 
em qual momento pensamos mais na língua materna? No ginásio, nas 
primeiras lições, logo após o “vir-a-ser” no mundo. Isto justifica de 
antemão uma educação que requer maior rigor e disciplina, formando, 
assim, personalidades autênticas desde cedo. Porém, em “Sobre o futuro 
dos nossos estabelecimentos de ensino”, um texto influenciado pelo 
ensaio de Schopenhauer, “Sobre a filosofia universitária”, que integra o 
livro Parerga e paralipomena (1851), Nietzsche adverte o seguinte 
quadro:  

 
No ginásio, todos são considerados, sem um 
exame mais rigoroso, como seres capazes de fazer 
literatura, com o direito de ter opiniões pessoais 
sobre os fatos e os personagens mais sérios, 
embora uma educação correta devesse justamente 
aspirar, com todos os seus esforços, reprimir as 
ridículas pretensões de autonomia de julgamento e 
apenas habituar o jovem a uma estrita obediência 
sob a autoridade de gênio (NIETZSCHE apud 
WEBER, pp. 136-137). 
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Quem é, portanto, o gênio, ou a dita “personalidade autêntica” 
nesse período específico de Nietzsche? Em “Schopenhauer como 
educador”, a genialidade e a autenticidade se afastam dos 
estabelecimentos e se fixam no homem de Schopenhauer, aquele que é 
mestre pelo exemplo que oferece, pela forte personalidade que possui. 
Porém, em “Sobre o futuro de nossos estabelecimentos”, Nietzsche fala, 
indiretamente, sobre a necessidade de escolas para a formação do gênio 
(WEBER, 2011 p. 149). Estas seriam afirmações, à primeira vista, 
contraditórias, ainda mais quando percebemos que os textos foram 
escritos quase na mesma época. No entanto, Nietzsche acredita, sim, que 
a natureza traz o gênio e que não há necessidade de “parteiras” para isso. 
Crê que o gênio se impõe, mas também pretende mostrar que a 
genialidade não é algo que se estabelece por si só. 

Apesar de tudo, a genialidade pode se perder, pois a natureza é 
generosa, afirma Nietzsche, e muitas vezes acaba desperdiçando suas 
forças. Além disso, existem os egoísmos, que utilizam do gênio com 
certa mesquinhez, explorando sua força e sua obra (WEBER, 2011, p. 
142). Por isso, o filósofo chama a atenção para o gênio em 
contraposição à Modernidade, dessa vez, através de Schopenhauer, que 
jamais “nos lembra o erudito de membros naturalmente duros, confusos 
ou afetados”, mas, de fato, afirma a necessidade de instituições de 
ensino e mestres que impeçam o ‘destroçamento’ do gênio enquanto ele 
ainda não está formado (WEBER, 2011, p. 142). 

O gênio em Nietzsche deve ser cuidado, ser cultivado, e é a partir 
dessa afirmação que o filósofo extrapola mais uma tradição: a 
romântica, pois o gênio e a cultura merecem ser motivados, afinal, não 
surgem de maneira totalmente espontânea. Isto torna o envolvimento de 
Nietzsche com o movimento romântico uma questão profundamente 
pessoal, uma impressão particular que chega através dos seus escritos 
mais maduros como, por exemplo, no livro V da Gaia ciência: 

 

O que é romantismo? Toda arte, toda filosofia, 
pode ser considerada meio de cura a serviço da 
vida que cresce, que combate: pressupõe sempre 
sofrimento e sofredores. Mas há duas espécies de 
sofredores, primeiro os que sofrem de abundância 
de vida, que querem uma arte dionisíaca e, do 
mesmo modo, uma visão e compreensão trágica 
da vida – e depois os que sofrem de 
empobrecimento de vida, que procuram por 
repouso, quietude, mar liso, redenção de si pela 
arte e pelo conhecimento, ou então a embriaguez, 
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o espasmo, o endurecimento, o delírio 
(NIETZSCHE, 1991, p. 204). 

 

 

Assim, o homem-filósofo é o modelo ideal para educar, em 
primeiro lugar, porque considera a importância de retirar-se e encontrar-
se consigo de tempos em tempos, entendendo por si, estetizando por si. 
Em segundo, porque forma o outro como um todo, e não separadamente, 
de maneira específica, mas como uma alma que se vale do corpo para 
conectar, assim, o saber à vida. Em terceiro, porque ressalta nesse 
movimento a importância do exercício, da prática no momento de 
ensinar.  

No entanto, estas são teorias construídas sob o olhar de outro 
mestre: Michel de Montaigne, que também aparece na terceira 
consideração intempestiva como exemplo de espírito nobre. O filósofo 
francês atravessa a vida de Nietzsche logo após um natal passado em 
Triebschen com a família Wagner, quando recebeu das mãos de Cosima 
o seu “primeiro Montaigne”, que acabou influenciando suas críticas 
acerca da formação e de outros temas, afinal, o filósofo já revelava no 
século XVI os perigos e o domínio do homem douto que se encarregava 
de acumular conhecimento, quantidade de informação, esquecendo, 
assim, que o homem não é um ser finalizado e que a sabedoria é uma 
ação diretamente ligada à qualidade das experiências vividas. Para 
Montaigne, o filósofo deveria ser grande, reconhecido pelo seu saber, 
porém, mais ainda pelas suas ações. Desta maneira, o filósofo francês 
resgata o exercício, a prática diante da ação de formar, e por isso, se 
torna a figura da honestidade e da elevação que aumentou o prazer de 
Nietzsche na Terra.  

Porém, ao decorrer do mesmo parágrafo, Nietzsche retoma o 
tema central e cita as três qualidades schopenhauerianas: 1) a 
honestidade, ao escrever para si, distinguindo-se dos autores que 
seduziam e investiam na quantidade de palavras, e não na qualidade da 
escrita; 2) a serenidade, através de suas afirmações ponderadas, precisas 
e diretas; 3) e a constância, pois não desperdiçava a potência de sua 
escrita, e por mais que o tempo passasse, ainda assim, produzia mais e 
melhor a cada ano.  

Em suma, esse plano de oscilação que ora destaca as 
características do homem de Montaigne ora o espírito nobre de 
Schopenhauer, só reforça que o exemplo do mestre-filósofo chega pela 
vida real e não unicamente pelos livros (NIETZSCHE, 2011, p. 176). 
Tanto é assim, que seu encontro com ambos foi fundamental para 
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embasar suas disposições acerca do educador, visto, agora, como um 
coração, um órgão pulsante que vale a pena ser investigado mais a 
fundo. Não que tenhamos perdido, ou muito menos passado por cima 
das concepções nietzschianas até então, pois os problemas e as teorias 
aqui expostas são as análises e as críticas particulares do filósofo de 
Röcken. No entanto, fica claro que essa fase exala seus predecessores, 
afinal, é onde Nietzsche assume a importância da relação mestre e 
discípulo, relatando-a como uma experiência respeitável, algo único que 
confirma o amor pelo aprender e desaprender. Aprender a falar e 
escrever, a pensar e a ver, mas também esquecer... “o fato de ser ciência 
pura; e aí temos exatamente o exemplo do homem Schopenhauer” 
(NIETZSCHE, 2011, p. 177), espírito além do seu tempo, mas que, 
como nenhum outro de sua época, analisou de forma profunda a 
Modernidade.  

Desta maneira, Nietzsche realiza a seguinte pergunta: como o 
mestre-filósofo percebeu a cultura de sua época? Completamente 
diferente, responde, de todos os demais professores de filosofia 
satisfeitos com o estado em que viviam (NIETZSCHE, 2011, p. 193). E 
é desse filósofo educador de “onde os mortais tirarão, sem dúvida, 
durante muito tempo ainda, o impulso capaz de transfigurar suas 
próprias vidas” (NIETZSCHE, 2011, p. 193). Assim sendo, seria o 
mestre um impulso? O mesmo impulso dionisíaco de outrora? Tudo 
indica que sim, mas aqui a imagem de Schopenhauer impera e se mescla 
à filosofia nietzschiana, principalmente quando lidamos com o tema 
educação: 

 
Assim, pois, para falar sem rodeios: é necessário 
que nos sintamos irritados verdadeiramente, para 
que tudo fique melhor. E é aí que a imagem de 
Schopenhauer deve nos encorajar. O homem de 
Schopenhauer assume para si o sofrimento 
voluntário da veracidade, e este sofrimento lhe 
serve para mortificar sua vontade pessoal e para 
prepara a subversão, a total transformação do seu 
ser, alvo que constitui o objetivo e o sentido 
verdadeiro da vida (NIETZSCHE, 2011, p. 199). 
 

 

Percebemos que Nietzsche tenta, nesse fragmento, reforçar o 
sentido do educador sob o olhar do filósofo, e ao colocar em xeque a sua 
existência, quer novamente determinar o seu valor, sendo esta a tarefa 
dos grandes pensadores: a ação de legislar sobre a medida, a moeda e os 
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pesos das coisas (NIETZSCHE, 2011, p. 187). Por sua vez, é nesse ideal 
de educação — ainda retirado do homem de Schopenhauer, mas que se 
mescla com a própria experiência do Nietzsche professor na Basileia — 
que podemos perceber uma cadeia de deveres realizáveis. Como, por 
exemplo, o resgate de uma cultura sadia, de uma formação elaborada e 
integral, pois só aprendemos o que é cultura a partir do momento em que 
nos apegamos a um modelo. Porém, qual seria o objetivo da cultura em 
Nietzsche? Ora, o desenvolvimento de uma espécie 

 
que reside lá onde ela alcança seu limite e se 
transforma numa espécie superior, e não na massa 
de exemplares e ou na sua prosperidade, ou 
mesmo nos exemplares que aparecem, segundo a 
cronologia, ser os últimos, e que este objetivo está 
bem mais nas existências aparentemente dispersas 
e contingentes, que surgem aqui e ali na ocasião 
de circunstâncias favoráveis (NIETZSCHE, 2011, 
p. 187). 
 

 

Mas, antes disso, a humanidade deve almejar tal finalidade, 
proporcionar o nascimento dos grandes mestres para que seja possível, 
novamente, elevar e suspender o homem acima de si. Contudo, existem 
mais coisas que se opõem ao surgimento desses indivíduos do que a seu 
favor, como o próprio Estado, que prega o sacrifício do homem pela sua 
conservação com um discurso falaz, isto é, em nome da felicidade do 
maior número de pessoas, mas que ainda convence ser “um absurdo que 
um homem exista em função de um outro” (NIETZSCHE, 2011, p. 
213). Porém, segundo Nietzsche, as questões deveriam ser outras, pois 
“como tua vida, que é uma vida individual, adquiriria o valor mais 
elevado, o significado mais profundo?” Ou, “como seria ela menos 
desperdiçada?” Logo, “certamente, unicamente na medida em que tu 
vivas em proveito do exemplar mais raro e mais precioso, e não em 
proveito do grande número” (NIETZSCHE, 2011, p. 213), pois o que 
está em jogo aqui não é a quantidade, e sim, a qualidade na formação 
humana e uma seleção maior; um refinamento do gosto. 

Por isso, a intenção de Nietzsche é clara: apresentar 
Schopenhauer como exemplo de mestre voltado à cultura, aquele que 
pode salvá-la de sua decadência oferecendo o próprio descontentamento 
de si, o desconforto consigo, sem abdicar ou desistir de seus objetivos, 
mesmo frente às tarefas e destinos mais difíceis. Segundo Nietzsche, 
estes seriam os sentimentos de ascensão da vontade de superação no 



71 
 

outro, e é partir daí que ele retoma sua ideia de Vontade, mas com maior 
vigor e com uma intensidade distinta, falando do homem que se cria e se 
incomoda, se destrói, se reconstrói, afinal, possui vontades distintas, 
tendo vontades mais fortes e outras mais fracas, porém, todas anteriores 
aos julgamentos conscientes:  

 
São forças espontâneas, agressivas, expansivas, 
criadoras de novas formas, interpretações e 
direções, forças cuja ação necessariamente 
precede a “adaptação”; com isto se nega, no 
próprio organismo, o papel dominante dos mais 
altos funcionários, aqueles nos quais a vontade de 
vida aparece ativa e conformadora (NIETZSCHE, 
2007, p. 67). 
 
 

Nietzsche apresenta aqui a própria essência de uma vida nobre e 
superior, por isso que está em condições de servir de exemplo. É a vida 
vista na sua máxima potência, com toda a sua vontade. Um conceito 
antagônico à “vontade erudita”, que aparece de forma acanhada no 
“jovem Nietzsche”, por ele ainda se encontrar à sombra de 
Schopenhauer. Certamente, a Vontade de potência chega através de 
qualidades fundamentais do homem schopenhauriano: a autossuperação 
e a autocrítica. Porém, percebemos que a teoria serve como um pano de 
fundo — pelo menos nesta discussão — para a defesa de uma educação 
aristocrática, sendo, assim, impossível despertar estados de vontade 
superiores que proporcionem o conhecimento de si, pois estes são os 
estados mais agressivos e independentes. Logo, seria 

 

impossível ensinar o amor; pois é no amor que a 
alma adquire, não somente uma visão clara, 
analítica e desdenhosa de si, mas também estes 
desejo de olhar acima de si e buscar com todas as 
suas forças um eu superior, ainda oculto não sei 
onde. Assim, somente aquele que prendeu seu 
coração a algum homem recebe deste fato a 
primeira consagração da cultura (NIETZSCHE, 
2007, p. 67). 

 

 

A partir daí, percebemos que, em Nietzsche, as vontades não são 
iguais e não devem ser tratadas de tal maneira. Se alguns possuem 
desejos particulares que estão fora do prender seu coração a um guia, 
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isso deve ser respeitado. Por sua vez, ele nega “que toda vontade deve 
considerar toda outra vontade como igual”, pois isso “seria um princípio 
hostil à vida, uma ordem destruidora e desagregadora do homem, um 
atentado ao futuro do homem, um sinal de cansaço, um caminho sinuoso 
para o nada” (NIETZSCHE, 2007, p. 67). Assim, a concepção da 
Vontade de poder ainda aparece estampada nesse invólucro, nesse 
diagnóstico que Nietzsche realiza sobre o seu tempo. 

Contudo, no outro extremo estão as características do homem 
erudito e sua “vontade de verdade”, aquele que não sabe lidar com os 
impulsos e excitações variadas, permanecendo distante das condições 
necessárias para educar. Segundo Nietzsche, esse modelo não consegue 
ir além da posição de “mero professor”, pois, em primeiro lugar, só sabe 
avaliar as coisas simples, as verdades mundanas, sem se aproximar dos 
assuntos mais profundos, incapaz de compreender a importância da 
história sem um pré-julgamento. Além disso, realiza constantes 
“vivissecções” do saber para torná-lo mais simples e claro, ignorando o 
árduo caminho que os conhecimentos percorrem antes de alcançar sua 
devida importância. De fato, não compreende a própria condição de 
subalterno, ou se reconhece, aceitando a condição vulgar de “toupeira”, 
estando, porventura, mais à vontade num buraco ou rastejando. Aceita a 
condição de ser discípulo para sempre, vivendo à sombra de seus 
mestres, sobretudo por reconhecer que nada conseguiria seguindo o 
próprio caminho. Com o zelo de asno, carrega e dissemina informações 
prontas, ou produz pensamentos vazios em demasiado e sempre dentro 
de sua área específica; consegue se distrair e necessita fugir do tédio e 
do ócio — mesmo sendo esta a condição mais cobiçada pelos 
verdadeiros pensadores — realizando imitações baratas e grotescas dos 
livros que estuda, extraindo dos outros suas avaliações sobre o mundo. 

Em suma, o “homem erudito” é aquele se coloca a serviço da 
verdade apenas pelo sustento que ela pode proporcionar, isto é, de 
maneira burocrática e profissional. Por essa razão, “uma fronteira se 
instaura entre as verdades lucrativas, que são muito fiéis, e as verdades 
que não são exploráveis: aquelas que só podem ser oferecidas pelos 
raros (NIETZSCHE, 2011, p. 228). 

Essa extensa descrição é importante para que possamos 
compreender a necessidade do mestre nietzschiano: o mestre que 
estetiza filosoficamente, que ensina para além dos conhecimentos 
escolares, percebendo as possibilidades e a importância dessa atividade 
que deve direcionar o homem para a vida, e não para trabalhos 
específicos ou para os conchaves do mundo científico. Assim, é inegável 
a contribuição que Nietzsche oferece à discussão, ao alertar sobre os 
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perigos dessa atividade, analisando profundamente o tipo erudito que 
não poderá — nem em casos extremos — educar, formar ou exercer as 
funções que constituem o sujeito, sua humanidade, pois,  

 
segundo sua essência, o erudito é infecundo – esta 
é uma consequência da sua gênese! – e que ele 
experimenta um certo ódio natural contra o 
homem que é fecundo; eis a razão por que, em 
todas as épocas, os gênios e os eruditos se 
enfrentaram (NIETZSCHE, 2011, p. 229). 
 

 

A consequência dessa esterilidade do homem erudito é uma 
“reação em cadeia” que resulta na esterilização dos alunos e da 
instituição que, por fim, elimina as possibilidades da formação pensada 
como Bildung.    

Para Nietzsche, a educação está além do puro conhecimento e do 
simples apanhado de informações. Educar é, sobretudo, despertar os 
sentidos para a elevação cultural, e eis que aqui, novamente, falamos de 
qualidade, e não de quantidade de informações; de saberes, dos 
domínios necessários para ser mestre, para se exercer tarefas que 
interferem, ou mesmo ferem, o seu discípulo. Um assunto que 
certamente incomodou o “jovem Nietzsche”, fazendo com que ele 
investisse numa educação  

 
excepcional, superior, uma educação assim exige 
certamente muito mais do que uma receptividade 
amistosa, requereria sobretudo um esforço de 
criação, elevação e superação de si 
[Selbsüberwindung], uma condição prévia que de 
fato não pode, segundo Nietzsche, ser encontrada 
em todos os homens (MELO, 2011, p. 46). 
 

 

Certamente, é na “III intempestiva” que compreendemos porque, 
para Nietzsche, em oposição ao “homem massa”, o homem educado é 
um homem raro (WEBER, 2011, p. 15). Nesse texto encontramos, no 
mínimo, duas intenções: a primeira, reclamar por uma nova educação, 
despojada dos modelos pedagógicos, improdutivos e baseados na 
grandeza dos problemas cotidianos, na “tragicidade” dos fatos 
decorrentes no mundo; um todo que justifica a vida como um fenômeno 
estético (MELO, 2011, p. 46). A segunda, de fato, demonstrar que a 
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educação tem como fim uma autoformação, uma terminação que 
certamente excede à atuação do mestre dentro dos estabelecimentos, 
elevando a cultura como uma atividade para toda a vida (MELO, 2011, 
p. 46). Por isso, são nos homens excepcionais e superiores como 
Schopenhauer que encontramos os exemplos de como provocar os 
questionamentos internos, os quais efetivam a educação. E é nesses que 
atuam como faísca, como impulso para as ações dos demais espíritos 
fortes, que devemos nos espelhar, pois, assim, firmamos os limites e as 
possibilidades da educação percebendo a nobreza da vida, desfrutando, 
posteriormente, uma liberdade que somente a verdadeira formação pode 
proporcionar.  

Em outros termos, é aqui que Nietzsche pensa acerca das duas 
tendências que, naquele então, predominavam: a da expansão e da 
redução da cultura:  

 
(...) porque sabemos que estas duas tendências à 
extensão e à redução são tão contrárias aos 
desígnios constantes da natureza quanto a 
concentração da cultura num pequeno número é 
uma lei necessária da natureza, e de uma maneira 
geral uma verdade, embora as duas outras 
tendências só possam chegar a fundar uma cultura 
mentirosa (NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 
131). 
 

 

De acordo com o filósofo, a primeira tendência caracterizava a 
vulgarização da cultura, pois a Alemanha pretendia expandir seus 
“valiosos” bens a todos, até mesmo àqueles que desconheciam a sua 
verdadeira importância. Isto é, aos “círculos cada vez mais amplos” 
como as instituições, mais precisamente os ginásios, que incorporavam a 
arte, mas ainda carentes de base de apreciação, de aparatos para captar o 
seu verdadeiro sentido.  

É aqui que Nietzsche recebe duras críticas, sendo até hoje 
acusado de antidemocrático, tirano, nazista (WEBER, 2011, p. 131), 
afinal, somos levados a pensar na igualdade de oportunidades, no acesso 
à cultura para todos, e até mesmo na imposição do “gosto refinado” e 
das artes cultas sobre os demais. Porém, e se houvesse algo pior que 
essa aristocracia da natureza e do espírito? (WEBER, 2011, p. 131). 

No fundo, para Nietzsche, esse movimento de extensão 
alimentava os egoísmos do consumo, recriando um gosto vazio por tudo 
aquilo que desconhece a própria essência. Uma tendência infeliz que 
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massificava e tornava a arte uma mercadoria voltada à juventude. Já na 
segunda tendência, “se exige da cultura que ela abandone suas mais 
elevadas pretensões de soberania e se submeta como uma serva a outra 
forma de vida, especialmente aquela do Estado” (NIETZSCHE apud 
WEBER, 2011, p. 130). Em outros termos, este seria um movimento de 
redução e enfraquecimento da formação que transformava os espaços 
escolares em casas de burocratas e funcionários, pois “aqui o dogma que 
reina é o do Estado, entendido como princípio e fim” (WEBER, 2011, p. 
132). 

Tais tendências, embora opostas, aconteciam simultaneamente na 
Alemanha do século XIX, provocando um esgotamento e, segundo 
Nietzsche, transformando a cultura em algo secundário e supérfluo, 
“algo que os alunos nunca alcançaram e à altura da qual eles nunca 
estarão”. Sendo, pois, tal sistema ginasial, um “sistema de des-
educação” (WEBER, 2011, p. 132). 

Após essa análise, como podemos entender o ginásio que 
Nietzsche deseja, utilizando-nos, porém, de suas lentes 
schopenhauerianas? Tudo indica que seriam os estabelecimentos que 
privilegiam a cultura (Kultur), segundo afirma em suas conferências, em 
que se esforça para indicar que o ginásio é o momento de “aspiração da 
cultura” (NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 133). Em outras 
palavras, um ginásio que ainda se encontra afastado dos deveres 
profissionais e da especialização do conhecimento, sobretudo das 
instituições científicas. E eis que nessa  

 
acepção, o ginásio enquanto instituição que 
promove a cultura é contrário às concepções que 
vinculam a formação à profissionalização, mas 
também, contrário a uma tendência muito forte na 
Alemanha que concebia a formação vinculada à 
ciências (WEBER, 2011, p. 133). 
 

 

Esta concepção nietzschiana possui como finalidade o próprio 
resgate da formação como Bildung, pois a forte tendência científica 
invadia os ginásios e as universidades. No entanto, podemos pensar que 
Nietzsche deseja um extermínio dos estabelecimentos e dos educadores, 
sobretudo se interpretarmos seus escritos com uma visão rápida e 
impaciente. Na realidade, ele anseia que a educação tenha como fim, 
nada mais, nada menos, que a própria formação dos jovens. Uma 
formação humana, muito antes da formação específica, fundada no 
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princípio da autoridade e da obediência. E é sob a influência de 
Schopenhauer que Nietzsche percebe tais valores, pois tudo aquilo que 
levava outros ao fundo, fortalecia a Schopenhauer. Mas qual seria o 
motivo disso? Porque era um homem de ação, não um erudito, ou um 
mero artista delicado.  

Em parte, o que mais educava em Schopenhauer era esse homem-
filósofo que possuía. Contudo, Nietzsche começa a perceber que o 
princípio da negação se tornava o cerne da filosofia de Schopenhauer, 
ocultando, de fato, o seu melhor lado: de alguém exemplar, do homem 
viril e cultivado. O problema é que Nietzsche começa a desacreditar na 
negação enquanto princípio metafísico, questionando este “em vão” que 
se tornava a nova moeda do niilismo (WEBER, 2011, p. 149). Assim, 
preferiu perguntar se “não são todos os valores engodos com os quais a 
comédia se prolonga mas nunca se aproxima de um desenlace?” Afinal,  
“a duração, com um ‘em vão’, sem alvo e fim, é o mais paralisante dos 
pensamentos” (NIETZSCHE, 1991, p. 433). 

Porém, o “velho pessimista”, mesmo tendo perdido o “posto” de 
mestre, segue representando a primeira faísca, o verdadeiro guia, sendo 
uma figura importante para compreendermos a própria concepção acerca 
do educador em Nietzsche, causando uma transformação fundamental 
na sua teoria da formação, a saber, a formação de si (WEBER, 2011, p. 
159). 

Ao se desvencilhar de Schopenhauer por desacreditar na 
negatividade plena e na vontade como princípio metafísico do mundo, 
Nietzsche se foca em sua própria teoria: “o novo ciclo de deveres” 
(NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 162), que só pode vir-a-ser com 
a presença do gênio criador. Posteriormente, abandona também o termo 
Bildung, mas jamais abdica do tema educação, menos ainda do seu 
projeto de renovação cultural, pois, segundo Weber (2011), é na terceira 
fase que o filósofo amadurece suas teorias, debruçando-se sobre a moral, 
a ciência, a psicologia e a história, dando continuidade ao tema, 
utilizando-se, porém, do termo educação (Erziehung) para compreender  

 
a cultura, bem como o estabelecimento de ensino 
entre novas balizas conceituais, o que será 
responsável pela criação de uma nova imagem do 
homem, do conhecimento, do processo formativo 
e das tipologias a ele vinculada (WEBER, 2011, p. 
168). 
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Mas quais seriam essas balizas conceituais, ou então, as novas 
tábuas de valores que Nietzsche apresenta? Qual a moral nietzschiana e 
porque ela estaria intimamente ligada ao conceito de educação e 
criação? Inevitavelmente, nos deparamos com a inquietude do filósofo 
frente à moral, à ciência, à metafísica e à religião, pois chega o momento 
em que a desconstrução deixa de satisfazê-lo, já que não seria possível 
esvaziar os conceitos, romper com a religião e superar a metafísica sem 
para oferecer algo em troca. De fato, é nesse “Nietzsche pós-
Schopenhauer”, isto é, a partir de Humano, demasiado humano (1878) 
— obra dedicada a Voltaire — que o esvaziamento e a negatividade 
deixam de ser suficientes. Em outras palavras, chega o momento em que 
o filósofo fortalece a discussão, ligando a crítica à educação, à crítica à 
moral e à religião:  

 
Um grau certamente elevado de educação é 
atingido quando o homem vai além de conceitos e 
temores supersticiosos e religiosos, deixando de 
acreditar em amáveis anjinhos e no pecado 
original, por exemplo, ou não mais referindo à 
salvação das almas: neste grau de libertação ele 
deve ainda, com um supremo esforço de reflexão, 
superar a metafísica (...). No tocante a metafísica 
filosófica, vejo cada vez mais homens que 
alcançaram o alvo negativo (de que toda 
metafísica positiva é um erro), mas ainda poucos 
que se movem alguns degraus para atrás; pois 
devemos olhar a partir do último degrau da 
escada, mas não querer ficar sobre ele. Os mais 
esclarecidos chegam somente ao ponto de se 
libertar da metafísica e lançar-lhe um olhar de 
superioridade; ao passo que aqui também, como 
no hipódromo, é necessário virar no final da pista 
(NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 198). 
 

 

Entre os homens que alcançaram o alvo negativo está o filósofo 
de o Mundo como vontade e representação, que não compreendeu o que 
viria após esse esvaziamento da verdade, após esse movimento 
pessimista. Assim, Schopenhauer, passa por cima da necessidade de 
uma nova moral construtiva, fértil e cultivada, que deveria “remediar” o 
período doente da Modernidade que se agarrava à moralidade e à razão, 
fixando-se a determinadas regras, seguindo à risca o domínio dos 
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vínculos comunitários ao obedecer a todos os costumes, mesmo os 
desconhecendo.  

Aliás, pode-se dizer que uma análise histórica “revelaria que o 
segredo da moral é a obediência à tradição, nada mais” (WEBER, 2011, 
p. 200). Logo, a maior marca da moralidade e da religião é a própria 
submissão e o sacrifício da individualidade (WEBER, 2011, p. 201). 
Entretanto, Nietzsche se move alguns degraus para trás, pois 
compreende a necessidade dos mestres, tal como o modelo grego, que 
questionava os próprios costumes e a criação de novas regras. Mas, 
ainda assim, será preciso virar ao final da pista, construir novos valores. 
Porém, como construir esses preceitos firmes e nobres que Nietzsche 
tanto deseja? Entre a segunda e a terceira fase, ele afirma que é 
formando e educando a partir da ciência, pois nela encontramos 
conhecimentos que podem elucidar os equívocos da moralidade 
(WEBER, 2011, p. 209). Nesse momento, o pensador se alia à ciência, 
mas à ciência que oferece rigor ao pensamento e argumentos efetivos 
para criticar a religião e a metafísica: 

 
A escola não tem tarefa mais importante do que 
ensinar o pensamento rigoroso, o julgamento 
prudente, o raciocínio coerente; por isso ela deve 
prescindir de todas as coisas que não são úteis a 
essas operações, por exemplo, a religião. Ela pode 
esperar que depois a falta de clareza humana, o 
hábito e a necessidade afrouxarão de novo o arco 
demasiado tenso do pensar. Mas enquanto durar 
sua influência, deve promover à força o que é 
essencial de distintivo no homem (NIETZSCHE 
apud WEBER, pp. 209-210). 
 

 

Tais palavras parecem estar em desacordo com o “primeiro 
Nietzsche”, pois quando recordamos o professor que ministrava as aulas 
na Basileia, temos um homem que defendia os estudos clássicos e a 
formação humanística. Agora, Nietzsche deseja que o conhecimento se 
alie à ciência para trazer ao homem “o bom hábito do pensamento sem 
as fantasmagorias religiosas e morais tradicionais” (WEBER, 2011, p. 
210), pois percebe alguns perigos que haviam passado despercebidos, 
compreendendo a educação científica como um modo de promover algo 
que a educação clássica não conseguira, ou seja, dar o devido rigor ao 
pensamento e, assim, impedir com que a moralidade reduza o homem, 
generalize suas vontades e vivências particulares. E, eis que aqui 
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percebemos o quanto as críticas à moral e à educação caminham juntas 
no pensamento de Nietzsche.  

No entanto, se a dificuldade da tradição é ver-se cega pela moral 
e pela ciência ilusória, somente uma libertação e um tipo que expresse 
tal liberdade poderá ilustrar o que Nietzsche deseja para a educação e 
para o educador. A partir desse momento nos deparamos com o Espírito 
livre, a tipologia que representa a própria opinião do filósofo acerca 
daquele que educa. Segundo Weber, este é o momento em que a 
filosofia de Nietzsche deixa de ser a sombra de Wagner e Schopenhauer, 
quando ele se vê “obrigado a inventar amigos simplesmente para ter 
ouvidos atentos às suas ideias”, o que lhe resultou em “uma lição 
amarga, e, por isso valiosa, pois ela deu a medida do seu valor e da sua 
força” (2011, p. 212). 

A ideia de Espírito livre tem uma forte carga psicológica, 
primeiramente, porque surge no momento em que Nietzsche passa por 
fortes crises de saúde e de isolamento — porém, o mesmo termo já 
aparece em Nascimento da tragédia. Em segundo lugar, porque expressa 
na obra Humano, demasiado humano, tanto a ruptura com suas 
influências quanto o conhecimento de si, isto é, o reconhecimento da 
própria força particular a partir de suas dores pessoais. No entanto, o que 
seria o Espírito livre? 

 
É chamado de espírito livre aquele que pensa de 
modo diverso do que se esperaria com base em 
sua procedência, seu meio, sua posição e função, 
ou com base nas opiniões que predominam em seu 
tempo. Ele é a exceção, os espíritos cativos são as 
regras (...). De resto, não é próprio da essência do 
espírito livre ter opiniões mais corretas, mas sim 
ter se liberado da tradição, com felicidade ou com 
um fracasso. Normalmente, porém, ele terá ao seu 
lado a verdade, ou pelo menos o espírito de busca 
da verdade: ele exige razões; os outros fé 
(NIETZSCHE apud WEBER, 2011, p. 214). 
 

 

Em outras palavras, essa definição revela o homem educado, de 
opiniões maduras e que possui maior discernimento para criticar a 
moralidade e os costumes que lhe envolvem. É uma eclosão, ou um 
mote, que tem como poder elevar a mirada crítica do outro, isto é, a 
própria formação e a cultura de uma sociedade. Entretanto, ele não deixa 
de ser aquele que se coloca em posição solitária, considerando essa ação 



80 
 

uma questão de sobrevivência, lançando-se, assim, contra o hábito 
(WEBER, 2011, p. 214). Por isso, é capaz de perceber o cuidado e o 
amor que deve ter pela vida, tal como o respeito e a serenidade sobre os 
seus atos, que são únicos e incomensuráveis. Porém, ser mestre é muito 
mais que isso: é ter consciência de que nossas ações ainda irão se 
repetir, retornar, pois não há nada mais visível, no dia a dia de cada ser 
humano, do que esse “retorno”. 

Essa maneira distinta de encarar a vida, ou seja, a maneira 
circular e não linear, deposita uma esperança tremenda na existência, 
porque, em primeira instância, confirma um poder único, particular em 
cada homem; um poder independente sobre a própria vida, que deve ser 
despertado e cultivado. De fato, não há nada, nem ninguém, que possa 
fazer isso por nós, mas há quem possa lembrar que é preciso fazer isso: 
o mestre. Em segundo lugar, porque Nietzsche se afasta novamente das 
correntes da época, do próprio niilismo vazio, do pessimismo estéril, 
renunciando a linearidade da vida ao querer muito mais que a morte de 
Deus: querer que o homem abrace sua vida como sendo única, 
inigualável, intensa. Em terceiro lugar — e aqui percebemos a 
importância do Espírito livre e o Eterno retorno nesta discussão — 
vemos como a responsabilidade do homem é ampliada a partir de 
Nietzsche, tal como a responsabilidade dessa originária formação 
entendida como Bildung. Pois, mais que formar quebrando regras, 
romper com a tradição, esquecer a fé metafísica, aqui se trata de viver 
ativamente o niilismo, ou seja, de um niilismo afirmativo que rompe 
com as regras para colocar como referência a vida e suas tentativas, isto 
é, as experiências individuais no mundo. 

Assim sendo, o Eterno retorno não representa a negação da vida, 
ou então uma desistência a partir da crença num mundo melhor. Por 
isso, Nietzsche não deseja que o homem viva descontente à espera de 
um porvir imutável, crendo na desesperança da humanidade, mas que 
aprenda a encarar o desconhecido com familiaridade, isto é, com maior 
seriedade, respeito, amor, paixão, enfim, com maior abertura para 
experimentar os mesmos desejos. Isto, sem deixar de revisitar os antigos 
desejos com a mesma originalidade, imprimindo, assim, novas marcas 
sobre os momentos ocorridos, além de oferecer uma nova natureza aos 
mesmos.  

Aqui nos deparamos com uma prévia da máxima nietzschiana: 
“tornar-se o que se é”, pois quando se vive cada dia intensamente, 
permitindo se conhecer mais a fundo e frente às próprias adversidades, 
percebemos que as situações se repetem, pois outrora elas já estavam 
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postas. Por isso, para Nietzsche, devemos registrar sobre nossas ações o 
melhor empenho, as mais felizes e nobres marcas. 

 Embora, à primeira vista, essa teoria possa parecer estranha, ou 
até mesmo um contrassenso se comparada às demais teorias 
nietzschianas, não devemos confundir o que o Eterno Retorno nos 
mostra, pois Nietzsche quer pôr uma finalidade pedagógica na 
existência; quer que relembremos que estamos em eterna formação e 
que devemos cuidar e amar a nossa existência. Nesse contexto, educar é 
aprender com a vida e para a vida; é entender o pleno movimento de 
despojar-se de concepções antigas para poder agir com maior qualidade 
nas próximas vezes, dando outras formas, outras interpretações e 
impressões sobre os mesmos atos. É ter Amor fati, amor e cuidado 
incondicional pelas nossas ações nesta vida, afinal, ela é a única que 
temos.  

Novamente, estamos falamos de qualidade e não de quantidade. 
Estamos falando das boas inspirações, dos bons clássicos que refinam o 
nosso gosto, assim como das boas escolhas, mas sem deixar de pensar 
em novos objetivos para novas e ousadas vitórias. De fato, isso não é 
uma tarefa fácil, e na tentativa de clarear a noção, seguem as palavras de 
Andrea Díaz, que explorou a temática em seu livro: El Eterno Retorno 
de lo mismo:  

 
La idea del eterno retorno está muy ligada a la 
idea de la sabiduría trágica. Nos remonta a la 
filosofía de los antiguos griegos, en donde no se 
veía a la filosofía solo como teoría, sino como el 
acuerdo entre el pensamiento y la vida. Nietzsche 
accede a la filosofía, no por la puerta de las 
“especulaciones metafísicas” sino a través de una 
concepción profunda de la vida filosófica. La 
voluntad del filósofo es una voluntad de crear, es 
una voluntad de poder. Este filósofo-creador es un 
filósofo artista; la filosofía como un modo de vida 
trágico, al servicio de la afirmación y la voluntad 
de poder. 4 

 

 
Pensar na vida é pensar no perecer das coisas, na própria morte da 

moral, das verdades e da história, logo, na morte de Deus. Desta 
                                                             
4 DÍAZ, Andrea Genis. Nietzsche y el pensamiento de la muerte. Disponível em: 
<http://www.henciclopedia.org.uy/autores/AGenis/NietzschePensamientoMuerte.htm>. 
Acesso em: maio de 2013. 
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maneira, o Eterno Retorno é um diálogo ativo entre prazer e dor que 
afirma a vida e sua dimensão trágica, pois estamos neste único mundo 
onde tudo é possível e onde devemos efetivar as melhores ações 
possíveis. E quem não desejaria viver novamente os momentos felizes? 

 
Exactamente vivimos, para Nietzsche, para que 
vivamos nuestra vida de tal manera que se 
pueda repetir. Se la vida vuelve, tiene sentido 
vivirla, pero no de cualquier forma, pues nadie va 
a querer repetir el dolor, la mediocridad, el 
aburrimiento, el tedio. Sólo el que es feliz querrá 
repetir su vida. De esta manera, ser feliz no será 
simplesmente una elección, sino una necesidad. 
Por outro lado, sólo en un mundo en que ya no se 
pensara en el marco de la temporalidade lineal 
sería posible un hombre feliz. 5 
 

 

Se por um lado Nietzsche já mostra sua verdadeira opinião nos 
escritos maduros — através da teoria do Espírito livre e da concepção 
do Eterno Retorno —, por outro, ressalta a necessidade de percorrer um 
longo e árduo caminho acompanhado de seus mestres, passando por 
momentos de obediência e disciplina, que são indispensáveis no 
processo de formação, em vista da necessidade inicial de se prender a 
alguém para retornar; virar ao fim da pista com todo prazer e alegria 
para tornar-se livre. Mas não simplesmente livre, mas com toda a 
capacidade para desfrutar o gosto de uma autonomia conquistada, pois 
não se agradece com satisfação a um mestre quando seguimos presos a 
ele. Porém, não devemos esquecer que é no diálogo constante com os 
clássicos que prosseguimos e transformamos nossas experiências 
pessoais — e aparentemente intransferíveis — em algo universal. E 
mais, pois é na própria imitação e no conhecimento profundo que 
encontramos a possibilidade de aprender as nossas diferenças para com 
eles.  

Em 1873, Nietzsche, em carta à amiga Malwida, relata um sonho 
em que encadernava as velhas anotações de seus cadernos, finalizando-a 
da seguinte maneira: 

 
“É preciso, de tempos em tempos, nos 
encadernarmos de novo frequentando os homens 

                                                             
5 Idem. El eterno retorno de lo mismo. Disponível em: <http://www.chasque.net/fr 
ontpage/relacion/0108/retorno.htm>. Acesso em: maio de 2013.  
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de maior valor e mais do que nós. Ou então 
perderemos algumas de nossas páginas, depois 
outras, e ainda outras, até perdermos tudo.” 
(NIETZSCHE apud HALÉY, 1989, p. 115).  
 

 
Nesse trecho, Nietzsche se refere ao conceito de inspiração 

criadora, que é uma entre as soluções propostas após o profundo 
diagnóstico sobre a educação na Modernidade, e que se encaixa 
perfeitamente nas discussões atuais acerca da ideia de docente, uma vez 
que ainda precisamos dos mestres que frequentem os homens de maior 
valor, que revisitem a própria potência para não perder muitas páginas, 
valorizando os alunos, quando dispostos a provocar neles o ato de 
pensar. Isso não só estimularia os momentos inventivos como 
enriqueceria (mutuamente) todos os envolvidos nesse processo, sem 
esquecer, porém, que cada um exerce uma função determinada. 

 
 

2.3 A IMITAÇÃO CRIADORA E O ADESTRAMENTO 
LINGUÍSTICO  

 

A partir daqui, adentramos o segundo contragolpe de Nietzsche à 
formação moderna, os seus antídotos, como a influência criadora e o 
adestramento dos impulsos. Mas tais respostas não tratam de domesticar 
o outro, sendo incluso contrárias a isso, pois Nietzsche está em 
desacordo com a domesticação, que é a marca própria dos egoísmos do 
Estado, da ciência, do comércio e da bela forma jornalística. Assim, a 
ideia de adestramento linguístico parte da fala e da escrita, do profundo 
conhecimento do próprio idioma, estando intimamente ligado à 
influência criadora. Segundo Rosa Dias, o ato de adestrar 
linguisticamente, para Nietzsche, 

 
não significa domesticá-lo com um acúmulo de 
conhecimento histórico acerca da língua, mas sim 
fazê-lo construir determinados princípios, a partir 
dos quais possa crescer por si mesmo, interior e 
exteriormente. Significa tornar-se senhor de seu 
idioma e continuar a construir uma língua 
artística, a partir do trabalho dos que o 
procederam (...). O adestramento linguístico – em 
outras palavras, o estudo da língua levado a sério 
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– é o primeiro requisito para uma verdadeira 
cultura (1993, p. 76). 

           
 
Como sabemos, o momento em que a língua começa a ser 

ensinada, isto é, quando o seu desenvolvimento se torna propício e seu 
foco essencial, ocorre comumente nos primeiros anos de escola. No 
entanto, enquanto as instituições da época ensinavam uma língua morta, 
sem direção nem desafios, sem a ínfima seleção entre os clássicos que 
dariam as verdadeiras bases da escrita, hoje, por sua vez, percebemos o 
mesmo quadro, pois nos primeiros anos ainda investimos nos ditados, 
nas redações com um número x de palavras, sobre assuntos pré-
determinados, mas que não tocam as vivências, nem ao menos chegam 
próximos da realidade particular dos alunos.  

Uma boa escrita, antes de tudo, deve passar pela calma, pelo 
respeito com as palavras. De fato, ela existe na medida em que 
exercitamos o escrever, o falar e o pensar juntos. Para isso, nada melhor 
que praticar traduções para exercitar tais partes que resultam num todo. 
Era dessa maneira que o jovem professor da Basileia ministrava suas 
aulas, propondo traduções, leituras e exercícios longos e árduos; 
revisitando os clássicos — mas os bons clássicos — que exalavam uma 
inspiração criadora.  

Entretanto, como o ensino da língua alemã à época deixava a 
desejar, já que os professores ensinavam a partir da “pseudocultura” 
predominante, estes se utilizavam de um modo de escrita apressado e 
vão, aproximando-se da mania desprezível dos escritores de escrevinhar 
livro, ausente de estilo, com um modo de se expressar pouco refinado e 
sem caráter, ou tristemente grandiloquente (NIETZSCHE, 2009, p. 73), 
além de fazer dos jornalistas suas inspirações. Consequentemente, 
reproduziam o velho modelo estéril, isto é, erudito, recriando novos 
cientistas, deturpadores da língua materna, pois ofereciam tamanha 
liberdade — e já de antemão — tanto na escrita quanto na fala, 
deseducando, assim, através de uma cultura livresca, fácil e sem direção. 

Novamente nos deparamos com os erros do ensino moderno; 
erros corriqueiros, porém, de resultados bárbaros, e que ainda estão 
vivos, pois, até hoje, os docentes empreendem e conservam os mesmos 
métodos. Porém, o diagnóstico de Nietzsche não é estéril ou paralisante, 
afinal, vem acompanhado de soluções. O adestramento da língua para 
salvaguardar os melhores impulsos dos alunos visa oferecer um rumo 
aos primeiros anos escolares, a fim de evitar a dissipação de suas 
vontades e o desperdício de seus desejos. Para isso, necessitam de guias, 
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de uma determinada orientação acompanhada de rigor e disciplina, 
assim como de exercício e retidão.  

Como segundo recurso, temos a imitação criadora, que é fruto da 
confiança. Vale ressaltar, no entanto, que o ato de imitar aqui não 
significa preservar certos cânones da moda, mas fugir do domínio 
tradicional do ensino, pois quando o aluno se espelha nos verdadeiros 
mestres, ele consegue ligar a linguagem do texto às práticas cotidianas, 
desenvolvendo, assim, seu próprio gosto, ritmo, estilo.  

Assim, ambas alternativas tratam de decodificar a linguagem do 
texto de acordo com as vivências ao decorrer da existência. E, mais uma 
vez, Nietzsche se esforça para demonstrar a importância do mestre em 
ação, afinal, nos deparamos com o formar acompanhado das teorias, 
mas, principalmente, através dos atos. Tudo indica que revisitar os 
mestres, isto é, se deixar inspirar, é parte importante na formação 
autêntica do homem, mas como seria possível imitar e ao mesmo tempo 
ser original, ser ativo? A imitação de Nietzsche é contrária à reprodução 
do conhecimento, típica do “filisteu da cultura”, pois, de fato, se difere 
da relação de passividade que esse tipo mantém com a história (DIAS, 
1993, p. 76). Porém, é nesta mesma afinidade com a história que a 
imitação criadora deve estar, mas de uma maneira ativa, transformadora, 
convertendo essa relação em algo novo: numa criação do próprio estilo. 
Em outras palavras, a imitação criadora retira da “história monumental” 
tudo que é exemplar e digno de ser imitado, “servindo-se da história 
como estímulo para a ação e para uma nova configuração” (DIAS, 1993, 
p. 76). 

Da mesma maneira, ao tomar seus mestres, Nietzsche se cultivou, 
compreendendo esse momento como parte essencial de sua criação. 
Com ele, “Nietzsche tornou-se Nietzsche”, aumentando seu tom de voz, 
dando asas às suas concepções e pensamentos de maneira autônoma. E 
resulta importante lembrar que, no momento de imitação criadora, não 
se imita o “pensamento contido no sistema, mas a atividade criadora que 
produziu o pensamento” (DIAS, 1993, p. 76). Essa concepção fica 
evidente mais adiante, nos fragmentos póstumos, quando Nietzsche, 
então, declara: “Estou bem longe de crer ter compreendido 
Schopenhauer corretamente; aprendi apenas a me compreender um 
pouco melhor através de Schopenhauer; é por isso que lhe devo o maior 
reconhecimento” (NIETZSCHE apud DIAS, 1993, p. 77). 
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 CAPÍTULO 3  
 

COMO NIETZSCHE PODERIA AJUDAR A PENSAR A 
IDEIA DE MESTRE HOJE? 

 
 
 
 
 

Se no 1º capítulo falamos da desconstrução nietzschiana do 
mestre, e no seguinte discutimos acerca de suas principais influências, 
inicio este 3º e último capítulo comentando o livro de 1888 que, embora 
resulte num volume de ensaios com escassas linhas, é composto de 
fortes e espirituosas objeções ao “gosto” nietzschiano. A partir disso, 
pretendo considerar as possíveis relevâncias da filosofia de Nietzsche, 
suas alternativas e antídotos, para pensar a práxis do educador nos dias 
de hoje.  

Segundo Mortinari, os textos apresentados em Crepúsculo dos 
ídolos, ou como filosofar a marteladas, revelam, no conjunto, o niilismo 
(pessimismo) como sintoma, como expressão de uma decadência que 
confirma a natureza afirmativa e inegavelmente extemporânea do 
filósofo. De fato, se Nietzsche descreve o falso espírito germânico, os 
problemas dentro dos estabelecimentos de ensino no século XIX e a 
pseudocultura predominante — ou melhor, a “doença” intitulada paixão 
alemã —, ainda assim percebemos uma importante aproximação do 
tema com os problemas atuais como, por exemplo, o descaso com a 
língua materna, a morte dos clássicos e o desprezo pela arte em geral. 
Assim, mesmo recriando o cenário desse improdutivo sentimento 
alemão — confirmado pelo furor do páthos germânico e pela 
valorização da intelectualidade, da erudição, da ciência —, 
curiosamente, o filósofo abre um primoroso espaço para pensarmos os 
problemas de nossas instituições de ensino, afinal, vivemos um 
momento em que os impulsos científicos estão sendo cegamente 
estimulados. Por outro lado, sobre a formação humana, resta uma 
abordagem simplificada, fragmentada, pois o foco será a reprodução e a 
especialização do conhecimento.  

O caso é que não nos distanciamos deste contexto nietzschiano, e 
mais: sofremos da mesma tendência “desespiritualizadora” no momento 
contemporâneo, pois ainda desconhecemos a importância do educador 
na civilização, visto por Nietzsche com toda a sua natureza, isto é, 
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através de uma mirada mais profunda, sendo ele, agora, o espírito que 
justifica as demais vidas de outras formas.    

No capítulo “O que falta aos alemães”, o autor foca nas 
universidades e nos educadores alemães, descrevendo como as 
instituições, gradativamente, reproduziam o valor da especialização e do 
conhecimento. Ao “esquecer” que ensinar é o mesmo que dialogar com 
a vida, os professores enfraqueciam os instintos, os desejos e as 
vontades particulares, que são anteriores ao peso da verdade e às 
medidas estabelecidas pelos dogmas da tradição. Nesse momento, 
Nietzsche se coloca em oposição às instituições de ensino superior, 
descrevendo o problema da cultura, da educação a partir de uma análise 
dos educadores alemães, que deixavam de ser sérios e profundos quando 
era preciso e, por isso, não passavam de meros professores ginasiais, 
“reprodutor[es] de conhecimentos”, burocratas que encaram o ensino 
como mero ofício.  

Nesse mesmo capítulo, o autor se debruça sobre o problema do 
gênio, ou melhor, sobre a carência de tais espíritos: jovens e 
verdadeiramente livres, lamentando a falta dos verdadeiros pensadores 
que perdiam seu espaço para as “pseudoculturas” predominantes; para 
os falsos ídolos. Em suma, Nietzsche questiona se ainda existem 
pensadores que realmente pensam, em outras palavras, senhores de si, os 
mestres suficientes para dar coragem ao pensamento, enfrentando, 
assim, seu tempo ao analisar a história de maneira radical. Um 
movimento que consiste em questionar as morais e as virtudes impostas 
sem medo, reacendendo os desejos interiores e particulares, tal como o 
diálogo entre a vida e o pensamento.  

A partir desse plano panorâmico, analiso três antídotos apontados 
por Nietzsche. Primeiramente, as tarefas que afirmam a necessidade dos 
educadores: o aprender a ver, aprender a pensar, falar e ler. No 
segundo momento, investigo a máxima do “tornar-se o que se é”, 
presente em distintas obras e períodos de Nietzsche. Porém, “chegar ao 
que se é” não é tarefa fácil, sendo uma empreitada que exige um “jogo 
de gosto”, um novo estilo que justifique a vida de outras maneiras, por 
certo, mais criativas e vitais. Assim, encerro o terceiro momento do 
trabalho resgatando o conceito de “Estilo artístico” como uma nova 
maneira de justificar a importância do mestre.      
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3.1 APRENDER A VER, APRENDER A PENSAR, APRENDER A 
FALAR E ESCREVER 

 
Já agora, muita seriedade nova, muita paixão nova 
do espírito migrou para Paris; a questão do 
pessimismo, por exemplo, a questão Wagner, 
quase todas as questões psicológicas e artísticas 
são lá examinadas de modo incomparável mais 
sutil e cabal do que na Alemanha – os alemães são 
mesmo incapazes dessa espécie de seriedade. – Na 
história da cultura européia, a ascensão do Reich 
significa sobretudo uma coisa: uma mudança do 
centro de gravidade. Em toda parte se sabe: no 
principal – que continua sendo a cultura – os 
alemães já não são considerados (NIETZSCHE, 
2006, p. 58). 
 
 

Nesta dura narrativa nietzschiana percebemos, inicialmente, uma 
Alemanha tomada pelo furor nacionalista e que conservava uma tradição 
germânica extremista e limitadora, podando as novas filosofias e 
tornando, sobretudo, o espírito alemão mais grosseiro e raso 
(NIETZSCHE, 2006, p. 58). Porém, isso não era o bastante, pois o mais 
lamentável, para Nietzsche, era que tudo isso havia ocorrido no lugar em 
que os melhores pensadores nasceram, isto é, no berço em que, outrora, 
surgiam os mestres mais ousados e originais. O caso é que Nietzsche 
apresenta a própria insatisfação com o Estado bismarckiano, que 
gradativamente suprimia o pensamento nobre, a cultura verdadeira, e 
mais: a própria filosofia alemã e os bons livros alemães (NIETZSCHE, 
2006, p. 56). Tudo isto em nome de uma devoção universal de instinto 
pequeno e medíocre.    

No entanto, qual o motivo desse declínio cultural? A despeito 
dessa tendência, seria importante citar alguns erros apontados por 
Nietzsche como, por exemplo, confundir a finalidade da cultura e dos 
mestres, pois a Modernidade havia esquecido que a bandeira da 
educação devia ser levantada em prol da própria formação do homem, 
nunca em nome de um Estado ou de uma religião, menos ainda, em prol 
do desenvolvimento científico ou das filosofias de cunho metafísico e 
lógico. Tudo isso desperta o problema do mestre, que para Nietzsche 
deve pensar sobre si; saber estetizar por si, antes de se dedicar a um 
Estado, a uma religião, ou no caso, a um Reich.  
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Assim, “se a pessoa se dedica ao poder, grande política, 
economia, comércio mundial, parlamentarismo, interesses militares — 
se despede para esse lado o quantum de entendimento, seriedade, 
vontade, auto-superação” (NIETZSCHE, 2006, p. 56). Mas qual seria 
esse lado, esse quantum que Nietzsche deseja resgatar? O lado 
individual, com atenção às próprias forças e experiências, sendo este o 
próprio princípio do bom gosto, em outras palavras, um gosto refinado 
que pode constituir uma cultura mais forte, por isso, precisamos falar da 
educação à luz da cultura, sendo a política seu maior veneno.  

Neste contexto, o que falta ao “novo gosto,” ao jovem olhar 
refinado de si, chega com os clássicos, e não com os burocratas 
institucionais. Precisamos, assim, de mestres que sejam eles mesmos 
educados, equilibrados, pois o que falta são os verdadeiros “educadores, 
descontadas as exceções das exceções”. Desta maneira, fica dita a mais 
séria e “primeira condição prévia da educação” (NIETZSCHE, 2006, p. 
22), isto é, a necessidade de educadores educados. Porém, entre as 
exceções das exceções está Jakob Burckhardt, professor de história da 
arte na Basileia e autor de obras como A cultura do Renascimento na 
Itália. Ao que consta, Nietzsche dedicou a Burckhardt o posto de mestre 
e amigo, afinal, compartilhavam o mesmo olhar voltado aos mitos 
gregos. O amigo historiador também pensava numa formação que 
devolvesse o valor da arte e da história, e logo num ensino afastado dos 
métodos tradicionais, contrário às maneiras dicotômicas e longe do 
império da razão sobre os sentidos. 

Porém, o diagnóstico nietzschiano nos revela uma tendência 
contrária, isto é, a dominação dos educadores “desespiritualizados” 
dentro das próprias universidades, que realizavam um “adestramento” 
brutal e totalmente distante de um adestramento linguístico. Ou seja, 
voltado à reprodução, à criação de profissionais úteis, firmando 
naturezas dóceis que servirão rápida e facilmente ao Estado, ao 
comércio, à ciência e à “bela forma”. 

Com base nesse horizonte contextual, é certo que a educação 
“superior” — sob tais condições — já não possuía como fim último algo 
tão elevado, pois os educadores, presos aos planos de aulas, aos 
horários, à pressão da instituição e aos programas pedagógicos, 
aceleravam o conhecimento, formando de maneira indecente, gerando, 
assim, uma cultura pobre e rasa, ou, em outras palavras, vulgar e célere.  

Eis porque Nietzsche considerava um privilégio uma formação 
autêntica e de caráter nobre, pois ela chega através dos mestres, e não 
mais pelos professores ginasiais, burocratas e eruditos. Tanto é assim, 
que nos aforismos 6 e 7 do capítulo “O que os alemães estão perdendo”, 
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o filósofo levanta as três hipóteses afirmativas que resgatam a cultura da 
mediocridade, confirmando a necessidade de educadores e instituições 
comandadas pelos espíritos nobres, dotados de Geist, para, então, se 
aprender a ver, aprender a pensar, aprender a falar e escrever. 

No primeiro momento, temos a importância do aprender a ver, 
uma tarefa essencial que sugere certo afastamento, sobretudo para 
enxergamos as representações do mundo de uma maneira mais 
completa, com uma nova mirada. O que está em jogo é a calma frente às 
decisões, assim como a paciência para lidar com as dificuldades, pois 
Nietzsche chama a atenção para a capacidade de lidar com as nuances da 
vida através da “arte da calma”. Como exemplo, o próprio controle dos 
impulsos, e eis que aqui percebemos a importância de entendê-los em 
seu determinado contexto, ou inibi-los junto às reações imediatas e 
impensadas, sendo esta “a primeira propedêutica à espiritualidade: não 
reagir imediatamente a um estímulo, mas sim tomar gosto pelos 
instintos inibidores, pelos instintos que sabem separar” (NIETZSCHE, 
2006, p. 23). Em outras palavras, seria evitar a vulgarização, o ato de 
responder aos estímulos sem pensar.  

De fato, esta é uma capacidade jovial onde se espera que o mundo 
se mostre antes de tudo, ou seja, antes mesmo que saltemos algumas 
etapas sem o ínfimo raciocínio; antes que queiramos algo sem nem ao 
menos saber o que realmente queremos. Uma característica marcante na 
infância, o período caracterizado pela esperança, logo, o lugar onde 
deixamos as portas abertas para as novidades. Neste contexto, o ato de 
ver se apresenta a partir da metáfora da jovialidade, pois está 
relacionado à virtude de “não querer prorrogar etapas” (NIETZSCHE, 
2006, p. 60). A partir daí, a tarefa do ver consiste em dar mais atenção 
às situações, evitando os vícios do pré-julgamento, o que, de fato, se 
assemelha ao pensamento mais jovial, genuíno, por isso não apresenta 
os vícios da tradição que o velho carrega sob a pele. Desta maneira, a 
primeira preparação para a espiritualidade consiste em evitar as reações 
espontâneas e precipitadas a partir do “deixar-se acercar pelo estranho”, 
do lançar-se mais, só que agora de maneira mais profunda. Trata-se de 
uma mescla entre a inocência e a coragem, características esquecidas 
com o passar dos anos.  

Sobre a segunda tarefa, o pensar, esta não se distancia do 
movimento de re-espiritualização do ver, pois deve ser aprendida como 
uma dança alegre, que requer paciência, criação e o cultivo do espírito 
jovem. Isso nos leva a crer que, ensinar segundo tais preceitos, é 
desconsiderar a vulgarização do ensino às pressas, percebendo a 
formação como um baile jovial onde as manobras do empírico e do 
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teórico são feitas em plena harmonia, visando novas doses de seriedade 
e de riso. Em outras palavras, o pensar em Nietzsche será jogar com a 
jovialidade da ciência e a experiência dolorosa da existência, com a 
causalidade e a necessidade, por mais que isso pareça contraditório, pois 
é preciso saber elencar esses elementos com profundidade para se 
chegar a um pensar ao estilo nietzschiano.  

De fato, ambas as tarefas — do pensar e do ver — se 
complementam, sendo necessário tomar certa distância antes de reagir, 
adquirindo, assim, um olhar verdadeiramente crítico. É a partir da calma 
do ver que se reconquistam novas miradas, que se produzem novos 
pensamentos, sobretudo, além das coisas óbvias, das verdades prontas, 
das morais impostas sobre o homem. No entanto, Nietzsche afirma que 
as mesmas tarefas foram esquecidas, assim como seus significados, pois 
não existe a mais remota lembrança da necessidade da técnica, de um 
plano de estudos, de uma vontade de domínio, afinal, o pensar deve ser 
aprendido como o dançar é aprendido. 

Mas, por que a ação do pensar chega através da metáfora da 
dança? Certamente pelo seu envolvimento com a música, seus gostos, 
suas influências, mas, acima de tudo, pelo fato de Nietzsche perceber no 
ato da dança os gestos sutis, as nuances dos movimentos, posto que 
qualquer erro, por menor que seja, pode colocar em risco toda a 
estrutura composta, assim como toda sua formação.  

Este é o mesmo ritmo que Nietzsche ansiava impor à re-
espiritualização do mestre, propondo alternativas válidas, nobres, e 
plausíveis até os dias hoje, pois as nuances de tais propostas, que no 
século XIX serviram ao resgate do Geist alemão, podem igualmente 
provocar o pensamento acerca do educador em qualquer época, pois 
aqui estamos reconsiderando a sua natureza e o seu valor frente à 
civilização.     

Sobre a terceira tarefa afirmativa, o aprender a falar e escrever, 
Nietzsche a descreve com poucas e enigmáticas palavras: 

 
Pois não se pode excluir a dança, em todas as 
formas, da educação nobre, saber dançar com os 
pés, com os conceitos, com as palavras; ainda 
tenho que dizer que é preciso saber dançar com a 
pena – que é preciso aprender a escrever? – Mas 
nesse ponto eu me tornaria completamente 
enigmático para o leitor... (NIETZSCHE, 2006, p. 
61). 
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Tudo indica que ele evita uma descrição mais extensa dessa tarefa 
afirmativa para não reduzi-la, achatá-la. Em outras palavras, deseja 
chamar o leitor para a ação. Para que, possivelmente, encontre seu 
ritmo, seu estilo próprio; para que deixe de ler as palavras dos outros 
para produzir as suas próprias palavras, a sua própria fala. Por isso, é 
com o silêncio, com o vazio, que o filósofo niilista estimula, 
efetivamente, o seu leitor-autor a escrever e falar. 

Já em Assim falou Zaratustra, Nietzsche descreve no aforisma 
“Do ler e escrever” que só lhe “agrada aquilo que uma pessoa escreveu 
com o seu sangue”, pois, quando se escreve com sangue, se aprende 
“que o sangue é espírito” (NIETZSCHE, 1999, p. 48). Novamente, 
encontramos a relação das três tarefas com o resgate do espírito alemão, 
com a salvação de um Geist que protesta a falta da criação, o excesso de 
ouvidos amplos e largos, não refinados, resultado de uma escassez dos 
clássicos criadores.  

Aqui, Nietzsche escreve por si, e deixa sua fala na boca de 
Zaratustra, o mestre que solicita que queiramos mais de nossa educação, 
aprendendo a ler, a falar e a escrever melhor, mas acompanhado dos 
melhores, embora seja “difícil compreender sangue alheio”. Em outras 
palavras, é preciso ser mais que leitor, é preciso ser criador em seu 
determinado tempo, pois todos os preguiçosos e ociosos leem, e só leem, 
nada mais. Não criam, não se libertam, logo, não poderão desfrutar do 
resultado mais belo de uma formação (Bildung): a autoformação.    

 O livro que é feito “para todos e para ninguém” nos deixa em 
dúvida quanto às suas pretensões, mas, ainda assim, estamos diante de 
um Nietzsche que fala do próprio Nietzsche, de sua formação, dançando 
com as próprias palavras, com as próprias verdades, com os próprios 
conceitos e que, ao mesmo tempo, chama o seu leitor a fazer o mesmo. 
Quer que a Modernidade dance para escapar da pseudocultura e que o 
homem seja leve, mas, para isso, ele deve abandonar — futuramente — 
as suas “bengalas”; que, acima de tudo, a arte seja independente de algo 
ou de alguém, devolvendo o perfume da criação; quer auxiliar o 
conhecimento a se livrar do “pesadume”; que o homem relembre a 
importância da desconfiança, do erro, do esquecimento, para ser, 
novamente, independente. Assim, quer balançar as almas aladas e 
loucas, encantadoras e buliçosas esquecidas no interior do mestre, pois 

 
é preciso ter todos os sentidos afiados, é preciso 
por tudo o que cada um é e é preciso ter aprendido 
a dançar. Mas faz falta também um certo 
temperamento, uma certa força vital. Nietzsche 
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esboça às vezes o caráter do bom leitor e, quando 
o faz, sai uma espécie de herói, embora, isso sim, 
sem poder e sem glória, porque sabe que o poder o 
torna estúpido e o aplauso das massas lhe é 
indiferente (LARROSA, 2009, pp. 36-37). 
 
 

Do mesmo modo, seria preciso um temperamento, ou mais que 
isso, um tempero para alcançar o ler, pensar e escrever bem. Tempero 
de gosto marcante e refinado. Porém, os atuais escritores e falantes, no 
geral, são preguiçosos, não possuem um paladar aguçado. Ao contrário, 
“borbulham” informações recheadas de razão. Opinam, entretanto, não 
criticam, perdendo toda a propriedade, pois se sentem forçados a 
formular sua defesa, suas argumentações, desconhecendo o valor do 
silêncio, da calma, da paciência. Assim, somos o reflexo desta era, ou 
pior, vivemos numa era em que a informação brota de todos os lugares e 
onde a angústia impera. Lugar em que todos têm sua opinião, por mais 
que sejam insignificantes; que não passem de pobres palavras, pois 
convém realizar observações sobre algo ou alguém, por mais que 
determinados temas, ou mesmo pessoas, sequer toquem ou desrespeitem 
nossas inquietações particulares. Sobre o mundo contemporâneo, 
Nietzsche diria que estamos numa era de desperdício: desperdício de 
energia, desperdício de tempo, desperdício de opiniões, pois o segredo 
do bom falante é saber o momento de calar e ouvir; saber retirar-se de 
uma discussão quando ela não lhe assenta, e mais: saber ponderar bem 
as próprias opiniões.  

No geral, o leitor contemporâneo é o homem que se encaixa na 
crítica nietzschiana, isto é, ao tipo gregário, que se conserva pela pouca 
originalidade e coragem que possui. Assim, ele sempre é capaz de seguir 
os hábitos estabelecidos e as regras comuns, afinal, só lê o que já foi lido 
(LARROSA, 2009, p. 38). Hoje em dia, amamos a crítica pela crítica, 
não pelo amor de criticar, pois o que predomina são as informações 
decorativas e vazias, nunca as máximas pensantes. 

Assim, Nietzsche quer nos mostrar a importância do ver com 
paciência, do pensar com abertura, do escrever, falar e ler com ação: 
“tudo isto com a intenção de abrir um espaço de interrogação em cujo 
interior possamos inscrever nossas inquietudes e nossa perplexidade” 
(LARROSA, 2009, p. 105). Por consequência, isso deposita uma 
esperança racional e leve sobre os atuais e pretensos educadores, pois 
não mais com a raiva, mas com o riso e com a alegria, que se mata o 
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espírito do “pesadume”; que se consegue penetrar onde ninguém mais 
pode chegar: naquele que se é.  

 
 
3. 2 TORNAR-SE O QUE SE É 

 
Segundo Jorge Larrosa, a frase “tornar-te aquilo que és” aparece 

pela primeira vez na obra de Nietzsche, “em grego, no imperativo e em 
epígrafe, em um trabalho juvenil sobre Teógnis”, sendo um dos lemas 
da “III Consideração intempestiva”, e que volta a aparecer com 
diferentes modulações, a saber, no parágrafo 263 de Humano, 
demasiado humano e nos parágrafos 270 e 335 de Gaia ciência 
(LARROSA, 2009, pp. 41-42). Mais adiante, a expressão aparece em “O 
convalescente” e “A oferenda de mel”, de Assim falou Zaratustra, e por 
último, como subtítulo de sua autobiografia Ecce Homo, no parágrafo 9 
intitulado: “Por que sou tão inteligente”. A partir daqui, farei uma 
análise desses distintos momentos que se complementam, articulando a 
máxima nietzschiana à noção de Bildung, buscando demonstrar como 
ela envolve a ideia de mestre ao decorrer do seu discurso, 
principalmente quando o relato de “Nietzsche sobre Nietzsche” aparece, 
isto é, em sua autobiografia.  

Naturalmente, será possível encontrar outras variações do termo 
na obra do filósofo, tais como o “‘encontrar-se a si próprio’, ‘descobrir-
se a si próprio’, ‘buscar-se a si próprio’, ‘formar-se a si próprio’, 
‘cultivar-se a si próprio’, ‘fazer-se a si próprio’”, incluindo, claro, o 
“conhecer-se a si próprio” (LARROSA, 2009, p. 42). É devido a essas 
variações que delimito o foco principal desta discussão, investigando os 
textos que evocaram o termo da maneira mais próxima de sua primeira 
formulação original retirada de Píndaro: “transforma-te no que és!”. 

Porém, como seria possível encontrar a nós mesmos? Como o 
homem pode se conhecer? Como é possível chegar a ser o que se é? 
Com certeza, se pensarmos no texto “Schopenhauer como educador” — 
ou mesmo na primeira fase de Nietzsche — nos deparamos com esse 
preceito à luz da negação. Em outras palavras, no momento em 
Nietzsche expõe tudo aquilo que, de fato, não pertence ao mestre, 
negando a educação do presente para demonstrar, justamente através das 
falhas e da negação dos próprios modelos da época, a extrema 
necessidade de resgatar a formação autêntica e os modelos clássicos, ele 
lança a máxima para “tornar-se o que se é”. Aqui, segundo Larrosa, 
encontramos um apelo à voz da consciência, que chega através do 
exemplo de Schopenhauer, pois este   
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imperativo de ser sujeito acentua essa sensação de 
solidão, de heroica solidão, como a condição e 
partida de um sujeito que não pode confiar agora 
nem na religião, nem na sociedade, nem no 
Estado, para encontrar seu próprio caminho 
(LARROSA, 2009, p. 42). 
 

 

De alguma maneira, para “chegar a ser o que se é” seria preciso 
por em xeque tudo aquilo que vivenciamos até então, e logo, deixar de 
confiar em si, para assim gerar perguntas do tipo: “como seria possível 
um homem conhecer-se?” Tal exame poderia alcançar a própria raiz do 
homem, tocando, principalmente, o papel do educador, afinal, qual seria 
a força motriz para isso? Em outras palavras, quem será o mote, a 
primeira força que nos fará perguntar por quem somos? Aqui, o preceito 
ataca o modo de comportar-se comodamente consigo mesmo para 
obedecer à consciência que grita: “Sê tu mesmo. Tudo o que agora 
fazes, opina e deseja, nada tem a ver contigo” (NIETZSCHE apud 
LARROSA, 2009, p. 50).  

Até que tomemos uma determinada distância para enxergar um 
horizonte além daquele “simplesmente dado”, essa expressão provoca 
um “ultrapassamento” de “si”, que antes não se questionava, sendo, 
agora, o momento em que deixamos de opinar, ou, em outras palavras, 
deixamos de ser rasos para ir mais a fundo, ao realizar constantes 
autoavaliações, autoexames.  

De certa forma, tudo isso indica que a formação só pode se dar de 
maneira intempestiva, contra si, contra seu próprio tempo, ou seja, no 
rompimento com tudo que, até então, era nomeado de “si mesmo”. 
Nessas condições, Larrosa nos deixa ver mais claramente que o “chega a 
ser o que és!” de Nietzsche está mais próximo do problema do mestre do 
que idealizamos, afinal, ele é o próprio responsável pela “arte de fazer 
com que cada um torne-se em si mesmo, até sua própria altura, até o 
melhor de suas possibilidades. Algo, naturalmente, que não se pode 
fazer de modo técnico nem de modo massificado” (LARROSA, 2009, p. 
43). 

No entanto, é no surgimento seguinte da expressão encontrada em 
trechos da Gaia Ciência que percebemos outros significados da 
máxima:  

 
(...) mas nós queremos chegar a ser o que somos – 
os novos, os únicos, os incomparáveis, os que-se-
dão-leis-a-si-mesmos, os que se-acreditam-a-si 



97 
 

mesmos! E para isso temos que chegar a ser os 
melhores aprendizes e descobridores de todo o 
legal e necessário no mundo: temos que ser 
físicos, para poder ser criadores (NIETZSCHE 
apud LARROSA, 2009, p. 55). 
 

 

Isso quer dizer que, para chegarmos ao que somos, precisamos, 
de um lado, nos aliar a essa física entendida por Nietzsche, isto é, a uma 
ciência que agora serve como mecanismo de distinção, de precisão e 
seriedade ao pensamento, oferecendo um adequado rigor ao 
pensamento, que é contrário às meras opiniões e observações. Porém, 
dos poucos que sabem utilizar essa ferramenta, menos ainda são os que 
utilizam para observar a si mesmos, pois essa máquina fria pode 
destruir, embora possa também auxiliar na busca pelo desassossego do 
“chegar a ser o que é”. Por outro lado, também necessitamos ser 
criadores, ter a Geist artística, em outras palavras, ter a vontade de 
criação. E eis que aqui a “Bildung começa a mostrar também sua 
dimensão estética ou poética, sua face de auto-criação artística” 
(LARROSA, 2009, p. 56), dentro da mesma discussão.   

Nesse momento, o “tornar-se o que se é” encontra um novo 
sentido, não mais de negação ou de revisão de uma consciência fixa, 
como em “Schopenhauer como educador”. Deixa de ser essa 
“exploração” de um caráter já dado — aparentemente imutável e 
estabelecido — e passa a ser a criação de si, a transformação de si, mas 
a partir de um leque de experiências anteriores que jamais se abandona, 
o que seria, aparentemente, paradoxal.  

No entanto, esse é o reencontro com o conceito de Eterno 
Retorno, que novamente atravessa a discussão sobre o mestre e a 
Bildung através da experimentação, sendo o homem aquele que deseja 
“tornar-se o que é” experimentando novos momentos, novos desafios, 
novas viagens de si mesmo de maneira incessante, porém, desapegado 
de um substrato estabelecido. Em outras palavras, desprendido de uma 
essência imutável, passando por uma série de experiências diárias que 
foram, de certa maneira, já apresentadas, pois as vontades se repetem, 
sendo, assim, novamente alimentadas. Aqui, o “tornar-se o que se é” 

 
Contém o “ex” do exterior, do exílio, do estranho, 
do êxtase. Contém também o “per” de percurso, 
do “passar através”, da viagem, de uma viagem na 
qual o sujeito da experiência se prova e se ensaia a 
si mesmo. E não sem risco: no experiri está o 
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periri, periculum, perigo (LARROSA, 2009, p. 
56). 
 

 

Mas, o que há de novo nesse movimento? O que há de 
interessante numa vida cheia de vontades que se repetem? Ou, qual a 
dificuldade de “encontrar-se quem se é”, já que estamos lidando com 
acontecimentos pré-estabelecidos? Neste contexto, percebemos que a 
máxima nietzschiana dá voz à “vontade de arte”, chamando o homem 
para criar, recriar, interpretar e reinterpretar “quem se é”: este que não 
está em nós, mas acima de nós, logo, dificilmente alcançável. 
Novamente, lembramos que somos seres indefinidos, ensaios 
ininterruptos, mas ainda nos resta a melhor parte: dar novos gostos e 
sabores à vida.  

A terceira aparição da máxima encontramos em “O 
convalescente” e “A oferenda do mel”, de Assim falou Zaratustra, nos 
quais vemos uma “complementação”, isto é, uma afirmação do mesmo 
sentido da expressão usado na Gaia Ciência. Quando Zaratustra desce a 
montanha e conhece o povoado, experimenta várias formas de existência 
distintas, como, por exemplo, o malabarista que cai da corda e se 
transforma em moribundo, ou o velho, repleto de valores tradicionais, 
mas intolerante com os pensamentos diversos. Mesmo assim, o espírito 
errante faz amizades e inimizades, conquista discípulos, conversa com 
pessoas crentes na própria sabedoria e encontra outros seres que também 
lhe ensinam algo. Até mesmo sua “sentença” é anunciada, uma vez que, 
após os sete dias de esperanças, de fracassos e de sucessos, o 
personagem recebe uma mensagem da serpente e da águia: “eis aqui que 
tu serás o profeta do eterno retorno... Este é agora teu destino” 
(NIETZSCHE apud LARROSA, 2009, p. 60). 

Então, podemos dizer que, antes de tudo, Zaratustra experimenta 
sua caminhada transformando-se no próprio fruto de suas relações. 
Logo, percebe que dessa forma é possível “tornar o que se é”, ou seja, 
trocando de mirada, de pensamento junto aos outros; que é possível 
formar-se no combate entre vontades externas e internas, assim como 
nos erros, nos desafios, nos sucessos, em suma, nesses enfrentamentos 
internos e externos. 

Se num primeiro momento Zaratrusta desce da montanha com o 
intuito inicial de educar seu povo, isto é, de difundir seus 
conhecimentos, falar em meio à multidão, doutrinar e arrebatar 
discípulos com seus preceitos, em seguida retorna mais experimentando, 
agraciado com tudo aquilo que viu e participou. Nesse movimento, 
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Nietzsche nega o método e confirma o acaso, ao demonstrar que o 
mestre nem sempre é aquele que se espera, pois Zaratustra retorna com 
uma nova compreensão da vida, de si, de sua experiência, especialmente 
com um novo olhar sobre as próprias verdades que ainda eram tidas 
como absolutas. E eis que, assim, não mais “se considera tanto ‘mestre 
do super-homem’, senão como profeta do ‘eterno retorno’” (LARROSA, 
2009, p. 59), pois 

 
Zaratustra compreendeu agora que sua própria 
concepção do super-homem, aquela que tinha na 
primeira parte do livro, estava apegada, ainda, a 
uma perspectiva histórica e antropológica, como 
se fosse uma meta, uma esperança, uma 
possibilidade, um caminho futuro, de progresso, 
de perfeição, que se oferece aos homens através 
da morte de Deus e da desvalorização de todos os 
valores (LARROSA, 2009, p. 59). 
 

 

Novamente, entendemos como o Eterno Retorno se afina 
afirmativamente com a vida, momento em que o homem se torna capaz 
de erguer-se acima de si no encontro com sua máxima intensidade. É 
“como se só pela afirmação do Eterno Retorno fosse possível ‘chegar-se 
a ser o que se é’” (LARROSA, 2009, p. 61), ou seja, nessa relação com 
os fatos, e não mais no plano do saber, com o autoconhecimento, mas 
com a paixão, a alegria e a intensidade das ações.  

Já em a “Oferenda do mel”, Nietzsche vai destacar as virtudes do 
homem que sabe administrar seu tempo, que tem paciência e lida com a 
solidão e o silêncio, assim como o pescador, mas não qualquer um, mas 
o mais cruel dos pescadores, como um mestre que puxa e eleva até que 
cada um volte a si e vá além de si mesmo, até que cada um chegue a ser 
o que é (LARROSA, 2009, p. 63): 

 
Hoje pesco para mim com minha melhor 
felicidade, disperso-a por todas as latitudes e 
longitudes, entre o Oriente, o meio-dia e o 
Ocidente, para observar se muitos peixes humanos 
aprendem a puxar e morder minha felicidade. Até 
que, mordendo meus afiados anzóis escondidos, 
necessitem subir até minha altura os mais 
chamativos góbios das profundidades, subir até o 
mais maligno dos pescadores de homens. Porque 
eu sou desde a raiz e desde o começo, puxando, 
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atraindo, levantando, elevando, alguém que puxa, 
que cria e corrige, que não em vão, se diz a si 
mesmo, já faz tempo: “Chega a ser o que és!” 
Portanto, que subam agora os homens até mim 
(NIETZSCHE apud LARROSA, 2009, p. 62). 
 

 

Estas palavras deixam pistas de que estamos diante da mais 
verdadeira e importante de todas as virtudes do mestre: o primeiro 
impulso para “chegar a ser o que se é”, por mais que não saibamos quem 
será, pois talvez não seja possível escolhê-lo conscientemente. Da 
mesma maneira, Nietzsche declara que foi escolhido por seu mestre 
Schopenhauer em 1865 quando se deparou, por acaso, com o livro 
Mundo como vontade e representação. Um encontro impossível e 
inevitável, de fato, marcado por alegria e amor, as configurações 
pulsionais específicas que podem ser o motor das ações aparentemente 
mais virtuosas (WOTLING, 2007, p. 5). 

E é na quarta aparição do preceito que essa ideia do “mestre ao 
acaso” vem reforçada, pois é preciso deixar-se inspirar, deixar-se 
seduzir pelos acontecimentos: 

 
O chegar a ser o que se é pressupõe o não 
suspeitar nem de longe o que se é. A partir deste 
ponto de vista, têm seu sentido e valor próprio, 
inclusive, os desacertos da vida, os caminhos 
momentâneos secundários e errados, os atrasos, as 
“modéstias”, a seriedade dilapidada em tarefas 
situadas além da tarefa. Em tudo isso, pode-se 
expressar uma grande prudência, inclusive a 
prudência maior: quando o nosce te ipsun 
(conhece-te a ti mesmo) seria a receita para 
morrer, então o se esquecer, o mal-se-entender, o 
diminuir-se, o aproximar-se, o mediocrizar-se, 
transformar-se na própria razão (NIETZSCHE 
apud LARROSA, 2009, p. 64). 
 

 

Neste contexto, não há um Eu real, um Eu escondido a ser 
descoberto, pois atrás “de um véu haverá sempre um outro véu. Assim, 
um Eu nunca está por se descobrir, está para ainda ser inventado” 
(LARROSA, 2009, p. 65). No entanto, a partir daí temos duas novas 
afirmações, a do mestre por trás do erro — mas não atrás da “falsa 
modéstia” erudita do homem superior e sua vontade de verdade — que 
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pode, assim, despertar a inquietude de si e o conhecimento de si através 
do esquecimento, e não das perfeições divinas, isto é, da fé moralizante 
e paralisante da vontade ascética. E, aqui, adentramos a Vontade de 
potência, a única maneira aceitável de justificar a vida, afirma 
Nietzsche, composta de impulsos fortes que se sobressaem perante os 
impulsos francos. Em suma, tal maneira de encarar a vida tem como 
finalidade os sentimentos de alegria e de amor que substituem o Deus 
limitador da existência, aquele que não só comensurava as vontades 
humanas reduzindo a humanidade ao pó, mas que também imprimia 
sobre este mundo determinada insignificância quando comparado a um 
mundo ideal e perfeito.  

Nietzsche, assim, suprime o amor cristão, altruísta e todos os 
ensinamentos por trás da moral ressentida, da vingança com finalidades 
supostamente filantrópicas, e de tudo aquilo que incentiva o 
esquecimento de si em nome do outro, expondo novamente o valor do 
amor que relembra as particularidades; um amor corajoso e nobre que 
estimula, de fato, o cuidado dos desejos e das vontades mais íntimas.  

A segunda e mais nova afirmação acerca do mestre surge quando 
aprendemos a utilizá-los como pedras da sorte, como pretextos para a 
experimentação de si, afinal, é preciso saber quando abandoná-los. O 
mesmo ocorreu com Nietzsche e “seu primeiro mestre Ritschl”, com o 
“sedutor: Schopenhauer” (LARROSA, 2009, p. 67), ou com o grande 
modelo: Richard Wagner. De fato, os mestres serão, se não a secreta 
astúcia de um caminho oblíquo, necessários para seguir essa arte das 
divagações, que não é um gasto inútil, mas uma obscura preparação 
(NIETZSCHE apud LARROSA, p. 67). Porém, é preciso saber deixá-
los no momento oportuno, visto que não são modelos de identificação, 
mas astúcias para diferir de si próprio, para separar-se de si mesmo no 
processo tortuoso de “chegar a ser o que se é!” (NIETZSCHE apud 
LARROSA, p. 67). 

Todavia, para (não) concluir o sentido dessa máxima e atingir, 
assim, a noção de Bildung, tal como nos sugere a ideia de mestre em 
Nietzsche, devemos pensar a vida numa perspectiva que traga um novo 
sentido, contrário ao sentido “totalizante e totalitário da Verdade e 
Razão”. Mas como, na “invenção de novas possibilidades de vida? 
Criação? Autocriação?” (LARROSA, 2009, p. 105). Tudo leva a crer 
que a resposta seja um grande sim.    
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3. 3 ESTILO ARTÍSTICO  

 
Ao fim deste extenso fio que nos guiou até aqui, até a última 

formulação do “tornar-se o que se é”, percebemos que tal máxima 
convoca o próprio esvaziamento do ser, um niilismo, chamando a 
atenção para um movimento de renovação, visto que não há somente um 
Eu, logo, um “quem se é” único e possível de se alcançar. Afinal, ao 
decorrer de nossos encontros e desencontros neste grande acaso 
chamado vida seria impossível manter a mesma posição frente às 
situações, por mais que se repitam e estejam em plena circularidade. 
Podemos dizer também que é a partir da experiência trágica com o 
mundo que o homem se torna o que é, pois este “quem se é” se faz entre 
as crenças e descrenças, pela mudança do pensamento que não cessa, 
pelas vivências que são mais o que depositamos nelas do que elas 
efetivamente são. No entanto, tudo isso ocorre quando estamos 
dispostos a entender a importância do olhar para si, ou do próprio 
cuidado de si. E isso ocorre quando somos agraciados por verdadeiros 
mestres que nos guiam e demonstram palavras e gestos, ou então a partir 
de modelos que estimulem as novas formas de vida e as maneiras mais 
leves, belas e alegres, o que certamente irá depositar uma esperança no 
homem e na sua liberdade interior. 

Esta condição necessária do formar-se para viver bem — e 
quando descrevo bem não coloco como uma condição de mero “valor” 
que atenda os preceitos morais estabelecidos por uma tradição, mas falo 
de um “estar bem consigo”, de se perceber nesse fluxo constante da vida 
— provoca, naturalmente, uma inquietação pessoal, particular, dando ar 
aos questionamentos que se instauram a partir de um desejo de “virada”; 
de troca de mirada frente ao mundo. Consequentemente, esbarramos 
com a seguinte questão: como suportar o peso da responsabilidade de 
nos tornarmos “senhores de si”, mestres de nós mesmos?  

Para Nietzsche, devemos perceber a formação como um novo 
estilo, sendo as antigas medidas, morais e preceitos posteriores às 
vontades, isto é, posteriores à vontade de se assenhorar, de conhecer 
nossos “mundos particulares.” Neste contexto, Nietzsche sugere um 
novo estilo, um novo sentido à vida a partir do momento em que o 
homem se vê de outras formas, assim como os atores trágicos que se 
colocam frente ao público, confrontando com o melhor e o pior de si 
mesmos, experimentando outras maneiras profundas e incessantes. 

Deste modo, o artista trágico, sob uma visão nietzschiana, é 
aquele que não só constata o individual, mas experimenta tal encontro. 
No entanto, este é o resultado afirmativo de um exercício de atenção 
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sobre os gestos particulares. Mas não só isso, pois atentos ao próprio 
silêncio, eles instalam a calma, retirando, assim, o vigor necessário para 
atuar, em vista da necessidade plena e vital que não só eles possuem, 
mas todos, de dar forma, criar, interpretar e resistir (DIAS, 2011, p. 
138). 

A partir disso, o “tornar-se o que se é” se assemelha à arte de 
encenar o trágico, sendo esta a própria essência do estilo artístico, uma 
vez que o personagem nobre, isto é, o herói, encara a vida em sua 
verdadeira instância, com toda a beleza e os atributos de um mestre 
consciente de si, de seus limites e suas forças de criação. Contudo, 
Nietzsche afirma que não seria possível um indivíduo se “assenhorar” 
plenamente de si, sendo a “falta do controle” a única certeza humana.  

No entanto, o “tornar-se o que se é” abarca muitas maneiras de 
ser e de se conhecer, tanto os limites quanto as possibilidades mais 
íntimas, desde o nível micro, particular, dos desejos fortes e fracos que 
possuímos, ao nível macro, político, nas relações com o outro, sobre o 
“inimigo”, em suma, das infinitas forças externas existentes. Por fim, se 
assenhorar, para Nietzsche, não deixa de ser um mecanismo de 
conservação, pois, conhecendo os próprios limites, é possível projetar 
novos caminhos que nunca serão seguros, porém, por excelência, mais 
criativos. Tal conservação, porém, não se assemelha à conservação 
encontrada na moral ascética e altruísta da má consciência cristã, pois o 
filósofo alemão se afasta do homem contemplativo ressaltando as 
propriedades nobres dos heróis que são inventores; dos artistas da 
própria existência, conscientes que são da incomensurabilidade do 
mundo. 

Agora, parece que o mestre não é suficientemente descrito pela 
figura do viajante, com destino exato, de trajeto certo de antemão. Aqui, 
seu espírito se metamorfoseia, baila, transformando-se no corpo do 
errante, aquele que nunca sabe bem o que lhe espera em suas constantes 
andanças e desafios. Mas este “não saber o que esperar” está longe do 
desconhecer-por-completo-o-mundo, porém, muito próximo do 
reinterpretar, reler o que já foi “escrito” de novas e distintas maneiras. 
Um caráter marcante da própria tragédia, em que o herói tenta fugir do 
seu destino, trilhar outras possibilidades, encarar fatalidades, o que não 
lhe impede de construir, mesmo assim, um trajeto com total 
originalidade. Desse modo, será o homem mais experimentado aquele 
que ultrapassar as barreiras e encontrar o seu próprio estilo, dotando-o 
de belas formas. 

Por isso, Nietzsche deseja que o homem se torne mestre de si, 
deixe de ser espectador e passe a ser criador. Um momento de virada, 
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em que o homem irrompe para tornar-se um ser de ação. Isto evidencia 
que o criador não mais se diferencia do criar-se a si mesmo, criar os 
demais e criar o mundo como obra de arte, pois em Nietzsche o homem 
torna-se parte do mundo (DIAS, 2011, p. 141). No entanto, surge a 
seguinte pergunta: por que a arte, especialmente a trágica, deve explicar 
a vida, dar-lhe um sentido, a ponto de o educador ter de possuir, nada 
mais, nada menos, um espírito com as mesmas características dos nobres 
heróis trágicos? Daqueles que são errantes por natureza, vagando sem 
rumo certo, desafiando o que desconhece? Nas palavras de Weber, 
percebemos o porquê da preferência nietzschiana e a ligação intrínseca 
entre arte e formação: 

 
Se a temporalidade é a condição nativa do 
homem, a arte, a criação artística, é a atividade 
que melhor capta e expressa tal condição, sendo 
ela a atividade por excelência para a criação da 
singularidade, do “elemento diferencial”. Se 
Hölderlin e Nietzsche insistem no poder educativo 
da arte – e, no que diz respeito a Hölderlin (...) é 
por perceberem na arte a vinculação entre 
temporalidade e criação da diferença. E a razão 
para a escolha da tragédia, como referência 
para ilustrar tal movimento, vincula-se ao fato 
de que a tragédia é a própria obra do tempo 
em que a singularidade se faz carne e 
desaparece num ocaso forte, em que a queda 
cria uma diferença forte, em que a 
transgressão, a despeito da danação do herói, 
reconstitui o mundo como tempo, ou seja, como 
ocaso revelador da verdade de todos nós: devir! 
Com o Empédocles de Hölderlin podemos 
concluir: a vida é um fracasso cheio de 
ensinamentos (WEBER, 2011, p. 68, grifo nosso). 
 

 

Para Nietzsche, precisamos do retorno do mestre como modelo 
para pensar numa cultura em sua verdadeira instância, isto é, naquela 
que se instaura com o gosto refinado individual pelo saber. Em outras 
palavras, um gosto que despreza o conhecimento como mercadoria ou 
ferramenta de conservação; uma cultura que não menospreza o 
esquecimento e não se culpa pelo descumprimento das regras 
estabelecidas pela história.  
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Em suma, tudo isso requer um novo paladar, um outro estilo, pois 
o mestre deve desejar as novas medidas de um “novo valorar”, assim 
como o filósofo e o artista. Ou seja, uma nova justificativa para a 
condição humana que seja nobre por excelência, equilibrada e que 
delineie limites de si, que seja mais experimentada e que não tenha 
medo de mudar, pois os ideais realmente mudam, principalmente 
quando não correspondem mais ao período da vida em que se está. 

 Este é o Geist do estilo artístico que conquista o mestre 
nietzschiano e que agora é capaz de revelar a desarmonia da existência. 
Aquele que não tem medo da voz do phatos, da chama de seus impulsos, 
pois a cultura não pode exonerar os vícios, as crueldades, a ousadia e o 
risco, próprios da vicissitude do combate. A partir daí, então, o educador 
poderá perceber que não só a rigidez e o sofrimento educam, mas 
também a guerra. Mas, qual guerra? A guerra dos desejos, das potências 
heterogêneas que habitam o homem, e que já foram descritas em O 
nascimento da tragédia através de Apolo e Dionísio, forças trágicas que 
representam a 

 
incerteza do horizonte mantendo o caminho aberto 
a vários outros pensamentos e que retornar a 
consciência através da dúvida. Ele é tomado pelo 
artístico e pelo científico, e quanto a isto não há 
mais dúvida, mas qual seria à sua própria 
estruturação, ao seu declínio e destruição para 
uma nova criação, numa dinâmica que não 
deifique o devir (NIETZSCHE apud MELO, p. 
47). 
 

 

Cumpre notar que o mestre deve cultivar a pluralidade da 
existência, pois é este o movimento que implica no próprio refinar do 
gosto e que embeleza e aprimora as formas em vida oferecendo um novo 
ritmo, um novo olhar: um olhar novo sobre as antigas coisas. De fato, 
isso demonstra a ligação entre o saber e a arte com a competência 
importante da medida, visto que ter poder é o mesmo que saber 
administrar e refrear, criar formas de civilidade, ligando seres sem 
educação a leis de conveniência, de limpeza, de cortesia, dissimulando e 
reinterpretando toda feiura (NIETZSCHE apud MELO, 2010, p. 55).  

De fato, podemos afirmar que a ideia de mestre adentra a esfera 
política, sobretudo se pensarmos nas reviravoltas do ato de “revalorar”, 
de “dar voz às vontades particulares” para justificar a existência através 
de novas maneiras. Sob essa perspectiva, estamos lidando com uma 
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ética nietzschiana, uma ética do mestre, em que o homem precisa, 
primeiramente, se “assenhorar” de si, conhecer seus limites, entender 
que existem enormes e inevitáveis desafios que o recolocam novamente 
dentro desse jogo chamado acaso. Agora, é preciso entender a condição 
da vida, isto é, a plena prática competitiva que a amplifica e que é 
oposta à moral cristã, baseada na fé, no cultivo da privação, no castigo, 
na submissão e na dissimulação. Assim, as religiões, principalmente a 
“religião da verdade”, aquela que apaga toda a coragem do saber e 
sustenta o encantamento da moralidade, operam rejeitando “as causas, 
depois as consequências e, por último, a própria realidade, tirando todas 
as suas sensações superiores do urdimento de um mundo imaginado, no 
qual não se precisa enfrentar os medos” (MELO, 2010, p. 63). 

Porém, tais verdades consoladoras, provenientes, segundo 
Nietzsche, dessa metafísica, não dão conta de explicar o sentido do 
mundo, limitando a vida, fundando novas ilusões ao rejeitar as máscaras 
saudáveis que todos possuem — e que certamente são as que nos 
distinguem —, instaurando uma tábua de valores fixos onde repousa a 
nossa humanidade. 

Nesse sentido, a fé cala as nossas dúvidas conservando a moral da 
preguiça e do silêncio que até hoje impera. Porém, o filósofo não deseja 
o extermínio da moral e da verdade. Ele deseja, através de sua 
concepção, resgatar a nobreza da verdade e denunciar a falta de coragem 
que atualmente a constitui. De fato, seria preciso transformar o 
conhecimento em algo mais digno, ou seja, em um saber, que chega 
através da crítica: esta “terrível ameaça” que dá coragem e ação ao 
pensamento. Percebe-se, assim, à luz de Nietzsche, que precisamos dar 
estilo ao nosso conhecimento. Mas como? Ora, a partir das experiências, 
pois será preciso aprender que viver denota ousar, e que a vida quer diz 
experiência. Precisamos justificar nossas vidas de outra maneira, fugir 
da submissão e romper com a escravidão moral para, então, poder 
evoluir e avançar no nosso próprio campo de tensões.  

Assim, quando falamos de Nietzsche, estamos lidando antes com 
uma nova moral, uma moral individual que não implica em esquecer o 
outro. Pelo contrário, consiste em entender-se melhor frente às 
diferenças com o outro. Logo, este não seria um elogio ao egoísmo, pois 
um “saber de si” respeita as próprias forças e os próprios limites no 
momento em que lidamos com os desafios da convivência. Além disso, 
quando o mundo é entendido a partir das casualidades, torna-se mais 
justo, pois, a partir daí, compreendemos que existem as mesmas chances 
de errar, perder e fracassar, acertar, ou ganhar. Em suma, através dessas 
experiências aprendemos que não só no sofrimento há formação, mas 
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também na luta. E é esta a sabedoria que podemos arrancar da 
experiência, da importância do acaso, pois ambos ensinam “a pintar as 
coisas com tons mais suaves, quando a felicidade nos parece 
inalcançável, justamente para que esse abismo não se mostre tão 
insuportável” (NIETZSCHE apud MELO, 2010, p. 68). Em outras 
palavras, é isso que preserva o caráter artístico e que será pensando 
como o ponto de partida de uma moral nietzschiana. No seguinte 
fragmento de Melo, vemos como a ética do modelo aparece vinculada 
ao estilo artístico:  

 
Um tal modelo nos coloca, portanto, diante dessa 
intensidade que permita a afirmação de estilos 
distintos e que representa, ao atingir seu ápice, 
entre a subida e declínio de um pensamento ou 
sentimento todo-poderoso, aquilo que representa 
as verdadeiras épocas da vida, tanto individual 
como civilizatória. A mesma alternância 
heraclitiana de saciedade fastio e de um 
movimento constante de busca, clássico, podemos 
dizer, encontra-se igualmente presente nessa 
concepção que exige que homem volte a aprender 
a se surpreender e, com isso, se recoloque no seio 
da incomensurabilidade em que todo acerto 
depende de contraposição e não se oculte nas 
máscaras totalitárias da dominação (NIETZSCHE 
apud MELO, 2010, p. 68). 
 

 

Essa nova ética composta pelo equilíbrio e compreensão de si e 
do outro instaura uma jovem maneira de justificar a vida, podendo não 
só ampliar a potência dos homens, mas resultar num belo culto à 
diversidade humana, mediante a qual celebraríamos as diferenças 
existentes e inegáveis que ampliam a vida através do equilíbrio e do 
respeito com o outro. De fato, é assumindo e compreendendo tais trocas 
e diferenciações que refinamos o nosso gosto, pois nessa luta 
percebemos o gosto do outro, reforçamos os nossos e, assim, surgem os 
novos estilos que embelezam e aprimoram a existência.  

No entanto, essa moral não está posta para demonstrar que 
sempre um irá prevalecer sobre o outro. Está longe também de ser uma 
apologia à violência, pois o que Nietzsche deseja é exatamente o 
contrário: desbancar os egoísmos, sobretudo as quatro esferas 
anteriormente mencionadas, que simbolizam o domínio de um interesse 
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sobre muitos. Diante dessa ameaça, Nietzsche resgata o valor do mestre 
na civilização, assim como a importância de sua nobre luta. Uma guerra 
que requer fôlego e coragem. Portanto, estamos falando da luta de um 
homem dotado de Geist, que desperta sentimentos importantes, como a 
insatisfação moderada, ou, em outras palavras, uma insatisfação de si, 
que se eleva a um conhecimento de si, a um gosto por si, porém mais 
apurado e artístico.  

Por fim, se a investigação teve como finalidade evidenciar a ideia 
de mestre no pensamento de Nietzsche, este foi o momento de refinar tal 
conceito, delimitando-o na obra do autor. O fato é que Nietzsche sempre 
nos convoca a conhecer a grandeza de objetar o valor do próprio 
pensamento, de refletir, até a última instância, sobre as possibilidades 
mais íntimas do mestre, tudo à luz da experimentação. Assim, se 
utilizarmos sua idealização de mestre, sua relevância para cogitarmos 
acerca de nossos assuntos, a discussão não cessará por aqui. Pelo 
contrário, fará surgir outras questões infinitas e delicadas, outras 
demandas audaciosas e, sobretudo, emergentes, que poderão auxiliar o 
pensamento do educador dos dias atuais.  

Na verdade, grande parte das reflexões nietzschianas acerca dos 
mestres é o resultado de suas experiências antes de se tornar um filósofo 
nômade, durante os dez anos que exerceu a docência no curso de 
filologia. Foi nesse ambiente que Nietzsche concluiu que o educador é 
uma composição de tipos e que sua disposição, de fato, fundamenta uma 
ética individual tipológica que atinge a civilização. Nesse momento, o 
filósofo uniu a teoria à práxis, aventurando-se nas intermitências da ação 
e do pensamento, não sem depositar uma bela esperança no mestre, 
visto, agora, como “único e original, novo e incrível e de maneira 
alguma tedioso” (NIETZSCHE, 2003, p. 139). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

À guisa de conclusão, uma pergunta permanece: como aplicar os 
ensinamentos nietzschianos abordados ao longo deste trabalho nos dias 
de hoje? Ou, por que pensar no educador a partir de suas objeções, já 
que, ao fim e ao cabo, fazemos parte de uma sociedade culturalmente 
distante? Distante, mas não distinta, pois Nietzsche adentra uma noção 
de formação para a vida e devolve à civilização o que lhe foi tomado: o 
valor de um bom ideal, de um mestre adequado. Contudo, fala de um 
mestre que está em condições de servir de exemplo para novas e vitais 
obras que ainda estão por vir.  

Dessa mesma maneira, percebemos que para Nietzsche a tarefa 
do educador não se assemelha à função do operário, mas à do artesão, na 
medida em que é paciente, primeiro, perante sua própria formação, 
assumindo as condições de servir de exemplo, não pela sua fala ou 
notoriedade, mas através de suas ações. Logo, o filósofo levanta as 
tarefas do educador que deve adestrar os primeiros e jovens impulsos 
que ainda estão sem direção, que estão sendo desperdiçados. Para isso, é 
necessário um “bom guia”, que seja capaz de transformar opiniões 
vazias em pensamentos sérios e seguros. Assim, uma formação pensada 
como processo de constituição humana não ocorre naturalmente, pois 
necessitamos recorrer ao mestre, mas ao mestre provocador, guia e 
censor, aquele que ensina através dos problemas da existência. De fato, 
é aqui que Nietzsche resgata o valor da experiência.  

Assim sendo, nem o aluno, muito menos o educador, deverão 
confundir a verdadeira educação, menos ainda deturpar sua finalidade 
que não se assemelha à liberdade gratuita, ao passo que formar também 
é podar, controlar para conhecer e atingir compreensões maiores, como, 
por exemplo, os saberes mais sólidos e fortes.  

Assim, quem espera de Nietzsche respostas prontas e abertas, 
moles e complacentes aos dias de hoje, certamente irá se decepcionar, 
pois os frutos que podemos colher de sua vasta obra não são de cunho 
utilitarista e pragmático. Por isso, esta investigação não oferece 
respostas diretas e prévias aos problemas do educador, menos ainda uma 
noção de formação, um método, uma fórmula, pois pensar em Nietzsche 
é pensar com Nietzsche; é criar uma atmosfera, um lugar que seja 
possível respirar novos ares. De fato, uma atmosfera para se pensar no 
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mestre, porém, um mestre vestido de distintas formas. Para isso, 
segundo Marton, seria preciso fazer uma leitura intensiva do filósofo 
alemão, enquanto que para Deleuze é necessário conectar o texto 
nietzschiano com a força exterior pela qual ele faz passar algo. Ou 
ainda, na voz de Lyotard, produzir novas e diferentes intensidades a 
partir de Nietzsche (MARTON, 1997, p. 10).  

Por isso, se não podemos falar desse fruto, isto é, dar resultados e 
respostas sobre o mestre, e menos ainda formular uma receita ou 
método, uma teoria que lide com a sua essência, a partir de Nietzsche 
podemos ressaltar sua crítica àqueles que não estão — e nunca estarão 
— em condições da assumir a maestria. Revisitar sua denúncia sobre os 
estabelecimentos de ensino que, ao invés de formar, “deseducavam” o 
ser humano, arruinando o melhor do seu espírito. Porém, Nietzsche fala 
através de máscaras, de tipologias bastante variadas. Em primeiro lugar, 
temos o mestre Dionísio, que educa sem desprezar o horror das 
contingências, que é capaz de retirar ensinamentos da mentira, do 
esquecimento e dos erros; depois o homem Schopenhauer, o educador 
que considerou o seu “eu” através de autoexames e que, com uma 
autodisciplina invejável, fez do rigor e da solidão os lemas principais da 
vida, tornando-se um exemplo de espírito nobre que se relacionou com o 
conhecimento de diversas maneiras. E por fim, temos a terceira 
tipologia, encontrada na fase mais derradeira de sua obra, aquele que 
representa o “suprassumo” ou a síntese da ideia de mestre, que aparece 
ensinando ao sol do meio-dia sem desprezar a sombra da meia-noite: 
Zaratustra, o errante que mostra as ações humanas como atos plenos, 
pois não há redenção, afinal, o que está feito está feito e irá retornar. Por 
isso, resta ao ser humano uma finitude de palavras, formas e verdades 
que irão retornar incessantemente, porém, banhadas pelo infinito e 
imprevisível mar chamado mundo.  

No entanto, há um fio comum que liga as três tipologias 
encontradas na filosofia nietzschiana, como um fio de Ariadne, pois o 
mestre será, em todos os casos, o ideal que justifica a existência de 
outras maneiras e que repensa a formação enquanto processo de 
constituição humana em todos os casos, em todas as fases de Nietzsche. 
Por isso, o educador, independente do tempo histórico de onde estamos 
falando, independentemente do “Nietzsche” que estamos focando, deve 
negar os egoísmos da educação, renunciando as verdades que já soam de 
modo grosseiro aos ouvidos, no intuito de encontrar um gosto mais 
refinado, mais particular, logo, mais criativo.  

 Porém, os antídotos que o filósofo revela só poderão “vir-a-ser” 
quando a máscara da certeza dissolver, quando os fantasmas da fé e do 
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medo frente ao novo deixarem de perturbar o homem. Em outras 
palavras, na ocasião em que se abrace, igualmente, a grande esperança 
que Nietzsche deposita na formação humana, ou quando a civilização 
descobrir o valor do educador que deixou de carregar o fardo pesado da 
erudição, afastando-se das ações burocráticas. Enfim, quando deixarmos 
de lidar com o conjunto de tarefas do mestre como um mero “ofício”. 

 Para finalizar, o mestre é este tipo capaz de mostrar que a 
existência é uma finita invenção delicada, audaciosa, desesperada, 
emergente, mas, sobretudo, composta de alegrias e tristezas derramadas 
à luz do acaso, afinal, possuímos tantas chances de fracassar quanto de 
obter sucesso. Esta será, em suma, a grande e bela “resposta” de 
Nietzsche ao problema do mestre, pois dele extraímos a essência para 
um futuro melhor percebendo a vida de outras formas, com outros 
sabores, com outros olhares. O educador nietzschiano é aquele que 
aponta as formas incomensuráveis que existem no mundo visando uma 
cultura mais artística, saudável e de gosto refinado, independentemente 
do tempo vivido. 

Em suma, neste trabalho nos deparamos com a maneira 
nietzschiana de ver o mestre, que caminha junto ao risco, ao jogo e à 
dança, mas, ainda assim, foi preciso dizer algo a mais, algo sobre o 
mestre e a disciplina, a dor, os problemas, isto é, a condição trágica em 
que, na maior parte do tempo, o homem se encontra. Em outras palavras, 
antes da leveza, é necessário compreender quem é leve, ou melhor, 
perguntar-se por que ser leve. A partir daí compreenderemos melhor a 
importância da experimentação, da degustação dos casos que Nietzsche 
nos propõe e, sobretudo, a dura promessa e os compromissos que todo 
educador necessita atravessar. 
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