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Resumo: O presente trabalho propõe-se a refletir sobre a educação, a partir da perspectiva da filosofia da diferença
trabalhando com teóricos, tal como Michel Foucault (1926-1984), Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Gilles Deleuze
(1925-1995). Partindo destas reflexões discutiremos principalmente sobre os conceitos tal como ideal ascético e
ressentimento, centralizando este artigo buscando expor questões norteadoras de uma crítica a posição alienante e
alienadora da escola fundamentada em reproduzir, decalcar o conhecimento, preocupada e delimitada a um currículo,
cronograma a ser ensinado ao invés de preocupar-se com o conhecimento aprendido, as habilidades adquiridas que
possibilitem uma intervenção na própria realidade do aluno Sem procurar respostas ou evidenciar soluções a proposta é
inquietar com perguntas incômodas a quem se encontra no lugar comum da repetição.
Palavras-Chave: Educação, ressentimento, Nietzsche.
 
Resumen: En este trabajo se propone reflexionar sobre la educación, desde la perspectiva de la filosofía de la
diferencia trabajando con los teóricos como Michel Foucault (1926-1984) Friedrich Nietzsche (1844-1900), y Gilles
Deleuze (1925-1995). A partir de estas reflexiones discutir principalmente acerca de conceptos como el ideal ascético y
el resentimiento, centrado este artículo busca exponer preguntas orientadoras de una crítica de la alienante y la posición
de la escuela alienar basada en la obra, abalanzarse conocimiento, preocupado y limitada a un currículo, horario a ser
enseñadas en lugar de preocuparse por los conocimientos adquiridos, las habilidades adquiridas que permiten una
intervención en la situación del estudiante Sin buscar respuestas o soluciones destacan la propuesta es incómodo con
las preguntas incómodas a los que están en el lugar común de la repetición.
Palabras-clave: Educación; resentimiento; Friedrich Nietzsche.
 

INTRODUÇÃO
Basta pronunciar a palavra educação e logo o cenário que se descortina em nossa mente é uma sala de aula com o
professor frente à lousa escrevendo o assunto do dia, os alunos sentados em disciplinar silêncio, copiando. O professor
fala, o aluno escuta, o professor traz o assunto, o aluno aprende, o professor sabe, o aluno não sabe. Ao aluno é
possível apenas observar, copiar, repetir. No momento da avaliação o aluno precisa demonstrar como anda sua
memória, numa tentativa frustrada de quantificar, é preciso lembrar-se de tudo, mesmo aquela nota de rodapé, que
pareceu insignificante na hora da leitura, no momento da avaliação será definitiva para a nota ser vermelha ou azul.
O aluno ‘bom’ é azul, o aluno ‘ruim’ vermelho. Cromaticamente segregamos alunos, ressaltamos o valor da nota através
da cor. A escola parece se dividir em duas cores, o vermelho e o azul, cores distantes em qualquer escala cromática. E
as outras cores? O amarelo, o verde? Todos os outros tons ficam fora da escola e a criança não vê a hora de sair do
espaço bicolor e poder colorir sua vida, com todas as cores. O verde da árvore, que ele sobe pelo tronco marrom, para
comer o fruto vermelho, o azul esverdeado do rio que era cristalino e escureceu sufocado por todas as outras coisas
mais importantes.
Na escola, a vida perde suas verdadeiras cores, mas isso com um objetivo, no futuro teremos aprendido, no futuro
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estaremos formados, formatura do ABC, formatura da graduação, na formatura será possível fazer festa, na formatura
será possível ter cores e alegria. A festa só é possível depois do aprendizado. No momento não, no momento precisa-se
de disciplina, silêncio para podermos aprender e sermos bons. Basta observar uma sala de aula, no momento da aula
todos devem ficar sentados, como se permanecer sentado favorecesse a aquisição de conhecimento.
Mas como podemos afirmar que o aprendizado irá ocorrer? Podemos afirmar que irão todos se formarem? Podemos
dizer que quem se forma aprendeu? Quem tem mestrado ou é licenciado, pode ensinar?
Quando se fala em educação pouco se sabe sobre o verdadeiro momento de transição, quando um novo órgão é criado,
entre o corpo que não sabe e o corpo que sabe. Um corpo sem órgãos talvez, que cria novos órgãos à medida que
aprende, órgãos grandes, duros o suficiente para parecerem um quinto membro do corpo, então o corpo se torna
pesado e difícil de ser conduzido através da dança do saber, pois saber é uma dança, saber é saber dançar. Ensinar é
conduzir a dança e dançar juntinho. É na experiência da dança que o corpo aprende a se equilibrar. A educação precisa
libertar e estar ao serviço da liberdade, funcionando como ferramenta de libertação, emancipação. Mas observamos as
crianças desaprendendo a brincar de dança de roda, apenas acreditando no que lhe dizem. Aprisionam seu espírito às
verdades metafísicas, ao ideal ascético, sacrificam a vida, sua potência, seu ser.
“&347- Quando uma pessoa chega à convicção fundamental de que tem de ser comandada, torna-se “crente”;
inversamente, pode-se imaginar um prazer e força na autodeterminação, uma liberdade da vontade, em que um espírito
se despede de toda crença, todo desejo de certeza, treinado que é em se equilibrar sobre tênues cordas e
possibilidades e em dançar até mesmo à beira de abismos. Um tal espírito seria o espírito livre por excelência”
(NIETZSCHE, F. 2012. pg. 215)
Ao longo do processo civilizatório ficou o espaço da escola legitimado para que acontecesse o processo do aprendizado
guiado por um mestre chamado professor que atua com seu saber e outro personagem que sofre o processo, o aluno.
Aluno pela própria palavra significa aquele que não tem luz, talvez mais tarde pensemos um novo nome, mas não
agora.
O que acontece na realidade não são as coisas divididas teoricamente, fisicamente como as grades curriculares
‘pensam’, determina, delimitam, onde o corpo que não sabe vira corpo que sabe. O conhecimento, é apresentado aos
alunos de forma dividida e fragmentada, distante da realidade simultânea onde tudo acontece ao mesmo tempo, no
mesmo espaço. Se distancia o saber das suas multiplicidades, das suas realidades. Quando aprendemos palavrão, é
jogando bola, aprendemos a beber e a fumar, mas não acontece na escola. O sexo já pode ser comentado
biologicamente em seus aspectos físicos e mecânicos, mas a subjetividade que permeia o ato sexual só pode ser
apreendida fora da escola, fora da sala de aula. Não estamos defendendo que os atos mencionados precisem ser
realizados na escola, quero enfatizar que a aprendizagem, sobretudo da vida (o que ocorre muito distante do espaço
para ele designado.
 Se ao longo dos anos a sociedade instituiu o local do saber na escola ou na universidade, o saber não instituído ficou
marginalizado ou ele não faz parte do aprendizado da vida? Só se pode aprender na escola? Se a escola tem posição
social, qual é a função social exercida pela escola? A escola deve preparar sujeitos aptos para, partindo da apropriação
de sua própria condição no mundo, criar, inventar. A escola cumpre sua função libertadora ou se camufla de ovelha para
tornar rebanho o que ainda possui ímpeto para a rebeldia?
Esforçamo-nos em demonstrar diversos exemplos onde o aprendizado acontece e a escola não interfere. Com isso
quero dizer que aprendemos o tempo inteiro, aprendemos no convívio, na observação, aprendemos com a vida. O
nosso cotidiano nos ensina a nos tornarmos aquilo que somos. Cada ser em sua jornada individual aprende, se educa,
muitas vezes esse aprendizado até passa pela escola, mas muitas vezes não. Como nos diz Larossa sobre a arte de
educar:
“Talvez a arte da educação não seja outra senão a 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, apud. Nietzsche, 2009. pg. 29).
 É impossível pensar a educação com métodos a serem aplicados de forma generalizada sem respeitar as
características de cada subjetividade, mas é comum vermos exportações e importações de técnicas, métodos e
modelos pedagógicos por inteiro, partindo do princípio que nem todos os professores são capazes de produzir uma aula
suficientemente efetiva, isto é, um jogar sementes com boas colheitas. Por isso é necessária a importação de algum
modelo que deu certo lá e não aqui. Se a educação acontece de maneira única e individualizada como podemos
importar e exportar? Onde ficam as peculiaridades de cada indivíduo, região, cultura, subjetividade, clima, fauna e flora.
E a escola? Será o professor um ser alienado de sua realidade? Incapaz de produzir a aula a partir da sua realidade e a
realidade do aluno, vivida, sentida e experimentada? O tempo inteiro o aluno vive sua realidade, mas na hora de
preparar a aula, o professor não leva em consideração a vida do aluno.
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O que preocupa o professor é a pergunta: o que devo ensinar? Enquanto também se pergunta: o que quero que o aluno
aprenda? Fica esquecido, torna-se assim parte de um dos desprazeres, uma vez que voltamos a regra, a limitação, ao
reto. Assim muitas aulas são perdidas...
A sociedade, o cotidiano é o verdadeiro espaço onde o aprendizado acontece, então fica fácil compreender que todos
somos professores, todos somos alunos. Estamos todos no mesmo nível? Nem sempre. Temos o mesmo potencial?
Também não. Mas poderemos sempre aprender e ensinar aquilo que somos, pois é o que somos que possibilita-nos
ensinar. Se aprendemos com o cotidiano, imersos na sociedade podemos perguntar: o que nossa sociedade exige que
aprendamos? A nossa sociedade exige um comportamento, com a finalidade de alcançarmos um ideal. Ideal ascético.
Aprendemos a moral através da sociedade, ou pelo menos a sociedade tenta nos apresentar um modelo de moral que
devemos seguir. Por quê? Porque alguém acreditou que era o melhor a se fazer pela sociedade? Ou porque alguém
tem vontade disso, vontade de poder, poder apresentar um modelo que deve ser seguido, o professor faz isso quando
se mostra com sua conduta exemplar, como fosse infalível, imparcial e que as emoções não perpassam os assuntos,
seus corpos. Os corpos dos professores são maiores que dos alunos.
É absurdo acreditar na perspectiva de que apenas a escola ensina, tornar-se o que se é passa por uma busca muito
maior, essa busca acontece diariamente, até em sonhos ela acontece. O processo de aprender e ensinar está em nós,
em nosso corpo, em nossa moral pois até o sentir é moral como nos diz Nietzsche: “não existem vivências que não
sejam morais, mesmo no âmbito da percepção sensível.” (NIETZSCHE, 2012. Pg. 132)
Ainda que a moral seja ideal, será o ponto de partida para pensarmos sobre o quê ensinamos e pra quê ensinamos
enquanto sociedade, enquanto professores e alunos.
 
IDEAL ASCÉTICO
O problema do ideal ascético para Nietzsche sempre foi o grande entrave ao desenvolvimento humano, ou melhor, o
que atrapalha ao ser tornar-se o que ele é. Pelas consequências tão prejudiciais à saúde da subjetividade humana o
autor dedica tanto esforço, primeiro em nos esclarecer como funciona, porque aderimos a um ideal ascético enquanto
proposta para dedicar-se ao longo da vida. Ser professor muitas vezes é ser modelo de ideal ascético, é apresentar um
ideal ascético a ser seguido.
Ele, o ideal, sempre surge para responder qual a finalidade da vida e para onde ela precisa ser levada. Óbvio que
quando a pergunta sobre o sentido da vida mais nos provoca a consciência, mais sofrimento podemos sentir. É preciso
dar sentido ao sofrer, pois qualquer sofrimento justificado é possível de ser suportado, não suportamos o sofrer sem
causa, sem justificativa, sem motivação.
Logo percebemos que o ideal ascético surge como a salvação, à redenção para quem ser senhor da própria vida é
insuportável. Porque a educação não serve para nos tornar senhor de nossas vidas? É proposital esse objetivo? Ou
simplesmente acontece sem que ninguém perceba?
Onde está a finalidade da vida? Para que vivo? Para onde devo encaminhar a minha vontade? Vontade de potência, de
poder ser quem eu sou.
Contra a potência da vida que por si só transborda de exuberância, o sacerdote, o professor, o psiquiatra, até mesmo
artistas, ou seja, a sociedade como um todo, a sociedade como dispositivo policialesco erige o monumento do ideal
ascético obrigando sua busca, como se fosse algo possível de ser alcançado. No ideal ascético quem quer ser bom não
consegue, é impossível alcançar um objetivo distante como esse, mas se pode tentar domar as ‘más’ inclinações, os
instintos humanos são considerados ‘pecados’, errados, por isso devem ser refutados.
No ideal ascético a vontade é a vontade do nada. Mesmo que quem propõe o propõe com vontade de poder, vontade de
transformar a sociedade em rebanho. A proposta metafísica do ideal transfere o centro de gravidade da vida para o
nada, para o além, para o post-mortem, para a formatura, para depois da aula. Podemos imaginar as consequências, o
adoecimento que acontecerá com o sujeito que vive a contemplar sem experimentar.
Como poderemos aprender, se o verdadeiro conhecimento não se encontra ao nosso alcance, pois o corpo é a
ferramenta enganadora no processo do conhecer, a ciência precisa ser feita sem a interferência do corpo, da paixão, da
vontade, como se fosse possível tal cenário de jejum. Abdicamos da própria vida em nome de um objetivo maior, a
ciência, como se a ciência fosse superar o próprio corpo humano e explicar tudo que lhe acontece, sem saber que
existe ciência porque existe corpo.
“De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa fábula conceitual que estabelece
um puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, alheio à dor e ao tempo”, guardemo-nos dos tentáculos de
conceitos contraditórios como “razão pura”, “espiritualidade absoluta”, “conhecimento em si” (NIETZSCHE, 2009. pg.
100).
Nietzsche alerta seus leitores para a transferência, inversão do centro de gravidade que ocorre quando o ideal ascético

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_educacao_e_o_ideal_ascetico;_questoes_incomodas_ao_lugar_comum.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



é buscado. Mas não é justamente esse ideal que a escola transfere para o aluno, quando diz mesmo sem palavras que
estudando agora podemos construir um futuro melhor? A aula não permite a vida, a vida fica lá fora, aqui dentro o
conhecimento apenas. Ele se alcança através da razão.
Renunciemos ao agora, aprendamos a ficar calados, sentados, disciplinados, pois no futuro receberemos a enorme
recompensa de sermos felizes, ricos e bem resolvidos emocionalmente. A vida sempre pode esperar, esperar por uma
causa maior, a causa da felicidade, da pureza, da decência, da dignidade.
“Se apegaram a esta inversão, a saber, “os miseráveis somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são
bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles
há bem-aventurança- mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os cruéis, os
lascivos, os insaciáveis, os ímpios, serão também eternamente os desventurados malditos e danados!” (NIETZSCHE,
2009. Pág. 23).
O aluno onde a vida pulsa, aquele onde a disciplina não corrompe a vontade sempre será terrível, será o mal. Muitas
vezes o aluno assume o papel durante toda sua vida escolar, só porque o professor lhe disse o quanto ele era temível.
Nestes casos o professor faz questão de lembrar para o terrível e o resto da turma o quanto o futuro depende da
disciplina. O corpo precisa estar parado para absorver o conhecimento.
Porque o corpo e seus desejos, o corpo com toda a sua vontade para tornar-se o que é diante do ideal transforma-se
em corrupção e descaminho que deve ser reorientado com disciplina e punição. Mas o que estamos ensinando com
esse modelo de ensino? Que a punição vem logo, a punição é agora. Onde está a culpa? Em Eva, na serpente, no
desejo, no corpo, na curiosidade. Tornar-se, transformar-se em culpa diante do ideal.
Como podemos ter um único objetivo se somos tão diferentes? Porque não deixamos a vida falar por ela mesma?
Sempre estamos a sufocar aquilo que transborda de nós mesmos, uma voz surge dizendo o belo é puro, para ser puro é
preciso esquecer o corpo.
Mas o que restaria sem o corpo? A alma pura e cristalina nos responderia o sacerdote, o psiquiatra, o professor. Que
seria do corpo sem alma? Que seria da alma sem o corpo?  Quais dispositivos se usam quando se quer implantar o
ideal ascético como formato social?
“O grande estratagema de que se utilizou o sacerdote ascético para fazer ressoar na alma humana toda espécie de
música pungente e arrebatada consistiu- todos sabem- em aproveitar-se do sentimento de culpa” (NIETZSCHE, 2009.
Pg. 120)
 A culpa, a culpa da sociedade, a culpa própria. Na busca por um ideal me sinto culpado pois é impossível alcançá-lo,
meu corpo impossibilita que eu me aproxime da verdade. A culpa é da sociedade que constrói um monumento grande o
suficiente para estender as sombras sobre toda a sociedade. A culpa do sujeito que não conseguiu o sucesso por ser
incapaz. A culpa, fruto de uma visão de mundo cheia de moral. A moral é o espaço onde será construído o ideal, a
sacristia, a sala de aula, o consultório, o corpo.
A culpa acorrenta o corpo e a imaginação, aprisiona a alma impedindo o aprendizado, a experiência, a assimilação de
conteúdo.
Sou julgado e condenado, culpado porque a sociedade não está bem e eu não faço nada para melhorá-la. Serei sempre
o pecador, buscando o castigo que expie minha culpa possibilitando o caminhar leve de uma consciência limpa. O
pecado precisa de redenção. A culpa precisa do castigo. Assim quando adentramos o campo da culpa ficamos presos
no círculo vicioso entre crime-culpa-castigo-expiação.
Para aprender precisamos estar livres da culpa, da culpa que nos impede de experimentar, de sujar as mãos. O homem
do conhecimento precisa sujar as mãos para aprender, precisa colocar seu corpo em constante sentir, sentir de forças
que lhe capturam por todas as linhas e territórios, que se desfazem, refazendo um novo homem que sabe o que não
sabe, mas sabe que pode aprender apesar de tudo, apesar do professor, apesar do sacerdote, ainda há pessoas que se
permitem dançar com a vida.
No olhar de Nietzsche o entrave ao desenvolvimento da vida no homem é o ideal ascético que nos enfraquece a
vontade, vontade de potência, vontade de saber, vontade de viver, vontade de aprender. Com o enfraquecimento da
vontade percebemos o humano adoecer, mergulhados cada vez mais na contemplação de infinitos horizontes onde
reina a paz e a beleza, onde foram banidas a desgraça e a pobreza, perdemos o momento precioso onde nos
encontramos: o presente.
 
O CORPO QUE PODE
Com o desligamento do principal marco referencial para uma vida: o corpo, o humano adoece, adoece de todas as
maneiras, de todos os modos. Enfraquecendo a vontade, enfraquecemos o que nos torna humanos, demasiado,
humanos. Enfraquecidos como aprenderemos? Sem poder, não podemos aprender, não podemos nos tornar aquilo que
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realmente somos. Precisamos nos tornar professores, para nos tornarmos aprendizes também, mas primeiro é preciso
potência, é preciso poder. Fazemos parte de uma cidade, de um condomínio, de uma família, de nós mesmos. O que
realmente podemos nestes territórios?
“[...] O saber os efetiva, mas é a possibilidade desta potencia que realmente o pode. Tem vários fatores que se
atualizam, linhas que percorrem, perceptos que se movimentam, mas é poder do que pode que se faz uma professora.
Tem que se ter um corpo que pode, uma língua que saboreia a palavra, olhos que percorrem planos distintos, tem que
ter uma vontade de vida que só se tem quando a potencia realmente pode.
Mas que movimento lindo tu fazes quando te inquietas. Só se inquieta quem pode, potencia de permitir o corpo ser
tocado por este processo que nos cartesianizou, sim, mas que fez da gente professores. Linda lógica caótica do sim e
do não se enrolando de tal forma que nunca poderíamos nos livrar de suas núpcias de serpentes. Nunca? Alguns
tentaram e todos perderam. Sobrevivemos e criamos vidas no que pode poder professores.” (FELDENS, D., SANTANA,
Anthony, 2011).
É explícita a relação de poder na sala de aula, é explícito o quanto serve ao poder o ideal ascético, o quanto
enfraquecidos buscamos a ajuda de um ‘rebanho’, fracos não podemos nada, fracos não ousamos sair do rebanho que
nos protege e alimenta desde que estejamos enquadrados em seus moldes, seus ideais.
“O Homem por fim torna-se maior de idade, por fim faz-se dono de seu próprio destino, por fim encarrega-se
reflexivamente de sua própria história, por fim faz-se dono de seu próprio passado e de seu próprio futuro; por fim,
põe-se de pé como sujeito e não aceita agora nenhum fundamento exterior, nenhuma garantia alheia, nenhum destino
dado.” (LAROSSA, 2009. Pg.73)
Quem quer aprender muitas vezes fica sozinho e contra todos, para aprender é preciso singularidade. Quando
aprendemos muitas vezes acabamos por sair do rebanho, e o rebanho nos discrimina por causa disso. O corpo que se
permite causa estranheza, pois rompe a violência e a disciplina impostas.
É melhor ser protegido pelo rebanho que se aventurar nos domínios da incerteza que o corpo mostra. Domínio de
aprendizado, de experiência, de prazer e sofrimento, de erros e acertos. O corpo que pode sair do domínio e dominar-se
será queimado na fogueira, sofrerá tortura da culpa na consciência, sofrerá a punição, porque a punição vem logo. O
corpo pode e este poder já lhe confere muito daquilo que se é. O corpo que pode tem poder, poder que assusta,
amedronta.
O corpo sozinho fica mais frágil o melhor a se fazer é permanecer no rebanho, caso tenha se perdido é possível sim, o
retorno ao mesmo rebanho. No rebanho seguimos alguém sem precisar criar o nosso próprio caminho, como é difícil
criar um caminho, muito mais fácil seguir alguém.
TORNAR-SE O QUE SE É
Para participar da globalização é preciso estar atento às mudanças do globo, mas e as minhas onde ficam? Para ser
cidadão do mundo devo poder consumir o que pode todo o mundo, mas porque cidadão do mundo se ainda não consigo
ser cidadão de mim mesmo, da minha cidade. É preciso matar a fome, mas a minha fome ninguém saciou, minha
vontade de conhecer jamais foi contemplada.
A única possibilidade de educação serve para tornar-se o que se é, mas para isso é preciso permitir que o lado sombrio,
que foi designado como sombra vir à tona, vir à luz. Para isso é preciso sujar-se, é preciso lidar com aspectos que por
muito tempo foram designados como prejudiciais, mas que são essenciais ao humano, são essenciais para sermos
menos rebanho, sermos nós mesmos. Precisamos correr riscos e perigos, a experiência contém riscos.
“ E a experiência é o que nos passa e o modo como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se passa conosco. A
experiência é um passo, uma passagem. 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: experiri  está o  periri, o periculum, o perigo. Por isso a trama do relato de formação é uma
aventura que não está normatizado por nenhum objetivo predeterminado, por nenhuma meta. E o grande
inventor-experimentador de si mesmo é o sujeito sem identidade real nem ideal, o sujeito capaz de assumir a irrealidade
de sua própria representação e de submetê-la a um movimento incessante ao mesmo tempo destrutivo e construtivo.”
(LAROSSA, 2009. pg.57)
O professor precisa assumir o lugar perigoso do não lugar, correndo o risco, saindo do rebanho. O professor precisa ser
o primeiro a experienciar o incômodo de não ser o que esperam que ele seja permitindo-se inventar outro. Tornar-se o
que se é, assumindo a irrealidade da representação, partindo da irrealidade para a busca de uma realidade possível,
onde o aprendizado é uma prioridade diante daquilo que é ensinado.
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