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Resumo: O texto “Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de
ensino”, de Nietzsche2, irrompe como uma exprobação à educação de
sua época em duas direções principais: a intelectualidade alemã não se
dispõe a pagar o necessário preço que condiz à condição de
genialidade3, ao passo em que acusa como, de maneira deletéria, esse
fato interfere junto à demanda em prol da ‘boa educação’.
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2
Numa série de cinco conferências proferidas sob a estrutura do diálogo, quase
ensaiando um monólogo dada a passividade da interlocução, Nietzsche se propõe a um
exame da educação alemã ao tempo em que propõe mudanças. Essas conferências
nomeadas “Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino” originou uma
publicação no Brasil com o título Escritos sobre educação. Para tentar uma
aproximação mais direta com os principais temas presentes nessa obra, parece
possível tergiversar a forma interlocutória escolhida pelo autor; uma vez que sua
presença se revela, sistematicamente, em ambos os personagens que criou, os temas
podem ser elencados, inclusive, na linearidade em que surgem. Friedrich Nietzsche.
Escritos sobre educação. São Paulo, Editora PUC-Rio/ Loyola, 2003.
3

Da boca do filósofo, personagem de Nietzsche vem a advertência: “Todos preferem
se instalar, tanto quanto possível na sombra da arvore que o gênio plantou. E
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Abstract: Nietzsche's text "On the future of our educational
establishments" erupts as an expropriation of the education of his time
in two main directions: the German intelligentsia is not willing to pay
the necessary price that matches the condition of genius, while in which
he accuses how, in a deleterious way, this fact interferes with the
demand for 'good education'.
Keywords: Education. Shadows. Paidea.

Introdução
A grande questão inicial, sob a qual outras emergirão, é saber
qual o “princípio capital de toda cultura”. A resposta imediata parece
simples, se desconsiderado que sua abrangência resulta em um aspecto
restritivo: seria necessário que as possibilidades de tornar o homem
culto fossem oferecidas a um número grande de pessoas, muito embora,
dentro da expectativa de que apenas uma pequeníssima parcela se
consagraria nessa condição. Esse caráter exclusivista da educação, a
partir do qual o esforço coletivo só se efetiva em alguns é, ao mesmo
tempo, sua condição de realização.

desejariam se subtrair à dura necessidade de trabalhar para o gênio, para tornar
possível o seu seguimento.”, op. cit, p. 60.
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Concebido o princípio acima, uma tensão pautará o texto como
uma antítese sem solução: a não abdicação da ampliação da cultura ao
tempo em que abarca multidões implica, de antemão, em um fenômeno
diminuto.
Circunscrito nessa conjectura, este trabalho se desenrolará em
duas frentes. Primeiro tentará estabelecer um quadro possível que
especifique as críticas feitas à educação alemã (e consequentemente à
intelectualidade da época) seguido daquilo que o autor vai apresentar
como propositividade à situação. Segundo, perscrutar, de maneira bem
preliminar, sobre a possível presença de Isócrates em algumas ideias de
Nietzsche4.
Nietzsche, compete frisar, escreve esse texto em momento
anterior às pesquisas de caráter empírico-analíticas na educação, nas
quais, por intermédio da observação e estudo dos fenômenos, se permite
alguma previsibilidade, dadas as possíveis conexões de causa e efeito
em um determinado contexto5. Pertence, contudo, à segunda metade do
século XIX a discussão sobre a validade do emprego do método
4

Importante aclarar que um resultado profícuo em relação à segunda tarefa acima
pouco tem a ver com os esforços pessoais do autor deste trabalho, uma vez que apenas
se permitiu guiar pelas hipóteses de Yolanda Gloria G. Muñoz segundo as quais,
muito embora sem citações expressas, Isócrates encontrar-se-ia de alguma forma
presente nas ideias sobre educação do pensador alemão.
5

Basta lembrar que a estatística comparada está sendo sugerida por Emile Durkheim
em As regras do método sociológico de 1895 e que a A ética protestante e o espírito
do capitalismo, de Max Weber, de 1904, usa estatística ocupacional.
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científico nas Ciências Sociais. Na Basiléia de 1872, ecos sobre essa
questão certamente não eram incomuns. Nietzsche, no entanto, não fará
qualquer menção sobre discussões desse conteúdo em sua época.
Tergiversando com elegância, mas assumindo certo desconforto,
simplesmente se desculpará de tecer comentários sobre o futuro a partir
do presente, exceto “se não pudesse provar que esta cultura vindoura é
já, numa certa medida, um presente”6, isto é, que o futuro estivesse em
algum grau embrionariamente contido no presente.
Sendo a cultura um bem para poucos, para Nietzsche, o
requisito, instantaneamente presumido, para fazer-se presente em seu
pequeno círculo é a experiência da solidão; deve o pretendente a esse
bem tonar-se um “solitário da cultura”, vivendo de “suas próprias
forças” enquanto “vive para todos”7.
A ausência desse desprendimento por parte daqueles que ‘praticam’
a educação, culmina com a predominância de duas tendências no ensino
alemão: a extensão e a redução. A extensão, como quer Nietzsche, diz
respeito ao ato de aglutinar em torno da cultura preocupações
desnecessárias potencialmente responsáveis à banalização de seus
conteúdos, isto é, de estabelecer primazia à quantidade de conteúdos

6
7

Op. cit, p. 43
Op. cit, p.60
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culturais desvestidos de qualidade8, mas também implica o alcance do
maior número de pessoas em conexão com os seus conteúdos9.
Outrossim, essa obsessão pela cultura quantitativa se reveste de
cunho pragmático como nota de felicidade e riqueza, em simultânea
equivalência e reciprocidade e, tudo isso, marcadamente, em oposição
ao caráter de abnegação à cultura10. A visão de uma atividade
culturalmente solitária e altruísta cede aos prazeres oportunizados pela
cultura rápida11, que, por sua vez, subordina-se ao tempo e segue
insubordinada a fins prescritos além do lucro imediato. A necessidade
da felicidade, aqui, torna o saber um bem indispensável enquanto
possível for utilizá-lo para esse específico fim.
No outro lado, marcadamente como uma oposição um tanto
ambígua ao fenômeno da extensão, visto que aponta para o inverso da
expansão da cultura, preservando o mesmo caráter infesto, encontra-se
o fenômeno da redução, expresso no especialista – que mantém uma
relação vulgar com o todo da cultura excetuando-se apenas aquela
ínfima parte do conhecimento no qual se especializou.

Nessa

8

Dirá Nietzsche: “O máximo de conhecimento e cultura possível” em prol do lucro,
op. cit, p 61
9
“Esta extensão e esta ampliação da cultura a todos” Op. cit, p. 63.
10
Op. cit, p. 62.
11
Diz Nietzsche: “A moral que está aqui em vigor exige seguramente algo de inverso,
em dinheiro sonante, uma cultura rápida, para que alguém pudesse rapidamente se
tornar um ser que ganha dinheiro, mas também uma cultura muito fundamentada, para
que alguém pudesse se tornar um ser que ganha muito dinheiro”. Op. cit, p. 62.
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perspectiva, torna-se relacionável ao operário de fábrica12. É, dentro
dessa figuração, que a divisão do trabalho científico provocou a
proletarização do homem da ciência que Nietzsche tomará como vítima
de um conhecimento que age como um vampiro13 produzindo os seus
“eruditos”14. Esses, como porta-vozes de uma particularidade, trazem,
no limiar de suas expectativas, o dever de não economizarem esforços
em favor de sua especialidade.
Para o filósofo alemão, o jornalista, com sua pseudocultura,
aglutina sobre si as tendências expansionista e reducionista da cultura e
é, pontualmente, esse caráter expansivo da cultura associado ao seu
encolhimento que, para Nietzsche, equivalem à barbárie.
Tomando os danos da cultura de sua época como fato consecutivo
da educação alemã em sua “pobreza de espírito pedagógico”, dada a
inadvertida incapacidade de compreender que a genialidade deve ser
submetida à prática correta, Nietzsche parte para uma crítica exclusiva
do ginásio considerando-o força motriz da educação15. A profanação
do ensino do alemão, vitimado pela atividade “jornalística”, será o
termômetro para medir o estado febril da educação.

12

Op. cit, p. 63.
Indagará: “uma ciência que usa assim suas criaturas, como um vampiro?”, op. cit, p.
64
14
Termo que o tradutor usa com tom pejorativo para conotar o “especialista” (ver
também nota p 63), porém aparece também como sinônimo de cultura. Op. cit, p. 96.
15
Op. cit, p. 67-68.
13
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A medíocre trajetória escolar das novas gerações já se manifesta
quando da ocasião de suas primeiras produções textuais nas quais os
jovens são levados a abdicar da autonomia e originalidade para
subscreverem-se numa prática uniforme. Nietzsche classificará como
comédia da composição alemã o abandono da originalidade literária
como consequência de uma propaganda em benefício de uma ‘certa
originalidade’16, que ao invés de se circunscrever em um sistema
regulador se confunde com livre personalidade17. Esta condição, já por
ocasião do ginásio, configura a barbárie e a anarquia.18. A perda aqui é
incomensurável, haja vista que a possibilidade de um juízo estético,
para o pensador alemão, só existe na relação arte e linguagem 19, isto é,
por via da formulação linguística20.
À “elegância” estilística à moda jornalística, Nietzsche opõe
uma atividade de pesquisa árdua e trabalhosa para a conquista da língua
que se caracteriza como uma marcha. Aqui o autor fornece a impressão
segundo a qual a conquista da língua carece de deslocamentos
subsequentes ordenados sempre na mesma intensa progressividade. A
única mediação possível entre a educação e a Grécia como referência da

16

Op. cit, p. 73
Op. cit, p. 74.
18
Op. cit, p. 71-75.
19
Op. cit, p. 69-78.
20
Op. cit, p. 76.
17
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cultura linguística é a língua materna21. A desdita, para o filólogo de
Röcken, é que nivelados na estrutura do ginásio aos romances rotineiros
“os Helenos enquanto Helenos estão mortos”,22 e para que o espírito
linguístico alemão não se dissolva completamente sem retomar o gênio
grego, Nietzsche conclama a Reforma, a música, a filosofia alemã e até
mesmo a fidelidade do soldado como paradigmas necessários23.
Os pontos de vistas que, embora perniciosos, presidem o ginásio
devem ser enfrentados em seus sustentáculos24: a configuração patética
em que a cultura clássica participa do ginásio e o espírito científico e
jornalístico responsável pela desconexão do ensino da língua alemã e os
gregos antigos. Para Nietzsche, a chave para solução do ensino do
ginásio alemão residiria na purificação do espírito alemão. Tal intento
impõe combates contra a barbárie apenas possíveis de serem travados a
partir das armas fornecidas pela Antiguidade greco-romana25.
O problema é que isso depende, com certa exclusividade, de que
os atores da educação estejam sintonizados com essa visão. No entanto,
21

Op. cit, p. 79-82.
Op. cit, p. 79.
23
Op. cit, p. 83-84.
24
Op. cit, p. 84.
25
Op. cit, p. 86. No que concerne a esse aspecto, ao que parece, a reflexão do
professor de Basiléia parece não avançar conforme o pretendido, visto que toma como
arma para obter o que se quer, justamente, com aquilo que se deseja ter. No mais, a
ausência da cultura clássica no ginásio, única arma possível contra o cientificismo e a
erudição, não se explica fora da compreensão do fenômeno da desaristocratização do
ensino universitário.
22
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a expansão da cultura, anteriormente aludida, no que tange ao acesso
das massas à educação, força a proletarização da profissão com
consequente mediocrização do ensino. Insiste Nietzsche que a pretensa
emancipação das massas não só fere o espírito aristocrata como
desarmoniza a própria natureza das coisas uma vez que posterga a
vocação serviçal das massas26. Entregues à formação do povo, os
professores oriundos da mesma estirpe denunciam sua natureza
prosaica. Forçoso admitir que, mesmo relacionados com os conteúdos
gregos, esses professores populares não se furtarão em continuar atados
à condição artesanal de sua existência a ponto, inclusive, de fazerem
uso da cultura clássica como “ferramentas do uso cotidiano” para
ganhar a vida.27 O elitismo educacional de Nietzsche não exclui por
inteiro o contato do povo com a cultura, contudo, obstruído pelas razões
já aludidas de obtê-la diretamente, o faria utilizando-se do recurso de
algumas regiões a partir das quais, de maneira autêntica e profunda, isso
ocorreria: a religião, sua pátria e sua língua28.
Indo um pouco além da estrita negação natural de legitimidade à
filologia acadêmica aos oriundos do povo, Nietzsche busca um
26

Op. cit, p. 89.
Diz Nietzsche:”Mas é justamente nesta classe que se recruta a maior parte dos
professores do ginásio, é na classe dos filólogos que esse sentimento grosseiro e
desrespeitoso é um fato absolutamente universal: por isso, a propagação e a
transmissão de um tal estado de espírito não deverá, de modo algum, causar surpresa.”
Op. cit, p. 91.
28
Op. cit, p. 90.
27
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argumento que visa se estreitar na capacidade intuitiva: como um
professor popular, essa é sua preocupação, ensinaria sobre os gregos
sem, contudo, ter tido em relação aos conteúdos daí advindos sequer
uma impressão original? Desse embaraço decorre a linguística
comparada29.
É no excesso da necessidade de cultura conforme imposto pelas
massas sob tutela do Estado que se situa a justa explicação do desapreço
pela cultura e o seu declínio30. Contrariamente ao Estado alemão, que se
porta como “estrela-guia da cultura”, atuando contra o espírito alemão e
a cultura, o Estado grego era para sua genuína cultura um “companheiro
de viagem”. Importaria, no entanto, à revelia do Estado alemão e em
resistência à deteriorização da cultura, tomar o estudo das línguas para
além do grego e do latim como um equívoco dos linguístas em seu culto
desenfreado à barbárie31.
Assim se apresenta, de um lado, o Estado alemão patrocinador
de uma erudição microscópica e estéril e, de outro, o espírito
autenticamente alemão, cujo espelho é a Antiguidade grega com a
29

Op. cit, p. 94-95.
Op. cit, p. 97 “...compreendemos muito claramente que a exigência deste excesso de
cultura e que as consequências desse excesso são vantajosas somente à falta de
cultura?” Se é pela figura do Estado que Nietzsche entende possível o acesso das
massas à “cultura”, mais propriamente no que concerne à formação de seus quadros e
devida militarização30. Mas esse Estado nada tem a ver com o Estado antigo para
quem a cultura em sua potência utilitária pouco despertava atração.
31
Op. cit, p. 95.
30
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incumbência de “libertar o homem moderno da maldição do moderno”.
Maldição que pode ser compreendida como a confusa necessidade de
sobrevivência – em contraposição à cultura32 – e da individualidade
com todos os seus adereços33 que melhor se delucida pelo desejo de
eternidade34. Todo o texto de Nietzsche traça uma recorrência que não
quer se esgotar: a acusação da complacência de sua época com o
envolvimento de pessoas comuns, por ele denominadas de “mãos
grosseiras”, na prática educativa. Por isso, uma diferenciação possível
de ser feita entre os verdadeiros estabelecimentos de cultura e os que
intentam sê-lo, inadequadamente, sob o viés natureza: o primeiro
unifica o homem à metafísica da natureza conclamando seus instintos
contemplativos para com ela harmonizar-se o segundo a usa para fins
instrumentais.35 Esse alinhamento com a natureza é o prêmio inaudito
da verdadeira cultura que ausente do ginásio o aproximou de uma
escola técnica36.

32

“Para viver, para travar sua luta pela existência, o homem deve aprender muito, mas
tudo o que ele é, enquanto indivíduo, aprende e faz com que este desígnio nada tem a
ver com a cultura. Ao contrário, esta só tem início numa atmosfera que está muito
acima deste mundo das necessidades, da luta pela existência, da miséria. Op. cit, p.
103.
33
Riqueza, poder, imortalidade, eloquência, sagacidade etc. Op. cit, p. 104.
34
Op. cit, p. 104 ainda que destituída da verdadeira cultura que não se permite
contaminar por desígnios egoístas.
35
Op. cit, p. 105.
36
Nietzsche caracteriza bem a curta distância que se estabeleceu entre o ginásio de sua
época e as escolas técnicas e primárias. Sem deixar de ressaltar a importância e a
necessidade das últimas no cumprimento de seu propósito não deixa de acusar que a
degradação do ginásio se explica por essa aproximação. Op. cit, p. 106.

Revista Diálogos - Nº. 19 – Mar./Abr. – 2018

80

Nietzsche e a Educação: sob as Sombras da Paidéia - Costa

Essas conclusões se harmonizam bem com a opinião do filólogo
de Röcken de que a genialidade e a prática em correlação com as ideias
boas e novas são necessárias aos homens práticos, mas não ao mesmo
tempo prosaicos37. O prático aqui diz respeito à alta estirpe ou correlato
ao gênio em oposição à massa em seu sono submetida à estupidez. Em
relação a esses extremos, contudo, Nietzsche admite a existência de
graus intermediários de intelecção ao passo em que insiste em sua tese
de que a natureza da genialidade não prediz suficiência em si, mas conta
com a prática. As condições, entretanto, nas quais se materializa,
implicam um espaço com fermentação cultural adequado, isto é, faz-se
necessário um contexto institucional no qual o autêntico espírito
alemão38 possa interagir com a genialidade para que não se espere que
apenas pelo acaso se furtará à mediocridade.39 Isso desfila em equilíbrio
com a ideia de que o gênio maior emerge em luta com o gênio menor 40.

37

Diz o autor: “...eis que estão ausentes justamente os talentos realmente inventivos,
eis que faltam os homens práticos, quer dizer, aqueles que têm ideias boas e novas e
que sabem que a verdadeira genialidade e a prática correta devem necessariamente
encontrar-se no mesmo indivíduo: embora aos práticos prosaicos faltem justamente as
ideias e, por esta razão, também a prática correta”. Op. cit, p. 67.
38
No texto, essa conclusão é resultado da primeira significativa discordância no seio
da interlocução proposta: é afirmada a suficiência do gênio em face da cultura alemã
para subsequentemente rebatê-la com veemência. Op. cit, p. 112-114.
39
Op. cit, p. 116.
40
Diz o autor: “... que o verdadeiro segredo da cultura estava aí: a maioria dos homens
lutam para adquirir cultura, trabalham pela cultura, aparentemente no seu próprio
interesse, mas no fundo unicamente para permitir a existência de um pequeno
número”. Op. cit, p. 60.
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Vê-se justificada então a gradação da intelecção41. Entretanto, esse
modelo de cultura, embora se expressando em graus de genialidade, tem
uma raiz aristocrata e, como tal, se subtrai do modelo popular. No
fundo se revelam dois caminhos, o da cultura e o da pseudocultura: o
do espírito aristocrata e o do Estado popular, da depuração da
subjetividade e da mecânica burocratização do espírito. Tal injunção
remete ao perigo pelo qual passa a cultura frente à constante sedução da
cultura da moda. Seus colaboradores fiéis seguem persuadidos a
converterem-se em senhores de sua livre personalidade a instalarem-se
como suportes de uma genialidade aristocrata42. À revelia da força da
intelecção, a decisão à escolha do caminho a seguir se subscreve, para
Nietzsche, na moral ancorada em uma necessidade autêntica de cultura,
mas que, em última instância, se assenta na educação pautada no hábito.
Nesse ponto, cabe considerar, que falta a Nietzsche um assunto
ainda muito caro por abordar, trata-se do tema da autonomia. Cogita o
autor, em preâmbulo, a possibilidade de o ginásio se pautar nessa
exigência para bruscamente, em seguida, iniciar as graves objeções,
entre as quais, se destaca a crítica ao ensino acroamático43.

Esse

modelo de educação, passivamente auditivo, sob o ponto de vista do
41

Diz Nietzsche: “Não é pequeno o número daqueles que, ainda quando os seus dons
sejam de segunda ou terceira ordem, estão destinados a semelhante colaboração, e só
chegam ao sentimento de viver para seu dever servindo a estas autênticas instituições
de cultura.” Op. cit, p. 117.
42
Op. cit, p. 117.
43
Op. cit, p. 126.
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aluno, permite a estranha liberdade de escolher o que ouvir em favor da
necessidade imperativa de continuar, só e somente só, ouvindo; sob o
ponto de vista do professor, tudo isso, substituindo-se apenas o ouvir
pelo falar. Essa “cultura” do ginásio, que, para Nietzsche, no fundo
exala uma pretensa liberdade de ouvir, continua na universidade
tornando-se estrutural, tendo-se em vista que a única liberdade que se
efetiva, como tal, é a de poder desastradamente esquivar-se da
necessidade da filosofia, do instinto artístico e da antiguidade grecoromana.44 Aliás, eis estabelecido o critério para mensurar o quanto a
educação apresenta-se eclipsada na Alemanha.
Assim no que diz respeito à atividade filosófica será prejudicada
por duas vias, o estado de indigência do jovem descalçado das tradições
e a liberdade de interpretação judicativa, de caráter histórico, em
relação aos conteúdos culturais45. Quanto à arte, por sua vez,
simplesmente fôra banida da universidade. A equivalente distância que
a universidade se põe em relação à filosofia e à arte equivale à
distância, também, em relação à Grécia. Se, portanto, por um lado, para
Nietzsche, estas distâncias marcam a impossibilidade da cultura; por
outro, efetivam a presença de uma pretensa autonomia: a liberdade
bárbara.46

44

Op. cit, p. 127.
Op. cit, p. 128-129.
46
Op. cit, p. 131.
45
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Concluindo momentaneamente essa parte, a questão é saber, por
fim, sobre a condição das almas que anseiam a cultura em face dos que
gozam da liberdade bárbara47. Antes, porém, um esclarecimento. Essa
imagem propiciada por Nietzsche ao rechaçar a autonomia melhor se
explica num paralelismo: como para Rousseau, a liberdade não habita
fora da lei, para Nietzsche não se materializa destituída da cultura dos
gregos. O mal a ser combatido é o seu oposto, no caso, a cultura
jornalística enquanto “trabalho de seduzir o povo”. A compreensão de
que a hegemonia dessa ‘nova cultura’ conduz à degenerescência da
cultura permite que se reelabore a questão acima reunindo os mais
importantes

elementos

dessa

particular

reflexão

nietzschiana

conduzindo-os ao núcleo de sua preocupação: a situação dos que
nasceram para a cultura, mas foram educados pela incultura invoca o
problema da prática indevida da educação como fator de aniquilação os
dotes originários do espírito?
O empenho e tudo o que concerne para se conseguir um lugar na
cultura como a erudição, a inventividade, o instinto e o zelo que
possibilita a abnegação”, embora valores comemorados, nada são sem
que o autêntico espírito alemão se debruce sobre eles48, *antes, o
conduzem à mediocridade e impossibilitam outros sequer esse

47
48

Nietzsche usa o termo “liberdade com um sentido bárbaro”, Op. cit, p. 131.
Op. cit, p. 133.
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estatuto49, nas palavras de Nietzsche, respondendo a questão, “os mais
nobres dos jovens respiram penosamente, como que esmagados, e os
melhores morrem.” Porém, em face da cultura acadêmica que, em sua
liberdade não reconhece que “toda cultura começa com a obediência”50
resta uma única e derradeira esperança: “coloquem no meio desta massa
um gênio”51.
O exercício acima realizado tentou destacar as principais ideias
que Nietzsche expressa no texto em questão, sem sugerir minimamente
qualquer conclusividade. Tarefa mais irrealizável ainda, se pautada pela
precisão, é a que agora se inicia de transformar tais ideias em tópicos
comparativos. Não vislumbrando, contudo, outra maneira de cumprir o
pretendido com menos empecilhos, o mero exercício será a recompensa.
Então, de tudo que foi posto, talvez, possa-se elencar como
preocupações de Nietzsche a necessidade de indicar a) a dificuldade de
se esquivar com alguma logicidade das contingências de um
prognóstico sobre o futuro da educação; b) a diferença contundente
entre cultura e erudição como falsa cultura; c) a intrínseca relação entre
a atividade contemplativa e o tempo; d) os vínculos perniciosos
existentes entre a baixa cultura e os bens materiais; e) a barbárie

49

Nietzsche dirá: “os mais nobres dos seus jovens respiram penosamente, como que
esmagados, e os melhores morrem. Op. cit, p. 133.
50
Op. cit, p. 135.
51
Op. cit, p. 137.
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resultante da falsa educação a partir de um ponto vista do vitimizado; f)
a cultura como resultante incondicional da natureza humana e da
prática; g) a necessidade de fazer gravitar em torno da língua toda a
educação; h) o desmoronamento da educação alemã sob o binômio
extensão e redução da cultura; i) a imprescindibilidade para a educação
de se instituir o gênio como guia.
Indagar sobre estes tópicos inferindo sugestivamente as
possíveis conexões com Isócrates é o que se intenta a partir de então.
a) O mesmo teor da observação feita por Nietzsche encontra-se
em Isócrates, quando das críticas contra os erísticos que, em suas
disputas verbais, tudo prometem a ponto de se arrogarem conhecedores
do futuro, utilizando Homero, para quem nem mesmo os deuses sabem
sobre o futuro ainda menos os homens52. Curioso ainda é que Nietzsche
respalda seu argumento da impossibilidade citando um arúspice
romano, isto é, busca uma intermediação supostamente mais próxima
dos deuses como fez Isócrates para tornar mais denso seus argumentos.
b) Em relação à erudição como falsa cultura, a crítica feita aos
erísticos por Isócrates, embora comece denunciando suas inverdades,
culmina com a crítica à inteligência e, como tal, considera-os indignos

52

Isócrates. Contra os Sofistas. In: Contra os Sofistas e Elogio de Helena de
Isócrates: tradução, notas e estudo introdutório. Ticiano Curvelo Estrela de Lacerda.
Dissertação mestrado em letras clássicas, FFLCH, 2011, fragmento 1 e 2.
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de serem professores dos outros. Aí se apresentam aspectos morais que
vinculam essa imperícia ao lucro53.
c) No início do seu escrito, Isócrates54 assinala a consequência
da ousadia daqueles que fazem uso da educação com inverdades,
vangloriando-se. Segundo o retórico desse comportamento sobreveio a
impropriedade de os negligentes parecerem mais aptos a decidir do que
os filósofos. O atributo ressaltado que discrimina o escrúpulo aí
presente foi o uso do tempo.
d) Sempre que aparece a relação de dinheiro com a cultura em
Isócrates o sentido é pernicioso, na medida em que congrega a falsa
cultura com o ganho. Mesmo se tratando de uma recorrência a menção
ao fato de que estes professores cobravam pouco55, esse comentário
segue na relação direta com a quantidade de pagantes, acusando que,
para os sofistas havia uma necessidade de “agregar o maior número de
pessoas possível mediante ínfimo salário e grandiosos ensinamentos”56,
o que implica a noção de lucratividade. Em outro fragmento, reforça
essa ideia quando é citado que esses professores “dizem ter uma enorme
quantia de dinheiro”57.

53

Op. cit, fragmento 4.
Op. cit, fragmento 1.
55
Op. cit, fragmento 9.
56
Op. cit, fragmento 9.
57
Op. ci, fragmento. 11.
54
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e) Isócrates se coloca à margem do decurso educativo que vai
tomando força em sua época. É, justamente, da exterioridade de todo o
processo que o ateniense se entende por ele renegado58. Não é de uma
posição dessemelhante a essa que se exprime Nietzsche.
f) Para Isócrates, a aquisição da filosofia (educação dos
discursos) depende em parte da própria natureza do aprendiz, acrescida
de seus esforços em praticar o que deseja aprender 59. Nietzsche
corrobora, como foi visto, com a mesma ideia. Ademais, reconhece
Isócrates

a possibilidade de uma prática educativa interferir

positivamente naqueles cuja natureza não se mostrou benevolente60. O
filólogo de Basiléia, curiosamente, também aceita a existência de um
“número infinito de graus intermediários” entre as massas e aqueles
que, do alto, vivem de maneira contemplativa61.

58

Op. cit, fragmento 11.
Op. cit, fragmento 14.
60
Op. cit, Fragmento 15.
61
Não obstante a observância metodológica seguida nesse trabalho de que todas as
falas serão tomadas como as opiniões de Nietzsche sobre a educação, tendo em vista
que os pouquíssimos pontos de distensão entre os interlocutores não corrompe a
linearidade do discurso, aqui algumas observações devem constar. A fala ulterior que
irrompe objetando àquela que protagoniza a defesa da existência de uma camada
intermediária entre o povo e os intelectuais e o da personificação do filósofo, não é o
eu narrador, mas sim a voz do discurso. A objeção um tanto emotiva não se direciona,
um momento sequer, ao que parece, à refutação dos graus de intelectualidade, mas que
à revelia dessa constatação ainda assim as camadas intermediárias que compõem a
pirâmide são inócuas, no que diz respeito ao perigoso isolamento em que vivem as
almas contemplativas. Essa interpretação talvez se sustente afirmativamente na
imagem utilizada pelo filósofo dos dois caminhos a seguir: aquele dos que “serão bem
59
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g) Certamente soará tautológico indicar o apreço de um
compositor de discursos pelas letras. Uma imprecisa analogia com a
filosofia talvez auxilie alguma compreensão. Os primeiros filósofos
sofreram as consequências de tentarem apreender a natureza dinâmica
das coisas existentes. A filosofia clássica entendeu que o mecanismo
dinâmico, por excelência fugidio, carecia de um elemento estável para
ordenar o discurso. Diante disso, coincidência ou não, impressiona o
status que a letra adquire em Isócrates. Toda estabilidade de sua
educação se assentava naquilo que era essencial: a fixidez da letra.
Tomada como centro imóvel, permitia toda mobilidade e plasticidade
dos discursos: “não é possível existir belos discursos se eles não
compartilharem daquilo que é oportuno, conveniente e novo, ao passo
que as letras não precisam de nenhuma destas coisas”. Nietzsche
associa, por sua vez, a razão de ser de um estabelecimento de ensino de
qualidade com a observância feita a seus displicentes alunos: “levem

recebidos por sua época, ela não lhes deixará faltar as coroas e os signos honoríficos”
e aqueloutro destinado a poucas pessoas que se trata de uma via “mais difícil, mais
tortuosa e mais escarpada” que serão motivo de zombaria dos primeiros. Essa
oposição dificilmente se encaixaria na dualidade povo e intelectual, mas se encontra
bem ajustada na diferenciação entre os intelectuais medíocres, que usufruem do
beneplácito de sua época, e aqueles cuja nobreza de espírito pesa contra sua própria
segurança. Na realidade, a centralidade da objeção acusa a inobservância do peso
negativo da mediocridade sobre as possibilidades do gênio. Um argumento
diretamente favorável à existência de camadas intermediárias encontra-se na própria
voz do objetor quando preocupado com a preparação do gênio afirma que “Não é
pequeno o número daqueles que, ainda que os seus dons sejam de segunda ou terceira
ordem, estão destinados à semelhante colaboração”. Friedrich Nietzsche. Escritos
sobre educação, op. cit, pp 111-117.
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sua língua a sério”. O dever não sagrado para com ela imobiliza o
germe da cultura62.
h) O binômio extensão e redução da cultura aparece de alguma
forma em Isócrates. No seio do seu ‘discurso’, aqui aludido, encontramse as promessas infindas dos sofistas em relação ao que podem
disponibilizar para seus pagantes, diz o retórico: “por causa dos
exageros de seus ensinamentos, eles mesmos serão admirados”.
Contudo, seguidamente a essa noção indevida de expansão surge uma
outra, que acusa o encolhimento da educação sofística. Dirá Isócrates
que “quem torna as artes grandiosas não são aqueles que ousam se
vangloriar delas, mas sim aqueles que forem capazes de descobrir tudo
o que há em cada uma delas”. Fundamentalmente é isso que aqui
aparece de maneira um tanto primitiva que Nietzsche tratará em
proporções agigantadas.
i) A necessidade do gênio como guia foi para Nietzsche
preocupação contumaz, tomada inclusive como desfecho do seu texto.
Isócrates parece menos taxativo a este respeito não significando,
todavia, que lhe parecia um tema irrelevante. Quando afirma, em um de
seus fragmentos, que muitos homens continuaram comuns mesmo
dedicando-se à filosofia em contraste com outros que se fizeram
subtraídos dessa preocupação e, no entanto, conseguiram realizar bons
62

Nietzsche, op. cit, p. 69. Ver também p. 74.
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discursos, Isócrates imediatamente apela como condição para tal a
inevitabilidade da “boa natureza” e do treinamento “enquanto
educação”63. Mais incisivamente, contudo, o compositor de discursos
colocará o professor como modelo a ser seguido e imitado64.
Deve-se admitir, sob pena de incorrer em imprecisão indesejada,
que o exibido nestas linhas nada mais foi que uma tentativa de
aproximação entre dois mundos sem qualquer dado mais sólido ou
mesmo originalidade. Aquele que já alertou para “a quase divertida
pobreza de instinto dos filólogos alemães”65 talvez sussurrasse que
“esta hipótese nem de longe é a mais estranha e mais terrível neste
monstruoso império”66.
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