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Resumo: O presente artigo preocupa-se em refletir a educação partir do conceito de ressentimento em
Nietzsche, olhando para o passado da educação e sua oposição à natureza humana. O artigo se propõe a
enfatizar uma educação onde o professor respeite a humanidade em sua essência, em descobertas
motivadas e originadas no corpo. Partindo da história da educação no Brasil, buscamos nos jesuítas, a
fundação da escola no Brasil e suas consequências para a escola de hoje. Defendendo o ponto de vista de
Nietzsche sobre o ser humano, buscamos compreender a verdadeira função do professor. Lançando o
olhar sobre a criança e o efeito da educação sobre ela, questionamos as estruturas educacionais, bem
como as suas práticas. Concluímos assim que, professor precisa provocar paixões enquanto ele ensina
atuando e ensinando de forma anarquista, contrapondo-se a instituições do ressentimento disseminado ao
longo do tempo na cultura.
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Abstract: This article deals with arguing today’s education taking as a starting point Nietzsche’s concept
of ressentiment, in view of past Brazilian education and it’s opposition to human nature. The article
emphasizes an education that respects the human being in its essence, and begins the search and
discovery taking the body as a starting point. Taking as a starting point Brazil’s history, we found the
Brazilian school foundation with Jesuits. This fact have been influenced our education until nowadays, so
we ponder how bad is this for our education. The Nietzsche’s view about the human was supported to help
thinking about the teacher work and function on education. Looking through the children and the results of
education in their lives we argue how we can help the children to be a powerful adult.
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Ao longo da história podemos observar a existência de diversas guerras onde quem ganhava passava ao
mesmo tempo a ser o povo que determinava às leis, os costumes, a cultura. Quando conquistavam um
povo, até mesmo os deuses eram absorvidos, ou melhor, outorgados.

O cenário de dominação e escravidão sempre existiu entre os povos, evidentemente os poderosos,
senhores, líderes a partir da conquista determinavam o que é ‘bom’ e ‘ruim’. O que devia ser feito para ser
considerado um cidadão de bem. Todas as regras eram ditadas por quem estava no poder.

Quando os escravos tomaram o poder passaram a instituir seus valores morais para todo o povo,
passaram a carga da culpa para quem era senhor antes deles, senhor de sua vontade, senhor de si, foi o
começo do declínio da força potente contida naqueles possuidores da vontade, a vontade adoeceu.
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A luta entre os opostos sempre foi e será a essência humana. Até hoje podemos ver nos jornais as guerras
em pleno vigor bélico. Como hoje também existe a guerra cultural, uma busca pela hegemonia cultural
sobre os povos. Esclarece-nos Nietzsche:

“falar de justo e injusto em si carece de qualquer sentido em si, ofender,
violentar, explorar, destruir não pode naturalmente ser algo ‘injusto’, na medida
em que essencialmente, isto é, em suas funções básicas, a vida atua ofendendo,
violentando, explorando, destruindo, não podendo sequer ser concebida sem esse
caráter” (NIETZSCHE, 2009. pg. 59)

Será que a nossa educação respeita a essência humana em sua busca pelo novo, pelo embate entre os
opostos A aula como se expressa hoje na apresentação de conteúdos propõe uma guerra Ou a
pseudodemocracia intelectual nos propõe uma imparcialidade diante de todo e qualquer conteúdo

Será possível ser imparcial já que somos polaridades múltiplas Se possibilitamos dominação e domínio
qual o papel do professor em sala de aula O que faz o professor em sala de aula Ele domina ou ele é
dominado Ele é disciplina ou ridicularizado

Será que a essência da vida é contemplada na sala de aula Muitas vezes parece que a aula acontece no
plano ideal, teórico distante da realidade, da vida, do corpo. O aluno por tantas vezes deseja o final da
aula para retornar á vida real, onde os assuntos não são fragmentados, segmentados de pensamentos e
pensadores. No corpo e na vida tudo acontece agora, junto, no tempo e na velocidade onde não se pode
distingui-los.

Mas onde começa essa tradição Precisamos ir até os primórdios da educação no Brasil para
compreendermos sua atual conjuntura. Qual o primeiro relato de uma instituição fundada para a educação
no Brasil

A catequese indígena, realizada pelos jesuítas logo após o descobrimento do Brasil, eis o primeiro relato
de alguma prática voltada para educar, ou melhor, dominar. Os jesuítas vinham da Europa em missões, ou
seja, disciplinar os povos tidos como primitivos era visto como uma missão de ensinar-lhes a rezar, a crer
e a ter fé no mesmo deus, nas mesmas crenças, rezando as mesmas rezas do mesmo modo como os
portugueses fazia, os índios aprenderam a ter vergonha de sua natureza, cobriram as ‘vergonhas’ que lhe
passaram a doer na consciência.

As missões, como eram designadas, vinham para a colônia para possibilitar a salvação daqueles índios que
se convertessem ao cristianismo. Os portugueses como povo bom que são, preocupavam-se não só com
as condições materiais da colônia, como também com a condição espiritual de seus moradores. Mais uma
vez o povo dominante impõe sua cultura, seu sistema econômico e religioso. Nenhum mecanismo melhor
para dominar que a religião, a crença no pecado, a culpa e o perdão.

Vamos caminhando ao longo da história para ser possível perceber o advento da instituição formal da
escola sempre dirigida, coordenada e orientada pela religião. As escolas que surgiram no Brasil que nascia
como colônia, eram escolas religiosas de orientação católica, por isso o ensino religioso fazia parte do
currículo escolar. Sendo que cada ordem (franciscanos, salesianos, jesuítas, maristas) associava seus
dogmas às práticas educativas que realizava.

Desde o descobrimento do nosso país a educação acontece como catequese, onde crença e valores são
repassados para os primitivos. O professor nesse modelo de educação se coloca na posição de
salvador-ditador, aquele que vem trazer o progresso e a cultura para pessoas ignorantes e primitivas,
sendo que esse conhecimento será a “salvação”.
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“Supondo que fosse verdadeiro o que agora se crê como ‘verdade’, ou seja, que o
sentido de toda cultura é amestrar o animal de rapina ‘homem’, reduzi-lo a um
animal manso e civilizado, doméstico, então deveríamos sem dúvida tomar
aqueles instintos de reação e ressentimento, com cujo auxílio foram finalmente
liquidadas e vencidas as estirpes nobres e os seus ideais.” (NIETZSCHE, 2009 pg.
30)

Podemos perceber que não é possível tornar o homem um ser diferente do que ele é, por mais força que
se utilize desde a catequese dos índios até hoje padres, psiquiatras, professores não foram bem sucedidos
em sua tarefa. O homem jamais se deixa dominar, no máximo ele se permite adoecer.

Compreendemos com Nietzsche que a cultura não muda o homem, a cultura não muda nossas vontades,
desejos, inspirações e decepções. A cultura, a educação, seu desejo pela verdade, pelo belo fazem do
homem nobre um ser marginalizado, aquele que não se dobra a cultura será considerado abominável.

Já nos foi possível perceber onde surge no Brasil a dominação disfarçada de educação. E hoje como
acontece a o processo educativo no Brasil O que acontece na sala de aula O professor domina ou é
dominado

É evidente que os dispositivos disciplinares estão desatualizados, é evidente que o papel de formação do
homem que se dizia acontecer na escola não acontece mais. Se a escola não tinha esse papel pelo menos
se conscientizou de que não cabe a ela fazer isso. “É preciso, pois, devolver aos estabelecimentos de
ensino a vocação que lhes é própria: ‘fazer do homem um homem’. Mas será que a escola tem essa
vocação” (MARTON, 2003. pg. 8). Será que a escola tem essa vocação

Se as escolas possuem a vocação de fazer do homem um homem, porque os professores reduziram a sua
prática a um ato politicamente correto De um modo estático, fixo, rígido Assim orienta-nos a cartilha do
politicamente correto, embora na falta de combate o conhecimento se engessa, se perde ao longo do ano
se transformando em memórias infrutíferas para uma vida vivida.

Será que os professores não acreditam que seus alunos possuem valores, crenças, esperança, quero dizer,
uma vida própria cheia de curiosidade, de uma vontade pela descoberta, nós professores nos fazemos
senhores de nossos alunos. Aproveitamos nossa posição de superioridade, nos fazemos dominadores e
conquistadores de um novo povo, uma nova nação. A cada turma, a cada ano. Não é a toa que
empreendemos um esforço para transmitir nossas crenças, valores, pois não acredito que exista
conhecimento de total maneira imparcial, como nos prega o politicamente correto.

Mas onde o professor sucumbe aos dispositivos sociais e passa a exercer sua tirania do conhecimento
Quando o professor perde a esperança na educação e formação de uma nova sociedade a partir dos jovens
alunos que as mães lhes confiam todo começo de ano Nosso professor é hoje sucumbido pela própria
formação que oferece. Pois é a tua mesma formação, a de tornar-se oprimido. E nesta educação
ressentida, aquele que sofre faz sofrer.

É preciso ter em mente que antes de se formar como professor, vivemos no papel de aluno por muito
tempo de nossas vidas, isso quer dizer que antes de estarmos aptos a dar aula sofremos a disciplina, a
dominação que a sala de aula permite. O sofrimento é enorme, o trauma é profundo ainda que exista uma
chama de esperança, uma pontinha de coração que ainda acredita na possibilidade da escola formar o
homem, esse sentimento se apaga quando em sala de aula a disciplina se torna necessária e imposta.

Na busca pela disciplina o corpo é limitado, formatado. A vida pulsante cheia de energia pode esperar no
corpo sentado, mas sentado direito, é preciso permissão para sair, é preciso esperar o sinal para reaver a
posse do corpo e outra vez ser dono da sua própria vontade, correr, pular brincar. A vida se distancia da
teoria. Na necessidade de disciplina o professor usa os dispositivos que sofreu, sendo que agora ele faz
sofrer.
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O professor em seu percurso de formação torna-se ressentido, devido às práticas que sofre. Devido à
disciplina que precisa exercer, faz do ressentimento a sua prática.

Precisamos entender que o conceito de ressentimento aqui usado não se baseia no dicionário, o sujeito
ressentido se faz definir por Nietzsche em sua genealogia da moral quando aborda o problema do povo
escravo que se torna senhor. Quando um povo que sofria toma o poder daqueles que o fazia sofrer, nos
explica o filósofo que sua atitude é de responsabilizar, culpar o outro. Mas o que é ressentimento

Ressentimento é tornar-se reativo, passivo em lugar de ativo, ou seja, passar a ter apenas uma atitude de
expectativa do mundo e a partir do que ele, o mundo, lhe traz, você reagir em seus afetos, suas
perspectivas, sua vida. O homem não nasce de maneira ressentida em sua relação com o mundo, o
homem nasce vivo, abundante, transbordante, exuberante, ativo e potente em suas atitudes.

O professor não permite, ele inibe. O professor não incentiva, coíbe. O professor ainda que não seja
ressentido provoca o ressentimento.

Ser ressentido é esperar o outro tomar sua posição para reagir a ele, ser ressentido é acreditar ser
possível a oposição entre ‘bom’ e ‘mau’, sendo dentro dessa oposição o representante do que seja ‘bom’
ou do que venha a tornar-se ‘bom’, um juiz divino sobre a terra, ou melhor, o detentor dos direitos divinos
para designar tudo o que habita abaixo do céu como sendo ‘bom’ ou ‘mau’.

Ele esquece toda a construção histórica sobre os conceitos, esquece o homem formando-se a partir de sua
vivência no hoje, esquece que para saber é preciso experimentar. As descobertas surgem quando nos
lançamos no desconhecido e voltando de lá trazemos boas novas incorporadas literalmente, trazemos em
nosso corpo o aprendizado e experiência de toda uma vida, onde cada ruga é um saber, cada ruga é uma
linha e uma dobra que se faz corpo, se faz experiência, se faz corpo-saber, ruga-saber.

O corpo é vida e potência, o corpo é realidade, transitório. O corpo é a decrepitude, mas também é
ascensão. No corpo vivemos, vivenciamos, experienciamos, assimilamos os anos, os saberes, as vivências
e as vidas. No corpo é onde tudo pode acontecer, onde nós podemos perecer.

É no corpo onde tudo é realidade, acontecimento, experimentação antes da moralização, pois depois que o
corpo é disciplinado, castrado, ele não se permite mais experimentar, ele passa a não sentir mais aquele
afeto, aquele pulsar de vida, pois lhe foi ensinado que era errado, até a meta do processo de
adestramento, fazendo o humano não ver mais a sua essência humana, a essência da vida e do seu viver.
O ressentido diz: você tem culpa e é preciso expiá-la.

A moral perpassa por todo o corpo fazendo dele seu espaço de acontecimento. É no corpo que a moral
acontece, exerce o seu poder, sua força. Ouvimos o que queremos ouvir, vemos o que queremos ver, ou
pelo menos o que nos foi ensinado que era certo ser visto e ouvido. Mesmo uma percepção, uma
sensação, será negada, caso ela não seja permitida pela moral, como nos diz Nietzsche:“ não existem
vivências que não sejam morais, mesmo no âmbito da percepção sensível.”

O ressentido em verdade possui em sua consciência a obrigação de buscar o ideal, o ‘bom’, mas para isso
ele precisa impedir o império do ‘mau’. E o ‘mau’ é o corpo, sua curiosidade, sua descoberta. Como nos
esclarece o autor os homens que impulsionaram a humanidade eram fortes, pois não se deixaram
submeter às forças repressoras.

“até agora foram os espíritos mais fortes e maus que fizeram a humanidade
avançar mais longe: eles sempre inflamaram as paixões que adormeciam - toda
sociedade em ordem faz adormecerem as paixões -, eles sempre despertaram o
senso da comparação, da contradição, do gosto pelo novo, ousado
inexperimentado, eles obrigaram os homens a contrapor opiniões a opiniões,
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modelos a modelos” (NIETZSCHE, 2012. pg. 55)

O professor precisa provocar paixões enquanto ele ensina, o professor precisa ser apaixonado enquanto
ele explica, ali não está apenas à alma dele em ação, mas vários fluxos convergem a ele, diversas
intensidades diferentes são provocadas por um professor íntegro, inteiro em sua ação, presente em seu
corpo.

Mas existe o professor que reage às crianças na sala, ele não permite que elas busquem o conhecimento,
ele apresenta os conteúdos da maneira dele, do seu ponto de vista. O professor aparece com a tábua de
salvação para aqueles primitivos reproduzindo o modelo da catequese. O professor é ‘bom’, a criança a
culpada pelo fracasso no aprendizado. “a condição do humano é a de obedecer a leis” (Azeredo, 2003, p.
114).

O ressentimento se faz agir na força contrária à das crianças, do corpo. O que existe em verdade é um
jogo de forças entre professor e aluno. É possível crer que nenhuma das duas forças se anule, elas apenas
se chocam, se limitam, fogem em busca de um território próprio.

Fica fácil observar na criança o espírito ativo, de explorador, buscando alcançar tudo que a envergadura do
seu braço permite como também a busca pelo inalcançável também faz parte da criança. A criança é o
espírito livre por excelência.

Na criança podemos observar facilmente antes da catequese, feita na escola, o quanto a vida é possível e
potente em seu berço. A criança não teme, muito menos possui crença, a criança apenas equilibra-se no
incerto, atravessa o abismo da existência com um ímpeto que deixa qualquer adulto amedrontado.

“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, 2012. Pg. 215)

A partir do desenvolvimento da nossa disciplina e moral começamos a esperar que o mundo entre em
contato conosco, esperando que a vida venha nos buscar e nos tirar do berço onde nos disseram ser
possível dormir sem muitas dores na consciência. Pois a partir do ensino sobre certo e errado a
consciência começa a pesar e a doer, é a partir da consciência ou da má consciência que nossa potência,
exuberância da vida começa a se desvanecer como uma neblina que pode ser vista, mas à medida que
aproximamo-nos ela foge.

Na educação aprendemos a desvalorizar, desacreditar do mundo, usando dispositivos, mecanismos onde a
crença prevalece. O homem torna-se impuro e sujo, um anjo decaído que pode retornar ao palácio celeste
desde que renuncie às coisas do mundo.

A coisa renunciada quase sempre é a própria vida, junto com tudo aquilo de melhor e mais forte, único,
vibrante e exuberante que ela possui. Renúncia agora e recompensa depois, qual ser humano não sofreu
tal chantagem em tenra idade

Com um pensamento como o de Nietzsche fica fácil compreender que a verdadeira função da cultura, do
ensino foi deslocada ao longo dos anos, pelo o pai, o padre, o professor, psiquiatra, a polícia. Todos os
sujeitos sociais que moldam a individualidade ou a crença de que seja possível uma individualidade.
Individualidade estática, delimitada, formada, educada, adestrada. Todos os propagadores de tal crença
são cúmplices da fantasia de que o homem por ser um animal de cultura precisa e deve ser adestrado,
deve ter suas ‘más’ inclinações orientadas, disciplinadas ou até mesmo suprimidas ao ponto de não mais
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existirem, não mais incomodarem quem está impossibilitado de realizá-las por maneiras outras ou por
uma catequese bem sucedida.

O professor no exercício da aula torna-se acontecimento, território de intensidades. O professor no
momento da aula se faz artista e matéria prima, em conjunto com os alunos divide o palco. Sabemos
como a aula começa, mas é impossível prever aonde o devir nos leva. Onde a aula termina, mas não se
esgota.

O professor antes de qualquer coisa precisa estar consciente de seu papel na sala de aula, precisa estar
consciente da natureza humana, suas necessidades, suas paixões. O professor precisa libertar-se do jugo
da história para construir um novo futuro para a educação. É preciso compreender que a educação precisa
ser uma provocação, sem ranço de crenças ou preconceitos. A verdadeira formação humana precisa
libertar, incentivar a descoberta e a exploração.

A educação de hoje precisa estar atualizada com o seu tempo, sua velocidade, seu território. Ainda mais
importante é que a educação esteja em acordo com a vida! A vida que pulsa e grita nos corpos das
crianças pulando de vontade de descobrir um mundo inteiramente novo.
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