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RESUMO 

 
SILVA, Maria Luísa C. A. A metáfora do “tornar-se criança” como 
experimento andragógico na contemporaneidade. 2018. 64ff. Dissertação 
de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Educação 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo – Campus Engenheiro Coelho, 
2018. 
 

Linha de Pesquisa: Formação de professores, currículo e práticas inovadoras 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar alguns aspectos filosóficos da 
educação em sua relevância para a formação do professor no ensino superior, 
caracterizando a necessidade de reflexão sobre as práticas educacionais 
andragógicas contemporâneas em contraste com o desenvolvimento de novas 
habilidades e metodologias de aprendizagem exigidas atualmente pelos 
protocolos e processos de instrução, com foco nas necessidades do professor 
e do aluno na contemporaneidade. Para isso, analisou-se o uso de metáforas 
educacionais pertinentes à andragogia na obra de Friedrich Nietzsche, 
especialmente Assim falou Zaratustra, tendo como parâmetro a ênfase no 
conceito de “formação” (Bildung). A metodologia, para isso, foi a da reflexão, 
isto é, uma análise ponderada dos processos andragógicos com base nos 
insights obtidos da leitura de Nietzsche. Segundo Coracini (2003, p. 307), “a 
reflexão dá ao profissional da educação a possibilidade de desenvolver uma 
maior autonomia, certa emancipação profissional e uma maior conscientização 
dos efeitos de sua prática pedagógica”. Tratou-se, de fato, de um esforço 
investigativo para problematizar questões por trás da rotina em sala de aula no 
intuito de buscar significações para a prática educativa. Foram quatro as 
principais considerações que extraímos da análise na obra de Nietzsche sob a 
perspectiva andragógica: em primeiro lugar, que o adulto precisa, para 
aprender, da espontaneidade e desprendimento da criança (a metamorfose); 
em segundo lugar, que necessita desenvolver a leitura de forma crítica e 
concentrada (a ruminação); em terceiro, que precisa de um experimento 
humanista, que não coloque o modelo mecanicista, tecnicista e mercantil em 
primeiro plano (a vontade); e, finalmente, que precisa que a educação faça 
mais por ele do que tem feito atualmente (a transformação). Diante disto, 
postula-se que a principal contribuição desta pesquisa para a formação do 
professor é o fato de legar ao professor a compreensão de que metamorfose (a 
criação de condições espontâneas de aprendizado), ruminação (leitura crítica), 
vontade (compromisso com o experimento humanista) e transformação 
(autonomia para a mudança) deveriam ser objetivos diários de sua prática 
educativa.  
 
Palavras-chave: Andragogia; Formação do Professor; Metáfora; Nietzsche. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Maria Luísa C. A. A metáfora do “tornar-se criança” como 
experimento andragógico na contemporaneidade. 2018. 64ff. Dissertação 
de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Educação 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo – Campus Engenheiro Coelho, 
2018. 
 
The present work aimed to analyze some philosophical aspects of education in 
its relevance to the search for a quality education in higher education, 
characterizing the need to reflect on contemporary andragogical educational 
practices in contrast to the development of new learning skills and 
methodologies currently required by instruction protocols and processes, 
focusing on teacher and student needs in the contemporary world. In order to 
do that, we analyzed the use of educational metaphors pertinent to andragogy 
in the work of Friedrich Nietzsche, especially Thus spoke Zarathustra, having 
as a parameter the emphasis on the concept of “formation” (Bildung). The 
methodology we used was that of reflection, that is, a weighted analysis of 
andragogical processes based on the insights obtained from the reading of 
Nietzsche. According to Coracini (2003: 307), “reflection gives the education 
professional the possibility of developing a greater autonomy, a certain 
professional emancipation and a greater awareness of the effects of his/her 
pedagogical practice”. It was, in fact, an investigative effort to problematize 
issues behind the routine of the classroom in order to seek meaning for 
educational practice. From an andragogical perspective, we draw four main 
considerations from the analysis of Nietzsche’s metaphors: first, that the adult 
needs, in order to learn, the spontaneity and detachment of the child (the 
metamorphosis); secondly, that he/she needs to develop the habit of reading in 
a critical and concentrated way (the rumination); thirdly, that he/she needs a 
humanistic experiment that does not place the mechanistic, technical, and 
mercantile model in the foreground (the will); and, finally, that he/she needs 
education to do more for him/her than it has today (the transformation). In this 
regard, we hope that the main contribution of this research to teacher training is 
to bequeath to the teacher the understanding that metamorphosis (the creation 
of spontaneous conditions of learning), rumination (critical reading), will (a 
humanist experiment) and transformation (autonomy for change) should be 
daily goals of their educational practice. 
 
Key-words: Andragogy; Teacher training; Metaphor; Nietzsche. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
“Três transformações do espírito vos menciono: como o 
espírito se muda em camelo, e o camelo em leão, e o 
leão, finalmente em criança” (NIETZSCHE, 2003a [1885], 
p. 35). 
 
“Conhece-te a ti mesmo” é toda a ciência” – Apenas no 
final do conhecimento de todas as coisas o homem terá 
conhecido a si mesmo. Pois as coisas são apenas as 
fronteiras do homem (NIETZSCHE, 2016a [1881], § 48, p. 
41).  

 

Segundo Delors (2010, p. 11), “a educação surge como um trunfo 

indispensável para que a humanidade tenha a possibilidade de progredir na 

consolidação dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social”. Em se 

tratando de estudos relacionados à educação do século XXI, percebem-se 

múltiplos desafios que muitas vezes não são solucionados em virtude das 

políticas educativas que “enfrentam fortes críticas ou são relegadas, por razões 

econômicas e financeiras, para a última ordem das prioridades” (DELORS, 

2010, p. 11). 

Muito mais de o que ser estudado como base para a educação 

globalizada, surge o questionamento sobre “a tensão entre tradição e 

modernidade”, problemática que foi citada no Relatório para a UNESCO e que 

não é dúvida atual, mas que, já nos primórdios da história da educação, surgiu 

com questionamentos próprios de cada época e que já havia sido levantada 

por muitos filósofos e educadores, como Nietzsche (1973 [1878], § 24, p. 40-

41), Arendt (2016, p. 44) e Bauman (2012, p. 23), entre outros. 

As máximas “conhece-te a ti mesmo”, inscrita na entrada do templo de 

Delfos, construído em homenagem ao deus grego Apolo, e “torna-te o que tu 

és”, atribuída a Píndaro, permeiam o pensamento filosófico tradicional e 

contemporâneo. Foram, de fato, citadas por outros pensadores, inclusive 

Nietzsche (2016a [1881], § 48, p. 41): “O conhecer-se a si mesmo, é toda a 

ciência”. São, por isso, exemplos da busca pelo atual sem negar-se a si 

mesmo, no desejo da liberdade dialógica. 
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O transitar entre “tradição e modernidade” bem como a necessidade 

que se tem de “tornar-se criança”, ou seja, apropriar-se de um espírito pueril 

para a aprendizagem e o conhecimento, são aspectos que podem ser vistos 

nas obras de Friedrich Nietzsche, e sua preocupação com a perda do “espírito 

livre”, do “livre querer” (NIETZSCHE, 1973 [1878], §3, p. 9-10). Nelas se 

percebe também uma preocupação com a perda dos “instintos humanos” e 

com as “instituições”, em razão da perda da vontade de mantê-las 

(NIETZSCHE, 2016b [1888], § 39, p. 93-94). Para Nietzsche, a modernidade 

traria consigo o rompimento com a sensibilidade e com os sentidos. Segundo 

ele, 

 
Nossas instituições nada mais valem: sobre isso se é unânime. 
Mas isso não se deve a elas, mas sim a nós. Depois que foram 
perdidos todos os instintos a partir dos quais nascem as 
instituições, vão se perdendo as instituições em geral porque 
nós não valemos mais nada para elas. [...] Para que existam 
instituições tem de existir uma espécie de vontade, instinto, 
imperativo, que sejam antiliberais até a maldade: a vontade de 
tradição, de autoridade, de responsabilidade para com os 
séculos vindouros, de solidariedade entre as cadeias de 
gerações passadas e futuras in infinitum (NIETZSCHE, 2016b 
[1888], § 39, p. 93-94). 
 

Com essa perda de sensibilidade desencadeada por uma adesão a objetivos 

diferentes do que aqueles que a educação se propunha, e que foram passando 

por processos e mudanças, algumas previstas como curso natural da história, 

outras ocorridas em virtude do próprio contexto global, seja por guerras, seja 

por discussões dos órgãos que trabalham para esse desenvolvimento, a 

educação passou de “bem público, voltado para o social, a mero produto de 

mercado” (VIEIRA, 2009, p. 120). 

Isso já era vislumbrado por Nietzsche em sua época. Em virtude disso, 

sua principal preocupação era com o tipo de educador que seria formado nas 

universidades: 

 
O foco principal está desviado em todo sistema de educação 
superior na Alemanha: tanto na finalidade quanto nos meios à 
finalidade. Esqueceu-se que educação, formação (Bildung) é 
propriamente a finalidade – e não “o Reich” – esqueceu-se que 
para essa finalidade são necessários educadores – e não de 
professores ginasiais e eruditos de universidade - Necessita-se 
de educadores que sejam eles mesmos educados, de espíritos 
superiores, nobres, provados a cada momento, provados pela 
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palavra e pelo silêncio, de culturas que se tornaram maduras, 
doces (referência esta já dita aos espíritos livres anteriormente) 
– e não de eruditos grosseiros que ginásio e universidade hoje 
ofertam à juventude (NIETZSCHE, 2016b [1888], § 5, p. 59). 

 

A deficiência dos professores deveria ser, então, sanada por meio da leitura e 

da escrita como atividade filosófica ensinada por apaixonados pelo que fazem. 

Para Nietzsche (1973 [1878], § 200, p. 171-172), 

 
Quem alguma vez escreveu e sente em si a paixão de escrever 
apreende quase exclusivamente, de tudo o que faz e vive, 
aquilo que é literalmente comunicável. Deixa de pensar em si, 
para apenas pensar no escritor e no seu público: pretende a 
compreensão, mas não para seu próprio uso. Aquele que 
ensina é, na maior parte do tempo, incapaz de levar a cabo 
qualquer tarefa tendente ao seu próprio bem. Pensa 
constantemente no bem dos seus alunos e o conhecimento, 
seja ele qual for, apenas lhe dá prazer na medida em que o 
pode ensinar. Acaba por considerar como um caminho de 
passagem para o saber e, em suma, como um meio, a tal 
ponto perdeu a noção de si próprio. 

 

Portanto, com base na linguagem metafórica empregada por Nietzsche, 

pretende-se neste trabalho uma reflexão sobre a andragogia e sobre sua 

importância na formação do professor e na sua atitude para com a educação e 

os educandos. 

Os aforismos e metáforas empregados por filósofos e educadores são 

variados e muito amplos. Ao serem estudados no contexto da educação, 

remetem a uma enormidade de interpretações que podem ser desenvolvidas, 

aprimoradas, adaptadas e utilizadas principalmente numa sociedade como a 

atual, que exige não apenas reflexão, mas ação consoante. 

            Nos escritos de Nietzsche, é possível perceber os aforismos como uma 

característica marcante própria de seu estilo e a que ele se refere como pré-

requisito para compreender sua obra. Ele fala dos aforismos encontrados em 

seus escritos como desafiadores em sua compreensão porque “um aforismo 

velado não pode ser ‘decifrado’ à primeira leitura” (NIETZSCHE, 2015 [1887], § 

8, p. 13-14). 

 Para Wotling (2013, p. 31-32), Nietzsche utiliza os aforismos para gerar 

em seus leitores “o conflito entre o esforço por elucidação e o respeito às 

nuanças”. De fato, só se pode dar uma definição aos enigmas de seus textos, 

se houver “uma redução”, mesmo que isso represente “sacrificar um pouco de 
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sua riqueza, para a condução de conceitos nitidamente delimitados” 

(WOTLING, 2013, p. 32).  Ainda segundo ele, 

 
a dificuldade para apreender adequadamente um pensamento 
da nuança reside na riqueza dos textos, em seu 
transbordamento de sentido, na multiplicação dos pontos de 
vista a partir dos quais se desenvolvem e que facilmente dão a 
impressão de contradição (WOTLING, 2013, p. 31-32). 
 

O próprio Nietzsche menciona que muitas vezes escreve não para ser 

compreendido, mas até mesmo para não ser compreendido “por todos”, e 

menciona que “os espíritos mais distintos, selecionam os seus auditores”. 

Porém, ele escreve ao alcance dos que lhe são “parentes de ouvido” 

(NIETZSCHE, 2012a [1882], § 381, p. 227).  

Além dos aforismos, Nietzsche usa metáforas para instigar o leitor a 

continuar sua busca em “tornar-se o que é” e recorre principalmente a seu 

famoso personagem Zaratustra para dar indícios não só de estratégias 

metodológicas, mas também refletir sobre a educação. Antes disso, ele define 

a metáfora como sendo “uma imagem substitutiva que plana realmente diante 

dos olhos em lugar de um conceito” (NIETZSCHE, 2016c [1872], § 8, p. 56). 

Segundo Ferraz (2002, p. 37-38), “Nietzsche valoriza a metáfora, em 

detrimento do conceito como uma estratégia para solapar a ‘vontade de 

verdade’ própria ao homem, especialmente ao homem moderno”. Então, surge 

o questionamento: Que contribuições as metáforas de Nietzsche oferecem para 

a educação de adultos na contemporaneidade? 

Segundo Agamben (2009, p. 57), “a contemporaneidade extrapola o 

sentido trazido pelas gramáticas e dicionários porque trabalha principalmente 

com a questão de conceito”. Contemporaneidade, segundo ele, “é, portanto, 

uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 

tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Agamben (2009, p. 58) 

utiliza um excerto de Nietzsche para enfatizar a necessidade da apropriação do 

passado e presente mediante a contemporaneidade fazendo com que aquilo 

que já foi descoberto e sobre o qual se refletiu não se perca no tempo e 

espaço. 

A interpretação de obras tão distanciadas de nosso tempo e espaço 

obviamente não constitui empreitada pouco complexa, ainda mais quando se 
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trata de um autor tão hermético e controverso como Nietzsche. Müller-Lauter 

(apud AZEREDO, 2012, p. 150, n. 15) se refere a ele da seguinte forma: 

“Nietzsche não nos oferece uma obra fechada em si, unívoca em suas ideias, 

mas diversos textos curtos, cuja conexão, se não é contestada, é discutida, de 

maneira controversa pelos intérpretes”. Azeredo (2012, p. 150) ainda menciona 

que, partindo do texto nistzscheano, é possível verificar que ele “comporta uma 

diversidade de interpretação, pois ao invés de formular proposições 

inequívocas, cujo corolário seria evidente, apresenta-se como algo a ser 

decifrado”. 

A forma aforística traz dificuldade: isto porque atualmente não 
lhe é dada suficiente importância. Bem cunhado e moldado, um 
aforismo não foi ainda “decifrado”, ao ser apenas lido: deve ter 
início, então, a sua interpretação, para a qual se requer uma 
arte de interpretação (NIETZSCHE, 2015 [1887], Prólogo, § 8). 

 
Mesmo diante dessa dificuldade, propõe-se que o modo como as 

metáforas educacionais do autor em questão operam, oferece subsídios 

teóricos para uma prática andragógica que consiga aliar o compromisso crítico 

com o questionamento do discurso tradicional, preservando os elementos 

considerados essenciais para que o educando se sinta responsabilizado pelo 

processo educacional e esteja ciente de que a educação nunca pode deixar de 

ser como “entrar numa peça de teatro depois de ela ter começado” (BRAYNER, 

2008). As metáforas andragógicas desse filósofo podem nos ajudar a 

compreender, refletir e discutir a trajetória educacional do ser humano que 

“tenha a possibilidade de progredir na consolidação dos ideais da paz, da 

liberdade e da justiça social”, como sugerido anteriormente por Delors (2010, p. 

11).  

Dessa forma, o objetivo desta reflexão investigativa é analisar a 

relevância da metáfora do tornar-se criança para uma compreensão adequada 

do papel da educação andragógica na atualidade. Ela também pretende 

apontar a transição dos métodos pedagógicos para andragógicos no ensino 

superior e analisar a contribuição para a educação das metáforas andragógicas 

de Nietzsche, em Assim falou Zaratustra. 

Por isso, optou-se por um esforço reflexivo no intuito de problematizar a 

atitude do professor e buscar significações para a prática educativa. A 

metodologia, então, constituiu-se na reflexão, isto é, uma análise ponderada 
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dos processos andragógicos com base nos insights obtidos da leitura de 

Nietzsche. Segundo Coracini (2003, p. 307), a “reflexão dá ao profissional da 

educação a possibilidade de desenvolver uma maior autonomia, certa 

emancipação profissional e uma maior conscientização dos efeitos de sua 

prática pedagógica”. 

Segundo Gonçalves (2015, p. 86), “a educação tem como objetivo 

principal formar sujeitos” e a maneira pela qual essa formação é desenvolvida 

envolve práticas estabelecidas por seus agentes (no caso, os educadores). 

Para Nietzsche, o termo “formação” foge do que ele acreditava ser o processo 

a ser desenvolvido pelas universidades. O que ele queria era a “transformação” 

através do estudo (NIETZSCHE, 2011 [1886], p. 153, § 231). Isso sugere que a 

transformação deve ser um objetivo importante do educador e do próprio 

estudante, em qualquer época ou situação. É preciso aprender como percorrer 

o caminho do conhecimento e da descoberta. Nesse sentido, Rocha (2006, p. 

273) afirma que: 

Concebida como formação a educação pressupõe o saber e o 
conhecimento: evidentemente, só se pode ensinar o que se 
sabe. Do ponto de vista de uma lógica de transformação, ao 
contrário, “o que se sabe” é precisamente o que deve ser 
superado, problematizado. A transformação implica um certo 
espaço para o não saber, pois transformar-se é ser capaz de 
abrir mão do que se sabe, de deixar de ser aquele que sabe 
para experimentar o desconhecido. 

 

Segundo Larrosa (2009, p. 61), para que haja essa transformação, é 

necessário “combater o que já se é” a fim de se “chegar a ser o que se é”. De 

acordo com ele, 

Só quando uma vontade puramente afirmativa atravessa “o que 
se é”, o homem se converte em “o que é”. E essa conversão 
não se resolve em tagarelice, nem em predicação, nem em 
doutrina, mas em silêncio ou em cântico (LARROSA, 2009, p. 
61). 

 

Rocha (2006, p. 273) afirma que, para Nietzsche,“o ‘não saber’ não é 

uma etapa a ser superada, mas um exercício, um estado a ser praticado”. 

Nietzsche (2003b [1874], § 1, p. 9) ainda diz que, nesse processo de 

transformação, a memória já não é a faculdade necessária e primordial como 

vemos nos processos de formação, mas é o esquecimento ou até mesmo o 
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“saber esquecer”, tornado em faculdade ativa, que impulsionará ao imprevisto, 

ao devir (ROCHA, p. 273).  

Nietzsche (2014, § 6, p. 95) enfatiza que é o “desaprender” que fará com 

que a pessoa alcance o ideal da formação perfeita, que não pode remeter à 

Idade Média: 

Mas a dificuldade está, para os homens, em desaprender e 
propor-se um novo alvo; e custará indizível esforço substituir os 
pensamentos fundamentais de nosso atual sistema de 
educação, que tem suas raízes na Idade Média, e para o qual o 
erudito medieval é, propriamente, o ideal da formação perfeita, 
por um novo pensamento fundamental. Já é tempo de ter em 
vista essas oposições; pois alguma geração tem de começar o 
combate no qual uma geração posterior deverá vencer. 

 
Nietzsche (2003b [1874], p. 5) menciona que “a instrução sem 

vivificação” ou tudo aquilo que faça com que “sua atividade adormeça” é 

odioso. Portanto, a cristalização do passado traz inconvenientes para a vida: 

Nestas considerações, deve ser em verdade apresentado, 
porque instrução sem vivificação, o saber no qual a atividade 
adormece; a história tomada como um precioso supérfluo e 
luxo do conhecimento deveriam ser, segundo as palavras de 
Goethe, verdadeiramente odiosos para nós – na medida em 
que ainda nos falta o mais necessário e porque o supérfluo é o 
inimigo do necessário. Certamente precisamos da história, mas 
não como o passeante mimado no jardim do saber, por mais 
que este olhe certamente com desprezo para as nossas 
carências e penúrias rudes e sem graça. Isto significa: 
precisamos dela para a vida e para a ação, não para o 
abandono confortável da vida egoísta ou da ação ou mesmo 
para o embelezamento da vida egoísta e da ação covarde e 
ruim. Somente na medida em que a história serve à vida 
queremos servi-la (NIETZSCHE, 2003b, [1874], p. 5). 
 

Como é possível perceber, Nietzsche vai na contramão do pensamento 

exclusivamente lógico e linear, optando por uma concepção que impulsione em 

direção a novos desafios. Sendo assim, este trabalho se justifica pelo fato de a 

reflexão ser uma ferramenta que justamente possibilita interpretar o mundo e 

impulsionar a uma ação efetiva de construção de algo novo, bem como 

capacitar para mudanças e transformações na maneira de pensar, valorar e 

agir dos educandos e da sociedade, tanto no período em que este esteja 

cursando as disciplinas propostas nos cursos de graduação ou pós-graduação, 

quanto em qualquer fase ou etapa de sua vida, mesmo quando os cursos 

estiverem concluídos. Sua finalidade não consiste apenas em refletir sobre o 
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pensamento do filósofo a respeito de determinados temas e assuntos, mas 

considerar o impulso que esses questionamentos podem proporcionar não só 

aos educandos, mas aos formadores. Daí, a importância de considerarmos a 

contribuição de Nietzsche. 

A estrutura deste trabalho observou um plano em que se apontaram, no 

capítulo 1, as principais diferenças entre os métodos pedagógicos e 

andragógicos percebidas por meio da análise da recente produção acadêmica 

sobre o tema. Em seguida, fez-se, no capítulo 2, uma breve análise da 

mercantilização da educação como um fator rejeitado por Nietzsche. No 

capítulo 3, a análise se concentrou nas “metáforas educacionais” de Nietzsche, 

aplicando-as à perspectiva andragógica. 
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CAPÍTULO 1 

 

O ESTADO DA ARTE EM ANDRAGOGIA: UMA ANÁLISE DAS 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Segundo DeAquino (2008, p. 10), “durante muitos anos, o ensino e a 

aprendizagem foram considerados intimamente ligados, ou seja, para 

acontecer aprendizagem era necessário que houvesse ensino e vice-versa”. 

Com o passar do tempo, os avanços tecnológicos, o crescimento das 

pesquisas acadêmicas e científicas e a expansão do conhecimento causaram 

mudanças não só na nomenclatura, mas também, nas metodologias, 

especialmente no Ensino Superior. Observa-se que, por estarem em fases 

diferentes de maturidade, bem como trazerem consigo uma bagagem de 

vivências e experiências que contribuem de maneira significativa e crítica na 

aprendizagem, os adultos exigem uma maneira de ensino adequada às suas 

necessidades. Segundo DeAquino (2008, p. xiii), 

 
Para se manter competitivos na economia do século XXI, 
empresas, organizações, universidades, instituições, 
profissionais e alunos têm de enfrentar um desafio em comum. 
Eles devem atualizar e melhorar, constantemente, suas 
competências por meio de treinamentos, desenvolvimento 
profissional e aumento de responsabilidade. Caminhar na 
direção da ‘economia do conhecimento’ demanda a utilização 
de novas abordagens para o aprendizado, desde o uso de 
cursos pela Internet (e-learning) até a consideração do local de 
trabalho como uma sala de aula, e da sala de aula como um 
lugar para o aprendizado de competências para o ambiente 
real de trabalho. 

 

1.1 DIFERENÇAS ENTRE PEDAGOGIA E ANDRAGOGIA NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

DeAquino (2008, p. 10) afirma que pedagogia significa, literalmente, “a 

arte e a ciência de educar crianças”. O termo acabou contribuindo para a ideia 

da educação centralizada na figura do professor como aquele que é detentor 

do saber e possui a responsabilidade da execução das estratégias e 
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metodologias que serão administradas para o ensino dessas crianças. Para 

DeAquino (2008, p. 10-11),  

 
essa ciência baseia-se na suposição de que os alunos ou 
aprendizes ainda não têm maturidade suficiente para se 
preparar para a vida e tomar decisões certas e, portanto, 
devem aprender somente aquilo que é decidido e ensinado 
pelos professores. 

 

Porém, quando se aplicou esse conceito à educação dos adultos, 

percebeu-se que tolhia “algumas características presentes em muitos adultos, 

como a independência e a responsabilidade por seus próprios atos” 

(DEAQUINO, 2008, p. 11), pois os adultos, em grande parte, são motivados a 

aprender pela oportunidade de resolver situações e os problemas que se 

apresentam em sua vida, associando-os à sua vivência. Uma reportagem do 

Jornal O Globo, em 2016, mostrou que, quando procuram uma graduação ou 

pós-graduação, geralmente não buscam apenas o aprimoramento em áreas 

que lhes são afins, mas também a recolocação em outras áreas profissionais 

com o redirecionamento da carreira, os fatores determinantes sendo a 

empregabilidade e o aumento da renda. Mais do que desejar o conhecimento, 

o que os estudantes adultos querem é networking, o aumento da rede 

interpessoal. Isso coloca, obviamente, um fardo adicional sobre o instrutor que 

trabalha com a educação andragógica. 

Segundo Beck (2016), o termo andragogia (andragogik, em alemão) foi 

empregado pela primeira vez em 1833, por Alexander Kapp, um professor 

alemão do ensino médio, em seu livro Platon’s Erziehungslehre que, em 

português, pode ser traduzido como “Ideias educacionais de Platão”, no qual 

Kapp reforça a ideia de que a aprendizagem acontece em todo o decorrer da 

vida. Beck (2016)ainda menciona que “o professor não deve dar respostas 

prontas ao aluno, mas incentivá-lo a ter dúvidas e preocupações, 

desenvolvendo a heurística (descoberta dos fatos)” e fazendo com que seja 

capaz de pensar e refletir até produzir suas próprias noções de vivência. De 

fato, para que a aprendizagem aconteça, é necessária a autorreflexão, bem 

como objetivos claros de aprendizado, cabendo ao próprio aluno identificar 

“quais conhecimentos lhe agregam valores pessoais e/ou profissionais, 
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facilitando o interesse em continuar aprendendo ao longo da vida”.  De acordo 

com Beck (2016), 

 
Kapp ficou conhecido como o “criador” do termo andragogia. 
Ele não desenvolve uma teoria, mas justifica andragogia como 
a necessidade prática da educação dos adultos de uma 
maneira diferente ao método convencional que já se aplicava 
na época. 

 

Segundo Beck (2016), ainda no século XIX, alguns estudiosos como 

Malcolm Knowles (1913-1997), Holton III (1945-) e Swanson (1942-) “apontam 

o início das escolas europeias para o ensino de crianças a partir do século VII, 

quando as conhecidas Escolas Catedrais e Monásticas tinham como objetivo 

preparar jovens para o ensino religioso”, mas um enfoque específico dado a 

adultos ainda não era tão explorado e, por isso, esse modelo de educação 

monástica foi mantido através dos tempos. Posteriormente, pensadores como 

John Wycliffe (1328-1384), John Huss (1369-1415) e Girolamo Savonarola 

(1452-1498) desenvolveram estudos nessa área, mas não foram suficientes 

para mudar a maneira de se ensinar da época.  

A ênfase em que o professor de adultos deveria ter metodologias 

diferenciadas, “priorizando as experiências dos aprendizes e fugindo dos 

métodos convencionais” (BECK, 2016), foi muito valorizada por Kapp e deu 

impulso para novos estudos e pesquisas, inclusive acadêmicas, como a de 

Eugen Rosenstock-Huesssy (1888-1973) e Eduard C. Lindeman (1885-1953). 

Segundo Beck (2016), Rosenstock fazia parte de um grupo de estudos que 

desenvolvia “teorias e conceitos práticos sobre a educação de adultos” e desse 

grupo surgiu a Escola Alemã de Pesquisa Pública e Educação de Adultos 

(Deutsche Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung), que foi uma 

das primeiras a ter cursos voltados para a formação profissional com “base nos 

conceitos andragógicos”. 

Lindeman, em 1926, viajou para a Alemanha e se tornou o primeiro 

educador americano a levar o conceito de andragogia para os E.U.A. No 

mesmo ano, publicou um artigo sobre a educação de adultos e afirmou que “o 

processo de ensino precisa ocorrer através de situações e não de disciplinas, 

sendo que essas deveriam ser introduzidas apenas quando necessário” 

(BECK, 2016). 
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O termo andragogia voltou a ser utilizado por Malcolm Knowles (1913-

1997), em meados do século XX e, a princípio, foi definido como “a arte e a 

ciência de ajudar os adultos a aprender” (DEAQUINO, 2008, p. 11). Knowles já 

propõe mudanças na concepção do processo de ensino e aprendizagem com 

base nas características do estudante adulto. Dependendo da necessidade, 

tenha o adulto uma graduação ou não, é preciso dar atenção à condição de 

aprendizagem por ele apresentada, aproveitando que a sua motivação e 

empenho estão associados ao julgamento daquilo que lhe interessa aprender 

ou não. Para DeAquino (2008, p. 11), 

No modelo andragógico de aprendizagem, a responsabilidade 
pela aprendizagem é compartilhada entre professor e aluno, o 
que cria um alinhamento entre essa abordagem e a maioria 
dos adultos, que busca independência e responsabilidade por 
aquilo que julga ser importante aprender. 
 

Segundo Knowles, Holton III e Swanson (2009, p. 13), “não podemos ensinar 

um adulto, mas sim, ajudá-lo a aprender”, bem como “estimulá-lo a debater os 

conceitos e descobrir novas possibilidades adequadas à realidade de cada um, 

além de considerar outros ambientes de aprendizagem”. Por isso, os 

ambientes virtuais têm sido aprimorados e estão se tornando um novo modelo 

de aprendizagem que vai exigir técnicas e metodologias também adequadas às 

novas demandas. 

De modo geral, é possível perceber que a andragogia e a pedagogia 

apresentam diferenças bastante significativas em sua forma de abordar o 

aprendiz, nas metodologias empregadas pelo professor para que ocorra a 

aprendizagem, bem como em sua forma de motivar o aluno. 

 

1.2 PERCEPÇÕES DIFERENCIADAS DA ANDRAGOGIA NOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Este capítulo caracteriza-se como “estado da arte” e visa a apresentar 

reflexões a partir de estudos realizados por outros autores sobre formação de 

professores. De acordo com Ferreira (2002, p. 257), este tipo de pesquisa se 

propõe a“mapear e discutir certa produção acadêmica em determinado campo 

do conhecimento, na tentativa de responder quais aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares” ou, como 
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dizem Romanowski e Ens (2006, p. 40), esses estados da arte “possibilitam a 

efetivação de balanço da pesquisa de uma determinada área”. Tais pesquisas 

são também reconhecidas por utilizarem procedimentos de caráter 

inventariante e descritivo sobre o tema investigado. Aqui privilegiaremos artigos 

representativos das diferentes áreas do conhecimento com incidência sobre a 

temática da andragogia. 

Os estudos foram considerados elegíveis para inclusão quando 

corresponderam aos critérios especificados de temática, natureza, abrangência 

e disponibilidade em português. A princípio, o descritor utilizado foi 

“andragogia”, termo que aparece principalmente associado aos cursos de 

graduação e pós-graduação, mas também no contexto do recrutamento de 

profissionais, bem como no treinamento e na formação continuada em diversas 

áreas como saúde, administração, educação física, computação, pedagogia, 

dentre outras.  

Santos (2010, p. 2) menciona a importância que Eugen Rosenback deu 

ao termo andragogia nos países europeus. Segundo ele, 

 
Assim com o objetivo de identificar o conjunto de métodos, 
filosofias e estudos específicos à educação de adultos, Eugen 
Rosenback utilizou o termo andragogia, no século XX. Na 
década de 70, desse mesmo século, o vocábulo passou a ser 
empregado designando a ciência de educar adultos, em países 
europeus como a França, a Iugoslávia e a Holanda. 
 

O artigo trabalha também a formação e a origem das palavras pedagogia e 

andragogia, dando suporte para a elaboração dos pressupostos teóricos para o 

entendimento e aplicabilidade contemporânea desses termos. 

Ao utilizar o termo andragogia aplicado à área da saúde, Somera, 

Somera Jr. e Rondina (2010, p. 103) atribuem a primeira referência do termo 

ao educador francês Pierre Furter, professor de Educação Comparada da 

Universidade de Genebra. Porém, os autores reconhecem a importância de 

Knowles para a valorização das características do estudante adulto e de sua 

maneira diferenciada de aprendizagem. Segundo eles, 

 
Os conceitos andragógicos devem ser aplicados na formação 
do professor que direciona a docência aos alunos adultos, pois 
não se concebe os sistemas tradicionais que foram 
estruturados com a pedagogia utilizada para crianças e 
adolescentes no processo ensino-aprendizagem, uma vez que 



24 
 

 

é inadequada para adultos, como por exemplo: suas posturas 
ora protetoras, ora de dominação e dos exercícios da 
autoridade. O adulto é independente, tem maturidade, 
interesses e necessidades, vivencia relações interpessoais, é 
capaz de criticar e analisar situações, fazer paralelos com as 
experiências já vividas, aceitar ou não as informações obtidas, 
e busca, continuadamente, a educação e o conhecimento com 
expectativas de melhorar suas ações (SOMERA; SOMERA 
JR.; RONDINA, 2010, p. 103). 

 

Falando sobre a andragogia no ensino de computação em engenharia, 

Rodrigues, Barbosa e Brito (2000, p. 1) afirmam que tanto adultos quanto 

crianças possuem três características importantes no processo de 

aprendizagem: o autoconceito, a experiência e a perspectiva de tempo. 

Alertam, porém, que tais características ocorrem de forma distinta das que 

apresentam as crianças e os jovens quando estes as possuem. 

O autoconceito ocorre quando, em razão da maturidade, a criança 

adquire autonomia a ponto de escolher e exigir “personalização” em sua 

educação, deixando de se ver como completamente dependente do adulto, que 

toma as decisões por ela em todos os sentidos. Para Rodrigues, Barbosa e 

Brito (2000, p. 1), 

 
A criança vê-se como um ser completamente dependente do 
mundo adulto, que, por ela toma decisão, elabora currículos e 
definem o modelo de educação. Ao crescer, começa a 
experimentar a alegria de ser adulto, aprende decidir por si 
mesma, rebelando-se, na adolescência, contra o fato de ser, 
sua vida decidida pelo mundo adulto. Assim, torna-se 
psicologicamente adulta no ponto em que seu autoconceito 
muda de dependência para autonomia. Neste tocante o adulto, 
que já é amadurecido em uma vida de autonomia, já é 
respeitado e não quer ser mais tratado como criança exigindo 
personalização das relações e preocupação com as 
necessidades da elaboração do currículo voltado para sua 
educação. 

 

A segunda característica é a experiência associada à vivência do 

estudante. Por ter vivido menos, a criança não terá tantas experiências a serem 

partilhadas como o adulto. Portanto, 

 
Em geral se perguntar a um jovem quem é ele, ele se definirá 
em termos de sua família, sua escola, sua comunidade, etc., 
sendo sua identidade dada pelo mundo que lhe [sic] rodeia. O 
adulto, por outro lado, que já acumulou muitas experiências, se 
definirá em termos delas, ou seja, sua autoidentificação deriva-
se daquilo que ele tem feito. Quando os adultos não veem o 
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valor de suas experiências incorporadas ao plano educacional, 
sentem-se rejeitados como GENTE (RODRIGUES; BARBOSA; 
BRITO, 2000, p. 1). 

 

Quanto à perspectiva de tempo, terceira característica postulada por 

Rodrigues, Barbosa e Brito (2000, p. 1), 

 
Em muitos aspectos da vida a perspectiva de tempo do jovem 
é a do imediato, pois tem dificuldade de adiar satisfações dos 
seus desejos presentes. Com adultos acontece o oposto, uma 
vez que já estão acostumados a adiar suas satisfações. Porém, 
no que se refere à aprendizagem, há uma inversão desse tipo 
de comportamento. Em educação, o jovem quase sempre adia 
a aplicação de tudo que aprende, enquanto a perspectiva do 
adulto em relação à aprendizagem é de aplicação imediata. 

 

Além disso,  

 
No ensino de computação em cursos de Engenharia têm-se 
como aprendizes, pessoas que estão em transição entre a 
adolescência e a maturidade. O estudante de Engenharia é 
impactado quando ingressa na universidade, por encontrar um 
mundo onde o comportamento adulto é predominante. Se, por 
um lado, ele já pode ser considerado adulto, por outro, não tem 
muita experiência acumulada, o que sugere aplicação dos 
princípios da pedagogia e andragogia de forma consorciada 
(RODRIGUES; BARBOSA; BRITO, 2000, p. 2). 

 

Por ser uma área em que a construção do pensamento computacional 

requer criteriosa aplicação de princípios e conceitos das ciências do 

conhecimento e que não são trabalhadas nas séries iniciais em virtude da 

complexidade que esses conceitos exigem, faz-se necessária a aplicação de 

princípios e conceitos das ciências do conhecimento. Portanto, os métodos da 

pedagogia serão mais eficazes. Porém, isso não descarta a possibilidade do 

uso da andragogia (RODRIGUES; BARBOSA; BRITO, 2000, p. 2). 

Falando sobre a andragogia num curso de pós-graduação em 

administração, Shinoda et al. (2014, p. 522) afirmam que “o fato de os alunos 

não terem percebido o uso de técnicas experienciais de aprendizagem nas 

escolas, pode estar indicando que os professores não estão facilitando a 

aproximação entre o conhecimento e a experiência vivencial dos alunos” e não 

proporcionando aos estudantes essa percepção de diferenças entre as 

metodologias. Segundo eles, 
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À luz dos objetivos secundários do estudo, destacou-se, na 
percepção do uso da andragogia, a influência do nível 
acadêmico. Em relação aos mestrandos, há maior discordância 
quanto às parcerias com professores para estabelecimento de 
objetivos de aprendizagem. Por outro lado, há maior 
concordância quanto à existência de métodos adequados de 
avaliação, usados durante as aulas. Também há maior 
concordância quanto aos métodos de avaliação utilizados para 
diagnosticar a necessidade de aprofundar o aprendizado. Para 
as três variáveis destacadas, a percepção dos doutorandos se 
concentra na imparcialidade, ou seja, eles não concordam nem 
discordam (SHINODA et al., 2014, p. 522). 

 

Na área da enfermagem, Saupe, Yoshioca e Arruda (1998, p. 75) 

mencionam que a primeira inserção de disciplinas sobre a educação de adultos 

na área da enfermagem foi em 1987, na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo e tinha como principal objetivo “vivenciar a 

maturescência e a aprendizagem”.  Ou seja, o objetivo era trazer para o aluno 

a experiência da prática dos procedimentos assistenciais e cirúrgicos em 

pacientes, já que o curso de enfermagem requer e utiliza muitas atividades de 

contato com os doentes em atendimento. De acordo com Saupe, Yashioca e 

Arruda (1998, p. 75), 

 
Na literatura internacional de enfermagem encontramos 
inúmeros estudos que abordam a andragogia sendo utilizada 
na prática de ensino curricular, a partir da década de 70, e na 
assistência, nos anos 90. Os textos mostram desde 
questionamentos sobre esta metodologia, quando comparada 
com a pedagogia, como sua aplicação associada à experiência 
de aprendizagem na educação de enfermeiros; apresentada 
como metodologia alternativa para educação e formação em 
enfermagem, aplicada em atividades em pesquisas 
assistenciais. 

 
Na área da pedagogia, Amorim (2009, p. 2) fala de objetivos “complexos 

e desafiadores”: 

 
Ao longo dos quatro anos estudando teorias pedagógicas, 
métodos educacionais, concepções diversas, pensadores 
renomados, educadores inesquecíveis, práticas educativas, 
hoje abomináveis e outras louváveis, percebi que a práxis do 
processo educacional é muito mais complexa e desafiadora do 
que o modo como me foi apresentada nas obras estudadas e 
lidas. Não obstante, o Ensino Superior se apresentou ainda 
mais obscuro, talvez pelo fato de na Universidade não se ter 
estudado especificamente, nem superficialmente, esta 
modalidade de educação. 
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A preocupação com as especificidades dos métodos e exigências dos 

cursos de graduação e pós-graduação, bem como com as de aprimoramento 

educacional e profissional, requer conhecimentos “superiores”, e, para tanto, o 

comprometimento e a percepção do professor do ensino superior dependem de 

uma formação que o capacite a desenvolver habilidades e a responder a essas 

exigências. Segundo Amorim (2009, p. 3), 

 
Diante destas especificidades, o adulto aprendiz requer uma 
filosofia educacional específica com métodos peculiares para 
potencializar os objetivos educacionais expressos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e corroborados 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Para atender a esta 
demanda, a Andragogia surgiu como teoria específica de 
educação para adultos. O processo de ensino e aprendizagem, 
do ponto de vista andragógico, procura tirar o máximo proveito 
das características peculiares dos adultos, para que os 
resultados deste processo culminem numa aprendizagem mais 
fácil, profunda e criativa que leve em consideração as 
experiências dos educandos e seja relevante para as práticas 
cotidianas. 

 
Na área da psicopedagogia, a andragogia ganha um papel relevante 

porque a própria psicopedagogia está inteiramente ligada ao processo de 

ensino e aprendizagem em todas as áreas do conhecimento, o que abrange 

não só a educação básica, mas os cursos de graduação, pós-graduação e 

afins. Para Noffs e Rodrigues (2011, p. 284), 

 
a psicopedagogia se apresenta como área das Ciências 
Humanas que se dedica ao estudo dos processos de 
aprendizagem. Com olhar teórico transdisciplinar, o 
psicopedagogo observa as características da aprendizagem 
humana, estuda como se aprende, como essa aprendizagem 
varia evolutivamente e está articulada a vários fatores, como se 
produzem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-
las, tratá-las e preveni-las. 

 
Por ter essa característica de “cuidar da prevenção e enfrentamento de 

conflitos envolvendo a escolarização” (NOFFS; RODRIGUES, 2011, p. 284) em 

todos os setores em que a educação possa alcançar, há uma maior 

compreensão da necessidade de criação de estratégias andragógicas 

adequadas ao aprendizado do adulto, o que mais facilmente leva a sua 

adoção. Noffs e Rodrigues (2011, p. 284) ainda mencionam que 
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No modelo de educação andragógico, os alunos participam das 
diversas fases do processo de ensino-aprendizagem, no 
diagnóstico das necessidades educativas, na elaboração de 
plano, no estabelecimento de objetivos e nas formas de 
avaliações a partir do que foi definido no diagnóstico educativo. 
A metodologia é voltada para a participação ativa dos alunos 
com uma organização curricular flexível, visando atender às 
especificidades de cada adulto. O docente, envolvido nesse 
modelo, necessita conhecer o desenvolvimento e as 
necessidades de diferentes faixas etárias com as quais vai 
lidar. 

 
E, por último, na área da educação a distância, com a abertura cada vez 

mais frequente dos cursos de graduação e pós-graduação a distância, tem-se 

verificado um aumento concomitante na preocupação com as metodologias, 

uma vez que a educação a distância requer “a independência do aluno, 

colocando a distância como uma força positiva para ajudar aprendizes adultos” 

a terem “um maior controle e direcionamento de seu aprendizado” (SOBOLL, 

2010, p. 2). Soboll (2010, p. 2), por exemplo, afirma que  

 
O universo das relações ensino-aprendizado caracterizado pela 
separação entre alunos e professores não deve ser 
considerada [sic] simplesmente como uma separação 
geográfica, mas sim e, mais importante, como um fenômeno 
pedagógico no qual se pressupõe a necessidade de uma ação 
fundamentada que possua diferenças distintivas e qualitativas 
em relação a um curso presencial.  

 
Sendo assim, não só as metodologias precisam ser adequadas, mas é preciso 

definir também qual será o profissional a ser formado com recurso a essas 

novas metodologias. De fato, Soboll (2010, p. 1) enfatiza que  

 
a aplicação da metodologia andragógica aliada à 
transdisciplinaridade em cursos de graduação a distância 
emerge como uma nova abordagem para repensar a realidade, 
recolocando o sujeito como centro da dinâmica da vida, 
percebendo-o não como ser dotado apenas de razão, mas 
inteligente, singular, com vontade própria de aprender, que 
busca sua autonomia no aprendizado, além da busca da sua 
autonomia de ser e existir e da necessidade de ser 
compreendido em sua totalidade. 

 
Por isso, não se trata simplesmente de implantar cursos sem a devida 

análise dos procedimentos adequados, já que isso pode acarretar grandes 

problemas como, por exemplo, aqueles pertinentes à distância transacional, 

que More (apud SOBOLL, 2010, p. 2) define 
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como a separação física que possibilita o aparecimento de um 
espaço psicológico e comunicacional, ou seja, um espaço com 
potencial para o entendimento ou então para o 
desentendimento entre as contribuições do instrutor e as do 
aluno, caso esta relação não seja bem feita. 

 
Sobretudo, no final do curso, os formandos não devem ser apenas portadores 

de certificados de conclusão, enquanto que completamente despreparados 

para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade, tanto no aspecto 

relacional quanto naqueles que envolvam tomada de decisão e resolução de 

conflitos. 

 

1.3 CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que a produção científica sobre andragogia, em língua 

portuguesa, ainda é insuficiente. Apesar disso, a temática já se reveste de 

importância considerável. Geralmente se fala sobre as estratégias 

andragógicas a serem utilizadas no ensino superior de modo a favorecer e 

estimular o adulto a aprender, já que o alunado é diferenciado e exige 

adequação às suas expectativas profissionais.  

Pode-se também observar que, em algumas áreas, como a 

computacional, muitos estudantes e profissionais optam pela metodologia 

pedagógica na maneira de ensino, já que se-lhes-exige um grande esforço 

cognitivo, uma vez que as tecnologias estão em constante processo de 

expansão por causa das novas descobertas e invenções. 

O estado da arte sugere que a andragogia se tornou uma metodologia 

imprescindível na educação do ensino superior e em todo processo educativo 

que envolva alunos adultos. No entanto, ela requer aprimoramento constante 

dos docentes que se dedicam a essa tarefa, bem como o desenvolvimento de 

habilidades específicas para sua atuação junto ao estudante, com 

procedimentos e técnicas adequadas, levando especialmente em consideração 

as diferentes modalidades de aprendizagem. 

Numa época em que o quadro de ensino não é mais o mesmo, eem que 

as instituições de ensino “se multiplicam vertiginosamente” (VIEIRA, 2009, p. 

119), sendo que os objetivos e foco das universidades já não são mais apenas 

a iminência de bem social, os professores de ensino superior se deparam com 
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os problemas oriundos do crescimento frenético dessas instituições e com os 

desafios associados a ele, como, por exemplo, a atual cultura tecnicista voltada 

para o mercado capitalista (VIEIRA, 2009, p. 119) bem como a valorização 

excessiva das competências em detrimento dos valores, ou o esvaziamento 

das disciplinas formadoras do caráter e da cidadania (VIEIRA, 2009, p. 119). 

Conclui-se, portanto, que Nietzsche lamenta que resta ao professor “a 

metamorfose, tantas vezes já experimentada” (NIETZSCHE, 2016c [1872], § 

20, p. 119), de virar uma “alegre borboleta intelectual”, só lhe cabendo se 

adequar às exigências impositivas da mercantilização do ensino. No entanto, o 

que o filósofo desejava era que o educador lutasse para que não se retirasse 

da educação “o prazer pela dança em todas as suas formas” (NIETZSCHE, 

2016b [1888], §7, p. 62), evitando essa sua transformação em borboleta. Em 

termos educacionais, essa metamorfose acarretaria a chegada do “cavaleiro 

acompanhado da morte e do diabo” (NIETZSCHE, 2016c [1872], § 20, p. 120), 

que pode justamente representar o educador indiferente, frustrado sob o peso 

de exigências que lhe são completamente alheias e insípidas: “o cavaleiro com 

sua armadura, de olhar pétreo, seguro, que sozinho com seu cavalo e seu cão 

prossegue impassível seu caminho de espanto, sem se perturbar com seus 

horríveis companheiros e, no entanto, sem esperança” (NIETZSCHE, 2016c 

[1872], § 20, p. 120). 
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CAPÍTULO 2 

 

A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E OS DESAFIOS DOS MÉTODOS 

ANDRAGÓGICOS 

 

As mudanças na educação vêm ocorrendo não só em nomenclatura, 

mas também nas metodologias empregadas no ensino superior, supostamente 

com a finalidade de tornar a aprendizagem do adulto mais eficaz tanto técnica 

quanto formalmente. Porém, essas mudanças, em geral oriundas de interesses 

mercadológicos, apontam para novas formas de lidar com o conhecimento e as 

práticas de ensino, exigindo uma correspondente adequação de metodologias. 

Segundo Vieira (2009, p. 117), “a educação vem passando por mudanças em 

virtude do mundo globalizado e da mercantilização da educação”, processos 

esses que alteram o discurso e a prática das instituições de ensino superior, 

principalmente as do ensino superior privado. 

 

2.1 FORMAÇÃO TECNICISTA E EDUCAÇÃO COMO BEM DE MERCADO 

 

A cultura atual técnica voltada para o mercado tem feito com que os 

cursos de ensino superior ministrados nas universidades estejam cada vez 

mais voltados apenas “para a instrução escolar (Schulung) e a erudição 

livresca (Gelehrsamkeit) e não com aquilo que Nietzsche chamava de 

Erziehung (educação)”, ou seja, “um processo contínuo de transformação”, ou, 

quem sabe, até de “superação da cultura vigente” (FREZZATTI JR., 2008, p. 

43).  

A formação do profissional de maneira exclusivamente tecnicista e a 

despreocupação com a qualidade e adequação do ensino reflexivo têm se 

tornado cada vez mais comuns, o que confirma o questionamento de Nietzsche 

já no século passado. Frezzatti Jr.(2008, p. 43) menciona que 

 
A Erziehung (educação), para o filósofo alemão, não deve ser 
confundida com habilidades técnico-científicas de resolução de 
problemas, com o conhecimento enciclopédico dos livros, com 
a falsa erudição dos escritores de artigos jornalísticos, com a 
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Filosofia que repete o pensamento de outros, com saberes não 
criativos. A educação deve ser um processo contínuo de 
transformação, diríamos até de superação, da cultura vigente. 
O objetivo da educação e da cultura nitzschianas é a produção 
contínua, embora esporádica, de gênios e culturas superiores 
(FREZZATTI JR., 2008, p. 43). 
 

Além das mudanças gradativas que foram acontecendo na educação, 

seja no modelo de ensino e aprendizagem pautado principalmente “nos 

educandários ministrados por padres para os rapazes, ou nos pequenos 

colégios dirigidos por freiras para as moças” (VIEIRA, 2009, p. 118), outro 

aspecto de mudança que se tornou bastante relevante tem sido “a 

multiplicação vertiginosa das escolas e universidades” (VIEIRA, 2009, p. 119) 

e, com ela, não só a expansão do conhecimento, mas as dificuldades do 

crescimento descontrolado, que geram a queda na qualidade de ensino. 

Segundo Vieira (2009, p. 119), 

 
Hoje os empresários altamente competititvos buscam uma fatia 
desse mercado promissor. O recrutamento dos alunos que no 
passado era inexistente, agora é movido por eficientes 
campanhas publicitárias. O ensino virou objeto de desejo do 
mercado capitalista. O currículo esvaziou-se das disciplinas 
formadoras do caráter e da cidadania. Os cursos tiraram 
gorduras e com elas desaparecem os diferenciais da educação 
formativa. As turmas duplicaram de tamanho. A meta é o lucro. 
Não importa se o professor dará aula com microfone, ou se não 
souber os nomes de seus alunos.  
A maquiagem do ensino superior está sendo bem feita, mas, 
em geral, ocorrem excessos em todo o ensino. E, desse modo, 
ao lado do aumento do número de alunos por turma, há 
também o decréscimo da qualidade de ensino. 

 

Para Vieira (2009, p. 120), a educação transformou-se em um “bem de 

mercado” e isso se deu em virtude “da Segunda Grande Guerra, tempo em que 

os Estados Unidos, sob os auspícios de um capitalismo extremamente 

exacerbado, conquistaram a hegemonia mundial”, afetando assim toda a área 

econômica, inclusive a educacional, que perdeu, assim, sua finalidade. Vieira 

(2009, p. 122) ainda questiona que 

 
a iminente mudança de nossa identidade na Educação 
Superior brasileira devido à adoção de novo paradigma 
mercantil com acentuada ênfase no lucro e no consumo de 
mercado, como defende a essência do capitalismo, traz 
preocupações de toda ordem, entre elas, a de como lidar com 
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essa nova realidade da educação brasileira. A ameaça de 
traços da identidade particular em função de uma nova 
identidade transnacional, ao lado da proposta de tratar a 
educação como um serviço, é algo próximo que não pode ser 
desconsiderado e carece de medidas para o seu 
enfrentamento. 

 
 
2.2 FORMAÇÃO TECNICISTA E FORMAÇÃO DO GÊNIO 
 

Nietzsche já previa esse tipo de perda de foco na educação e se 

preocupava com a produção de uma cultura de cunho superior, já que percebia 

que um propósito nobre como esse não era algo relevante para as massas. O 

tipo de educação com o qual estava preocupado era justamente o da 

“formação do gênio” (FREZZATTI JR., 2008, p. 40), e esta devia ser 

direcionada para aqueles que quisessem desenvolver sua potencialidade, já 

que esse “propósito nobre seria incompreensível para as massas” 

(FREZZATTJR., 2008, p. 40).  

Nietzsche (2014 [1873-1874], § 6, p. 95) percebia que a educação das 

massas “tinha um foco mais tecnicista”, no qual “o sistema educacional 

sufocava o espírito (Geist) alemão” (FREZZATTI JR., 2008, p. 40), e afirma que 

as opções existentes para a aquisição de cultura acabavam forçando os 

indivíduos à escolha entre dois caminhos desproporcionais: 

Desde já, o indivíduo que entendeu aqueles novos 
pensamentos fundamentais da cultura está diante de uma 
encruzilhada; indo por um dos caminhos, ele é bem-vindo ao 
seu tempo, este não deixará que lhe faltem lauréis e 
recompensas, partidos poderosos o apoiarão, às suas costas 
haverá tantos correligionários quanto à sua frente e, quando o 
que vai na frente pronuncia a senha, ela ecoa por todas as 
fileiras. O outro caminho o reúne com raros companheiros de 
andança, é mais difícil, mais tortuoso, mais escarpado; aqueles 
que vão pelo primeiro zombam dele por avançar por ali com 
mais esforço e correr perigo com mais frequência, e tentam 
atraí-lo para si. Se alguma vez os dois caminhos se cruzam, 
ele é maltratado, lançado de lado ou reservadamente evitado. 
O que significa então, para esses diferentes andarilhos dos 
dois caminhos, uma instituição de cultura? (NIETZSCHE, 2014 
[1873-1874], § 6, p. 95). 
 

Ou seja, quando deveriam buscar o conhecimento, o “nascimento do gênio e a 

maturação de sua obra em si e em torno de si” (NIETZSCHE, 2014 [1873-

1874], § 6, p. 95), acabam sendo compelidos a adotar o espírito de  
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servidores, ajudantes, instrumentos, eclipsados por naturezas 
superiores, nunca contentes com seu modo próprio de ser 
puxados por fios, acorrentados como escravos, e até como 
autômatos (NIETZSCHE, 2014 [1873-1874], § 6, p. 96).  
 

Nietzsche (2014 [1873-1874], § 6, p. 95) menciona ainda aquele que se 

aproveita dessa situação, o filisteu da cultura (Bildungphilister). Trata-se de 

alguém que, no afã de se tornar bom cidadão ou comerciante, concebe a 

educação e a cultura como meras mercadorias que adquire para delas tomar 

posse e que pode, portanto, repassar a outras pessoas, se assim desejar 

(FREZZATTI JR., 2008, p. 42):  

Mas, em suma, o que nos revelaram todas essas 
considerações? Que por toda parte onde, agora, a cultura 
parece promovida mais animadamente, não se sabe nada 
desse alvo. Por mais que o Estado enfatize o que faz de 
meritório pela cultura, ele a promove para se promover e não 
concebe nenhum alvo que seja superior ao seu bem e à sua 
existência. O que os negociantes querem, quando exigem 
incessantemente instrução e cultura, é sempre, no final das 
contas, lucro (NIETZSCHE, 2014 [1873-1874], § 6, p. 95). 

 

Nos últimos anos da produção filosófica de Nietzsche, não são 

encontrados textos específicos para a educação; porém, segundo Frezzatti 

Jr.(2008, p. 42), é possível observar “alguns aspectos do projeto educativo do 

jovem Nietzsche” que foram mantidos em seus escritos visando ao tipo de 

educação que ele almejava (Erziehung), já que era este que considerava como 

“inseparável da vida” (FREZZATTI JR., 2008, p. 43). Nietzsche enfatizava que, 

para uma “uma educação superior”, seria necessário que o ser humano 

percebesse sua vocação, o que exige tempo. Segundo ele, “uma espécie 

superior de ser humano, com o perdão da palavra, não ama as “profissões”, 

precisamente porque se sabe vocacionado (NIETZSCHE, 2016b [1888], § 5, p. 

60). 

O filósofo também menciona que a grande quantidade de alunos numa 

mesma sala seria uma contradição, pois provocaria apenas o adestramento 

dos estudantes, transformando-os em depositários de erudição pedante. Todos 

os inseridos nesse tipo de educação sofreriam com a decadência do ensino, 

sejam professores ou alunos. Segundo ele, 

 
O que as “escolas superiores” alcançaram efetivamente na 
Alemanha foi um adestramento brutal para, no menor tempo 
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possível, tornar úteis, utilizáveis um grande número de jovens a 
serviço do Estado. “Educação superior” e grande número – 
contradizem-se reciprocamente de antemão (NIETZSCHE, 
2016b [1888], § 5, p. 59). 
 
Nossos ginásios superlotados, nossos professores ginasiais 
sobrecarregados, convertidos em estúpidos, são um 
escândalo: (...) para isso talvez se tenham causas – mas 
razões não existem para isso (NIETZSCHE, 2016b [1888], § 5, 
p. 60). 

 

Se, para Nietzsche, as razões e justificativas não eram plausíveis já naquela 

época, o que se pode verificar atualmente é que as coisas não mudaram muito. 

Em vez disso, caminharam justamente para o processo que ele sugeriu que se 

desencadearia. 

Segundo Rocha (2006, p. 267), “a educação está estritamente vinculada 

ao conceito de formação, a ponto de ambos os termos terem se tornado quase 

sinônimos – como ilustram as noções de paideia, Bildung ou humanitas”. Para 

ela, o “conceito de formação repousa sobre o pressuposto metafísico de um 

sujeito que deve ser educado em vista de um fim”. Porém, ao se analisar o 

pensamento de Nietzsche, essa ideia de formação não era o que ele pretendia, 

pois era a favor da transformação ou devir. Em muitos de seus escritos, 

Nietzsche demonstrava sua inquietação com o tipo de educação que estava 

sendo ministrada aos jovens e apresentou para sua época “outra concepção de 

educação” (AZEREDO, 2008, p. 14). Segundo Azeredo (2008, p. 14),  

 
Ao entender que os estabelecimentos de ensino 
promovem uma domesticação dos jovens, propõe na via 
inversa, o adestramento e o cultivo de si. Para o filósofo, 
cultura e educação vêm a ser sinônimos de 
adestramento seletivo e formação de si. A obediência a 
certas regras e a aquisição de novos hábitos juntamente 
com a hierarquização dos instintos caracterizam o 
adestramento que promove justamente o afastamento 
do instinto de saber a qualquer preço e o caminho em 
direção à grandeza. O jovem, mediante o adestramento, 
torna-se senhor dos seus instintos, passando a 
comandá-los. 

 

Segundo Perrenoud et al. (2002, p. 14-15), existem duas posturas 

fundamentais que devem ser atribuídas como competências ao professor do 

século XXI e, consequentemente, aplicadas em sua formação, que são a 

prática reflexiva e a implicação crítica: 
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A prática reflexiva, porque, nas sociedades em 
transformação, a capacidade de inovar, negociar e 
regular a prática é decisiva. Ela passa por uma reflexão 
sobre a experiência, favorecendo a construção de novos 
saberes. 
A implicação crítica porque as sociedades precisam que 
os professores envolvam-se no debate político sobre a 
educação, na escala dos estabelecimentos escolares, 
das regiões e do país. Esse debate não se refere apenas 
aos desafios corporativos ou sindicais, mas também às 
finalidades e aos programas educacionais, à 
democratização da cultura, à gestão do sistema 
educacional, ao lugar dos usuários, etc (PERRENOUD et 

al., 2002, p. 14-15). 

 

Pensar a andragogia a partir de Nietzsche implica na “formação do 

gênio” (FREZZATTI JR., 2008, p. 41). Mas o gênio sugerido por Nietzsche não 

é aquele dotado de uma memória fantástica, capaz de guardar todas as 

informações possíveis e empregá-las de maneira adequada nas diferentes 

situações em que isso se faça necessário. Seu objetivo é o ser superior, nobre, 

que só a educação seria capaz de formar. Segundo Frezzatti Jr. (2008, p. 41), 

Nietzsche se refere a esse gênio como sendo não aquele produzido pela 

“instrução técnica das massas”, mas aquele formado pela mesma educação 

das elites, “o único caminho para a formação do gênio” (FREZZATTI JR., 2008, 

p. 41). É possível vislumbrar, então, a possibilidade da inserção da andragogia 

como característica marcante da metodologia a ser desenvolvida. 

Frezzatti Jr.(2008, p. 41) afirma que Nietzsche enfatizava  

 
a necessidade da instituição de dois tipos de escola: as 
profissionalizantes, para a maioria das pessoas, e as clássicas 
– “superiores”, “nobres” -, adequadas para pessoas que 
estudariam até os 30 anos. Estas últimas seriam responsáveis 
por uma educação independente do Estado e por uma 

renovação da cultura. 

 

Nos dias de hoje, o que se percebe é justamente o inverso. Aos 30, 40 ou até 

em idade mais avançada, muitas pessoas estão ingressando nas universidades 

e trazendo consigo os desafios de uma prática metodológica de aprendizagem 

que se adeque à sua realidade e, ao mesmo tempo, tenha eficácia.  

            A ênfase dada para a ideia da necessidade do estudo pelo prazer assim 

como “um poeta ou um músico ou gênio que olha para as coisas puramente e 
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com amor” está associada à arte de pensar que Nietzsche compara a uma 

dança:  

 
Não se pode retirar de uma educação nobre precisamente o 
dançar em todas as suas formas, poder dançar com os pés, 
com os conceitos, com as palavras; ainda teria que dizer, que 
também temos de poder dançar com a pena – que se tem de 
aprender a escrever? (NIETZSCHE, 2016b [1888], § 7, p. 62). 

 
 Se por um lado, os adultos estão optando por voltar a estudar em idade 

mais avançada, seja para o aprimoramento de seu currículo ou em virtude das 

exigências do mercado; por outro, oferecem a maturidade essencial necessária 

para que a prática andragógica reflexiva apresentada por Nietzsche seja 

explorada de maneira eficaz. Segundo ele, 

 
Para isso é preciso tempo, toma-se tempo, e não pensa 
absolutamente em ficar “pronto”, - aos 30 anos, no sentido de 
uma cultura superior, ainda se é iniciante, uma criança 
(NIETZSCHE, 2016b [1888], § 5, p. 60).  

 

Frezzatti Jr. (2008, p. 43) aponta que: 

 
A falta de educadores aptos à grande tarefa da educação, a 
decadência da educação alemã, especialmente a universitária, 
são aspectos importantes da sua crítica. Ao invés de ser um 
sinal de uma educação elevada, a ciência alemã está ao lado 
dos filisteus da cultura e, por isso, contra o “espírito” (Geist). 

 
 Como característica básica, a andragogia traz em si, a possibilidade e 

viabilidade de desenvolver metodologias que podem não apenas motivar os 

professores a ter práticas de ensino viáveis à aprendizagem, bem como atingir 

e motivar os alunos para que eles aprendam e se desenvolvam mais e melhor. 

Porém, a grande preocupação surge quando, por um lado, é possível sentir a 

necessidade de se ter mais conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes 

e, por outro, atingir e motivar os estudantes para que eles aprendam e se 

desenvolvam mais e melhor, tarefa esta que, segundo DeAquino (2008, p. 13), 

“está cada vez mais difícil”: 

É necessário que professores e organizações educacionais 
sejam capazes de encontrar a combinação correta entre as 
duas abordagens: a pedagogia e a andragogia. O 
distanciamento entre alunos e professores e salas de aula é 
cada vez mais abismal. O medo de fracassar e a falta de 
alinhamento das expectativas dos alunos com as de seus 
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professores e universidades levam a um alto grau de 
desistência ou de não-comprometimento por parte daqueles 
que precisariam aprender. A grande discussão hoje existente 
nos meios universitários e de educação continuada é se a 
pedagogia é uma forma adequada para o ensino e 
aprendizagem de adultos ou se a andragogia, uma abordagem 

que considera a postura crítica e a necessidade da 
experimentação, seria capaz de trazer resultados 
melhores para esse grupo particular de aprendizes. 

  
 Nietzsche (2016b [1888], § 5, p. 60) apresenta que ‘’a idade superior a 

30 anos é uma fase adequada para a aprendizagem e formação do ser 

superior” e reforça a necessidade de professores que sejam aptos a 

desenvolverem metodologias que estimulem a busca pelo conhecimento e o 

saber. Eis a fórmula adequada daquilo que DeAquino (2008, p. 13) chama de 

“contínuo-pedagógico-andragógico”. Ou seja, em determinadas situações o 

aluno adulto precisará de uma aprendizagem mais reflexiva. DeAquino (2008, 

p. 15) ainda menciona que, dependendo “dos níveis de desenvolvimento 

intelectual do aprendiz”, a escolha da combinação correta entre andragogia e 

pedagogia deverá ser analisada e desenvolvida pelo professor, a fim de que o 

estudante se sinta estimulado e identifique suas metodologias próprias de 

estudo e aprendizagem, tendo a autonomia de buscar quando, como e onde 

aprenderá. Essas propostas devem ser previamente discutidas entre professor 

e estudante, cabendo a eles estipularem quantidades, prazos e resultados, não 

porque isso seja o mais importante, mas porque é necessário haver um 

comprometimento de ambas as partes. Para DeAquino (2008, p. 18), cabe ao 

professor a percepção da “transição adequada de um ambiente para o outro”, a 

depender do crescimento e participação do aluno, e dos avanços em sua 

aprendizagem. 

 Segundo Martins (2006, p. 317), “no processo de instauração da cultura, 

os homens atribuem significado às coisas da natureza e às suas relações com 

os outros homens, afinal, são seres culturais”. Para tanto, estabelecem regras 

e normas que vão guiar suas ações no meio em que vivem. No caso da relação 

entre professor e aluno inseridos num processo de aprendizagem, isso não é 

muito diferente. Para que haja uma adequação desse ambiente e essa 

convivência seja viável para todos os envolvidos, de maneira que traga 

estabilidade e harmonia para as partes, uma série de valores e regras deve ser 
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estabelecida também. A questão que se apresenta é: em que parâmetros 

esses valores e regras serão pautados? 

 Nessa etapa da aprendizagem, ou seja, na fase adulta, é desejável que 

ocorra algum nível daquilo que Nietzsche (2017 [1901], p. 144) chama de 

“transvaloração dos valores”. Deveria operar aí, inclusive, a criação de valores 

até mesmo novos, a fim de que o educando possa superar o desânimo, o 

desencanto, o niilismo:  

um movimento que, num futuro qualquer que seja, substituirá o 
niilismo total; mas que admite sua necessidade, lógica e 
psicológica: que absolutamente virá depois dele e por ele. Por 
que se impõe desde já a vinda do niilismo? Porque 
precisamente foram os valores, predominantes até o presente, 
que no niilismo é o último limite lógico dos grandes valores e de 
nosso ideal; porque precisamos transpor o niilismo para 
comprendermos o verdadeiro valor dos “valores” do passado... 
Não importa qual seja esse movimento, dia virá em que 
teremos necessidade de valores novos (NIETZSCHE, 2017 
[1901], p. 144). 

 

A transvaloração encontra-se presente, de forma embrionária, em toda 

metodologia andragógica. A andragogia requer uma atenção premente às 

questões éticas. Ela oportuniza uma espécie de negociação de valores que é 

essencial para a autonomia do aprendiz. 

 Martins (2006, p. 318) menciona que 

A Ética tem como objeto de reflexão os valores morais, ou seja, 
aqueles valores que regulamentam as ações entre os homens 
de uma determinada cultura, num determinado período 
histórico. Os valores morais são históricos e cumprem um 
papel social, pois em cada período histórico, as diferentes 
culturas estabelecem valores morais para orientar as suas 
relações sociais. Os valores sociais são mutáveis, por isso 
podemos falar da existência de uma moral para cada cultura 
num determinado tempo histórico. 

 

 Os valores morais vão sendo estabelecidos de acordo com a 

convivência entre os seres humanos de acordo com o tempo, espaço e 

experiências vivenciadas, e podem ser atribuídos a eles pesos que muitas 

vezes acabam criando barreiras de compreensão e de relacionamento entre 

professor e aluno, caso isso não seja claramente delimitado, pois, “o valor 

moral é sempre uma relação entre o sujeito que valora e o objeto valorado” 

(MARTINS, 2006, p. 318). 
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 Em virtude de o próprio processo educacional padecer hoje de certa 

mercantilização e não contar com condições adequadas de aprendizagem, 

além da falta de base que muitos alunos apresentam ao ingressarem num 

curso de graduação e pós-graduação, a percepção de que os valores morais 

são extremamente importantes nas instituições de ensino muitas vezes acaba 

sendo confundida com a falta de comprometimento de alguma das partes. Isso 

ocorre porque os seres humanos planejam suas ações e selecionam fins para 

guiar essas ações, priorizando alguns valores. Em função disso, os valores 

mais importantes precisam ser identificados nas instituições educacionais. 

A educação é uma instituição social que transmite, constrói e 
modifica os valores éticos. O processo educativo pressupõe 
valores que fundamentam um determinado fim que se pretende 
alcançar. Quais seriam os valores morais que deveriam 
fundamentar a educação? Para que educamos e somos 
educados? (MARTINS, 2006, p. 320) 

 

Na construção da ideia da transvaloração de valores, Nietzsche 

questiona o racionalismo absoluto e acredita que certos valores morais acabam 

tirando do ser humano sua capacidade criativa e inovadora. Por isso, indaga: 

sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor 
“bom” e “mau”? e que valor têm eles? Obstruíram ou 
promoveram até agora o crescimento do homem? São indício 
de miséria, empobrecimento, degeneração da vida? Ou, ao 
contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade da 
vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro? (NIETZSCHE, 
2015 [1887], § 3, p. 9). 

 

 Ao mesmo tempo em que questiona, afirma sua crença de que seria o 

conhecimento de “épocas, povos, hierarquias dos indivíduos” que possibilitaria, 

ao ser humano, chegar ao patamar da liberdade de pensamento. É possível 

notar isso na metáfora a seguir, na qual diz: 

- Para isso encontrei e arrisquei diversas respostas, diferenciei 
épocas, povos, hierarquias dos indivíduos, especializei meu 
problema, das respostas nasceram novas perguntas, 
indagações, suposições, probabilidades: até que finalmente eu 
possuía um país meu, um chão próprio, um mundo silente, 
próspero, florescente, como um jardim secreto do qual ninguém 
suspeitasse... Oh, como somos felizes, nós, homens do 
conhecimento, desde que saibamos manter silêncio por algum 
tempo!... (NIETZSCHE, 2015 [1887], § 3, p. 9). 

 

 No sentido que defendemos, aqui, a transvaloração de todos os valores 

na andragogia não precisa ser tão abarcante quanto a pretendida pelo filósofo. 
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Não se trata de buscar um desarraizamento total, fruto de um 

antifundacionismo radical e intransigente. O experimento andragógico deve se 

pautar, em vez disso, por um questionamento sóbrio que leve o educando a 

questionar o status quo e sua própria condição, promovendo sua autonomia e 

independência intelectual. 

 

2.3 CONCLUSÃO 

 

As reflexões apresentadas por Nietzsche e aplicadas, por nós, à 

andragogia nos fazem perceber que, mesmo que não acreditemos na 

totalidade dessa ideia de anulação dos valores morais por completo, o filósofo 

está certo em defender que os valores são o cerne da educação, e não podem 

servir como repressão ou obstáculo para uma aprendizagem eficaz. Não 

podem ser usados para transformar o alunado em “rebanho”. Ao contrário 

disso, professores e alunos devem ser companheiros de jornada, como bem 

disse Zaratustra: 

Um raio de luz me atravessa a alma: preciso de companheiros, 
mas vivos, e não de companheiros mortos, de cadáveres, que 
levo para onde quero. 
Preciso de companheiros, mas vivos, que me sigam - porque 
desejem seguir-se a si mesmos - para onde quer, que eu vá. 
Um raio de luz me atravessa a alma: não é à multidão que 
Zaratustra deve falar, mas a companheiros! Zaratustra não 
deve ser pastor e cão de um rebanho! 
Para desgarrar muitos do rebanho, foi para isso que vim. O 
povo e o rebanho irritam-se comigo. Zaratustra quer ser 
chamado de ladrão pelos pastores. 
Eu denomino pastores, mas eles a si mesmos se consideram 
os fiéis da verdadeira crença! 
Vede os bons e os justos! A quem odeiam mais? A quem lhes 
despedaça as tábuas de valores, ao infrator, ao destruidor. É 
este, porém, o criador. 
O criador procura companheiros, não procura cadáveres, 
rebanhos, nem crentes; procura colaboradores que inscrevam 
valores novos ou tábuas novas.  
O criador procura companheiros para acompanhá-lo; porque 
tudo está maduro para a ceifa (NIETZSCHE, 2003 [1883-1885], 
§ 9, p. 32-33).  

 

 A essência de nosso posicionamento está justamente aí: no fato de 

professores e alunos tornarem-se (palavra-chave da metafísica de Nietzsche) 

companheiros de jornada na elaboração de novos e importantes valores 

pautados nos ideais de parceria, aprendizado e respeito mútuos.   
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CAPÍTULO 3 

 

NIETZSCHE E A FORMAÇÃO (BILDUNG) DE FORMADORES: 
SEUS AFORISMOS E METÁFORAS ANDRAGÓGICOS 

 

A máxima que Nietzsche apropriou de Píndaro “chegar a ser o que se é” 

(NIETZSCHE, 2012 [1882], §270, p. 141, 1973 [1886], § 263, p. 226), aparece 

em várias citações que impulsionam o seu leitor a tentar entender como é 

possível “chegar a ser o que se é”. Segundo Larrosa (2010, p. 41), Nietzsche a 

escreveu pela primeira vez, em um trabalho juvenil sobre Teógnis, mas ela 

atravessa toda a sua obra como uma espécie de “fórmula” que precisa ser 

estudada e decodificada de acordo com o seu modo de ver amplo e não 

definido ou, quem sabe, em vez disso, de acordo com a própria interpretação 

daquele que o lê, de forma lenta e “ruminante”. 

O objetivo deste capítulo é, de fato, tentar compreender como o conceito 

da Bildung (“formação”) de Nietzsche se reveste de importância para a 

contínua formação dos formadores. Para isso, pretende-se buscar insumos no 

pensamento de Larrosa e Rocha, principalmente, tanto quanto nos 

posicionamentos do próprio Nietzsche, especialmente no caso de suas 

metáforas e aforismos educacionais. Trata-se, portanto, de uma reflexão 

complementar acerca do tema. 

A discussão serve de pano de fundo para criticar a postura um tanto 

acomodada do formador e para apontar que a excessiva burocratização e 

protocolização dos processos de formação têm contribuído para certa apatia no 

meio educacional que deve e pode ser combatida com a consciência de que 

autonomia e liberdade são elementos imprescindíveis para o bom desempenho 

do professor em seu papel de formador do pensamento crítico e independente. 

Sendo assim, esta reflexão começa com uma análise das inquietudes de 

Nietzsche em relação aos processos de formação (Bildung) no Ocidente, em 

sua época, expressa como seus aforismos e metáforas nos ajudam a cristalizar 

seu pensamento acerca de um tipo desejável de formação e aplica suas 

conclusões aos percalços enfrentados pelos educadores da atualidade. 
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3.1 OS TEMORES DE NIETZSCHE QUANTO À FORMAÇÃO 

 

Segundo Rocha (2006, p. 266), “o conceito de formação repousa sobre o 

pressuposto metafísico de um sujeito que deve ser educado em vista de um 

fim”. Porém, ela reconhece que o pensamento de Nietzsche recusa ou 

problematiza o conceito de sujeito, pois “contrapõe à ideia metafísica de 

formação a noção, antimetafísica por excelência, de transformação ou de devir” 

(ROCHA, 2006, p. 267). Ou seja, para compreendê-lo é necessário partir da 

fórmula usada por ele do “tornar-se aquele que se é” (NIETZSCHE, 2009 

[1888], p. 50, § 9). Para isso, é necessário “não suspeitar nem de longe do que 

se é” (ROCHA, 2006, p. 271). Rocha (2006, p. 267) ainda afirma que: 

Numa leitura apressada, essa fórmula, parece aludir a um 
processo de busca de identidade, sugerindo que o homem tem 
uma essência e que é preciso um percurso para levá-lo à sua 
plena realização. Mas procuraremos mostrar que essa frase 
pode ser compreendida de um modo diverso e inteiramente 
imanente: indicando não a capacidade de atualizar uma 
essência, mas a capacidade de ser, a cada momento, aquele 
que nos tornamos. Assim, a frase ganha um sentido bem 
diferente, conforme seja pensada numa lógica da formação 
(metafísica) ou em uma lógica de transformação (imanente): no 
primeiro caso, o objetivo do processo é conduzir a um sujeito 
constituído, ao passo que no segundo caso o objetivo é destituir-
se de toda “subjetividade” (ROCHA, 2006, p. 267-268). 

Partindo da investigação sobre a célebre frase, inspirada em Píndaro, 

“torna-te o que tu és”, e que ele menciona em várias passagens de sua obra 

(NIETZSCHE, 2012a [1882], §270, p. 141, 1973 [1886], § 263, p. 226), 

inclusive aparecendo como subtítulo de seu livro Ecce Homo (2009 [1888]), é 

possível notar que Nietzsche acreditava que o “eu” estava em constante 

“transformação” ou “devir” (ROCHA, 2006, p. 269). Ou seja, ele não cria que o 

indíviduo chegasse a um objetivo final ou atingiria um estado final, como afirma 

no trecho a seguir:  

Se o movimento do mundo tendesse para um fim, esse já 
deveria ter sido alcançado. Mas o único fato fundamental é que 
precisamente não tende para um estado final e toda a filosofia 
ou toda a hipótese científica (por exemplo, o mecanicismo) que 
implica um estado final, encontra-se refutado por esse fato 
basilar... Busco uma concepção do mundo que represente esse 
fato: impõe-se que o devir seja explicado sem que precisemos 
recorrer a semelhantes intenções de finalidade; o devir deve 
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parecer justificado durante cada um dos seus movimentos (ou 
parecer inavaliável, o que dá no mesmo); é absolutamente 
escusado justificar o presente pelo futuro, ou o passado pelo 
presente (NIETZSCHE, 2017 [1901], § 383, p. 384). 

 

Nietzsche não escreve num vácuo metodológico e conceitual. Sua 

concepção de formação (Bildung) se ancorava firmemente numa bem 

elaborada definição desse processo, na qual enfatiza a constituição, os meios e 

os fins do processo formativo: 

E esse é o segredo de toda formação; ela não consiste em nos 
dar membros artificiais, narizes de cera, olhos com antolhos; 
muito pelo contrário, se ela pudesse nos dar semelhantes 
presentes, não passaria de um simulacro de educação; mas 
ela é libertação, extirpação das ervas daninhas, dos 
escombros, da praga que quer se alimentar das tenras 
vergônteas das plantas; ela é efusão de luz e de calor, 
murmúrio amigo da chuva noturna; ela é imitação e adoração 
da natureza naquilo que possui de maternal e misericordioso, 
ela é o complemento da natureza, previne contra os acessos 
implacáveis e cruéis que ela sabe transformar para o bem, 
lançando um véu sobre os casos em que essa natureza se 
mostra madrasta e manifesta sua triste inteligência 
(NIETZSCHE, 2008b [1874], p. 19). 

 

Nietzsche se preocupava quanto aos processos de formação do futuro, 

pois via que a trajetória que estava sendo construída e seguida traria consigo 

consequências vislumbradas por ele como prejudiciais, já que era contra os 

“tabelamentos”. Segundo ele, 

Bem vejo chegar um tempo em que homens sérios, a serviço 
de uma formação totalmente renovada e purificada, 
trabalhando em conjunto, vão se tornar de novo os legisladores 
da educação cotidiana – a que leva à referida formação -. 
Provavelmente deverão elaborar de novo tabelamentos. Mas 
como está longe este tempo! E o que não vai acontecer até lá!  
(NIETZSCHE apud SÜSSEKIND, 1996, p. 12). 

 
 Percebe-se, desta forma, que Nietzsche tinha inseguranças, mas 

também acalentava projetos quanto à futura formação de formadores. Porém, 

essas incertezas e ideações se materializaram, em seus escritos, 

especialmente sob a forma de aforismos e metáforas, o que requer certa 

reflexão para que os examinemos de forma adequada. 

Já em seu tempo, Nietzsche temia a dissolução da universidade como 

instituição de formação do indivíduo pensante, mas desejava sua reformulação. 
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No entanto, enfatizava a importância de não se perder a essência da formação 

do indivíduo para não transformá-lo em mero ouvinte de conhecimentos já 

alcançados. Segundo ele, 

 
Talvez encontre-se entre ele (futuro) e o presente a dissolução 
do ginásio, talvez até mesmo a dissolução da universidade, ou 
pelo menos uma reformulação tão ampla dos assim chamados 
institutos de formação, que seus antigos tabelamentos 
parecerão, aos olhos da posteridade, sobras do tempo das 
palafitas (NIETZSCHE apud SÜSSEKIND, 1996, p. 12). 

 
Ao se analisar a trajetória que a educação tem desenvolvido, é possível 

perceber que muita coisa mudou, e com a chegada da tecnologia possibilitando 

não só o acesso a informações em frações de segundo como também a 

expansão de descobertas e pesquisas nos diversos campos, sejam eles 

filosóficos, científicos ou de ordem educacional, a preocupação com a 

valorização dos textos tradicionais e filosóficos fica ameaçada, já que a própria 

mentalidade das pessoas acaba sendo modificada também. Segundo Knight 

(2015, p. 35), “o progresso acabou se transformando em mais bugigangas, 

mais aparatos facilitadores do trabalho, mais velocidade no transporte e mais 

material para conforto”. Ampliou-se, assim, a maneira como a educação 

precisa ser trabalhada. Hoje, exigem-se daqueles que estão inseridos no 

sistema educacional não só agilidade e comprometimento, mas uma enorme 

subserviência a processos burocráticos e desumanizadores. Ao mesmo tempo,  

há uma necessidade de preparação de uma nova linhagem de 
profissionais educadores que sejam capazes de focalizar o 
pensamento no propósito e de pensar sobre o que estão 
fazendo e por que estão fazendo (KNIGHT, 2015, p. 14). 
 

Estabelece-se, então, um contraste entre um discurso que enfatiza autonomia 

e liberdade profissional, e uma prática que limita essas mesmas qualidades. 

Parece que, de certa maneira, Nietzsche previu essa incoerência do sistema:  

 
Necessita-se de educadores que sejam eles mesmos 
educados, de espíritos superiores, nobres, provados a cada 
momento, provados pela palavra e pelo silêncio, de culturas 
que se tornaram maduras, doces, - e não de eruditos 
grosseiros que ginásio e universidade hoje ofertam à 
juventude. Descontando-se a exceção das exceções, faltam 
educadores, o primeiro pressuposto da educação: por isso o 
declínio da cultura (NIETZSCHE, 2009 [1888], p. 20, § 5). 
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Com isso, ele critica um “modelo tradicional de escola que estabelece ênfase 

na mera transmissão de conteúdos – eruditismo – mediante um grande 

verbalismo” (FIGUEIRA, 2014, p. 70), o que está absolutamente em 

consonância com a fala dos críticos da educação tradicional. Por outro lado, 

sua fala revela que os formadores só serão capazes de promover o 

pensamento crítico e a autonomia daqueles a quem formam, se eles mesmos 

os exibirem em sua prática diária. O paradoxo é que, cada vez mais, os 

formadores atuais necessitam se submeter a desmandos pedagógicos que os 

obrigam justamente a abrir mão de sua criatividade e autonomia. 

 

3.2 AS METÁFORAS DE NIETZSCHE 

 

A obra metafórica por excelência de Nietzsche é Assim falou 

Zaratustra, sendo que o próprio Nietzsche estava ciente da complexidade que 

esse fato gerava e, por isso, declarava que se tratava de “um livro para todos e 

para ninguém” (NIETZSCHE, 2009 [1888], p. 87): 

Agora vou contar a história do Zaratustra. O conceito 
fundamental da obra, o pensamento do eterno retorno, essa 
fórmula suprema de afirmação a que se pode chegar em 
absoluto – remonta ao mês de agosto de 1881: esse 
pensamento foi lançadonuma folha de papel com esta 
subscrição: a “6.000 pés para além do homem e do tempo” 
(NIETZSCHE, 2009 [1888], § 1, p. 87). 
 

A doutrina do “além-do-homem”, o “super-homem”, o “homem superior”, ou 

seja, “o indivíduo soberano, que não se parece senão consigo mesmo, 

indivíduo livre da moral dos costumes... que possui em si mesmo... a 

verdadeira consciência da liberdade e da potência, enfim o sentimento de ter 

chegado à perfeição do homem” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1999, p. 256) 

pode ser percebida na fala de Zaratustra quando diz: 

 
Homens superiores, aprendei isto comigo: na praça pública 
ninguém acredita no homem superior. E se teimais em falar lá, 
a populaça diz: “Todos somos iguais”. “Homens superiores? – 
assim diz a populaça: - não há homens superiores: todos 
somos iguais; perante Deus um homem não é mais do que 
outro; todos somos iguais!” Perante Deus! Mas agora esse 
Deus morreu; e perante a populaça nós não queremos ser 
iguais. Homens superiores, fugi da praça pública! Perante 
Deus! Mas agora esse Deus morreu! Homens superiores, esse 
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Deus foi o vosso maior perigo. [...] agora torna-se senhor o 
homem superior (NIETZSCHE, 2003b [1885], II, p. 284,). 

 
Para Nietzsche, “a crença em Deus, aprisiona a humanidade em falsos valores 

e limita seu poder de conhecimento trazendo uma resposta apaziguadora às 

suas ignorâncias”, e isto acaba levando o ser humano a se conformar com as 

situações que a própria vida lhe oferece (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1999, p. 

256). Porém, com a morte desse Deus, é possível que o ser humano 

transcenda essas limitações. 

 Obviamente, uma premissa tão excêntrica e desconcertante, em sua 

época, como a ideia de que os seres humanos mataram a Deus, por 

estabelecerem sua irrelevância para a vida humana, relegaria as conclusões de 

Nietzsche ao panteão vazio do papo furado. Independentemente dessa 

premissa avassaladora e que, ao longo da história, provocou tantos 

sentimentos antagônicos da parte tanto de confessos devotos à Divindade 

quanto daqueles que, de outra forma, lhe seriam indiferentes, é preciso 

considerar as implicações de Nietzsche quanto à proposta de que o ser 

humano pode ser mais do que vem sendo, essa sensação aterradoramente 

incapacitante que é a percepção de que não vivemos à altura do nosso 

potencial como espécie. Sua preocupação com a elevação do ser humano a 

uma condição superior à que, por hora, ocupamos, pode significar um bônus 

educacional para aqueles que se interessam pela formação. 

Para a mudança que Nietzche pretende, o ser humano deve passar por 

três metamorfoses que o filósofo associa com a fábula contada por Zaratustra 

sobre o camelo, o leão e a criança, e que só serão possíveis de serem 

alcançadas se o ser humano se desvincular da ideia da existência de Deus. A 

metáfora “das três metamorfoses” de Zaratustra é um relato de libertação no 

qual a figura do camelo simboliza “o espírito de suportação”, como afirma 

Niemeyer (2014, p. 93): 

 
Na versão de Nietzsche do voltar-se para si do espírito, o 
camelo simboliza o espírito de suportação, o primeiro degrau 
da espiritualidade, na qual o espírito é determinado por algo 
oneroso externamente, igual a um carregador que pode 
trafegar pelo deserto, e este simboliza a saída do 
condicionamento cotidiano do mundo humano, a permanência 
nele é a precondição para a libertação do espírito. 
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O emprego do vocábulo camelo já havia sido apresentado em outras 

passagens de Nietzsche gerando interpretações bastante interessantes. 

Segundo Deleuze (2016, p. 7), “o camelo é o animal que transporta: transporta 

o peso dos valores estabelecidos, os fardos da educação, da moral e da 

cultura. Transporta para o deserto e, aí, transforma-se em leão”. 

Para Niemeyer (2014, p. 93), essa expressão é usada de modo 

pejorativo em referência aos “camelos da cultura, sobre cujas corcundas se 

localizam muitas ideias e conhecimentos, sem evitar que tudo aquilo seja 

igualmente apenas um camelo”. Quando vista de maneira geral, a metáfora do 

camelo se aplica imediatamente à sobrecarga conteudística que os professores 

muitas vezes insistem em impor aos alunos: 

E agora pense-se em uma cabeça juvenil, sem muita 
experiência da vida, em que cinquenta sistemas em palavras e 
cinquenta críticas desses sistemas são guardados juntos e 
misturados – que aridez, que selvageria, que escárnio, quando 
se trata de uma educação para a filosofia! Mas, de fato, todos 
reconhecem que não se educa para ela, mas para uma prova 
de filosofia: cujo resultado, sabidamente e de hábito, é que 
quem sai dessa prova – ai, dessa provação! – confessa a si 
mesmo com um profundo suspiro: Graças a Deus que não sou 
filósofo, mas cristão e cidadão do meu Estado! (NIETZSCHE, 
2014b, p. 100, § 8). 
 

            Ao analisar essa simbologia associada ao camelo é possível perceber 

que o filósofo tenta esclarecer sua percepção quanto à maneira como os 

estudos filosóficos eram tratados e que era necessário libertar os espíritos 

dessa maneira de pensar e agir. Trata-se de um esforço para martelar a 

filosofia e a forma enfadonha e pouco produtiva como era, então, ensinada. 

Para Figueira (2014, p. 68), o camelo representaria a erudição diletante, pois 

apenas carrega o peso do conhecimento pelo deserto. Mas a metáfora pode ir 

além dessa constatação imediata. 

Segundo Larrosa (2010, p. 91-92), 

O camelo é uma mescla de moral cristã, má consciência e 
espírito ascético: um animal gregário, domesticado, 
escravizado, servil e de carga, um animal que diz sim a tudo o 
que se lhe impõe e que encontra sua felicidade em cumprir 
com seu dever. O espírito se transforma em leão porque 
pretende conquistar a liberdade opondo seu “Eu quero” ao “Tu 
deves” inscrito em cada uma das escamas do dragão-amo, 
contra o qual ele luta. 
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Para Ferraz (2002, p. 28), a análise que faz do camelo é a de que “é sua força 

que deseja o que é pesado, o que é mais pesado”. Para ela, o camelo busca o 

mais pesado exatamente “para avaliar suas forças, para experimentar sua 

potência, o que na perspectiva nietzschiana, se dá simultaneamente ao próprio 

exercício da força”. Ela ainda afirma que: 

O camelo do texto não busca fardos para purificar-se ou para 
cumprir penitência, mas procura as mais pesadas cargas para 
por sua força à prova e simultaneamente, para exercê-la e 
afirmá-la. Trata-se, nesse sentido, de uma força que se 
confunde com uma prova para a força (FERRAZ, 2002, p. 28). 

 
Por isso, pode-se dizer que o camelo pode ser o professor que entra na sala de 

aula cedo pela manhã e só sai dela quando já é hora de se recolher à cama. O 

camelo também pode ser o professor que se vê às voltas com uma 

insuportável burocracia, as corcovas que reduzem os seus movimentos e 

agilidade, e que, embora naturais na vida do camelo, acumulam fardos e ônus 

imobilizantes. O camelo também pode ser o professor que geme sob o chicote 

de pedagogos enfezados e exigentes, que se portam como verdadeiros 

atravessadores na mediação das relações entre os pais e o professor, entre os 

clientes e o operário desiludido e patético do chão de fábrica. 

 Já a figura do leão pode simbolizar a liberdade de um animal de rapina 

criador. Segundo Niemeyer (2014, p. 336), 

A vontade de rapina do leão é apenas um estágio intermediário 
no caminho do camelo até a criança. Pois “criar novos valores 
– isso ainda não é possível ao leão: mas criar para si uma 
liberdade para novas criações – isso possibilita o poder do 
leão”. O camelo está em uma relação com a moral do “tu 
deves”, de modo que o leão representa o corajoso “eu quero” 
da autodeterminação: “Faminta, violenta, solitária, sem Deus: 
assim quer a si mesma a vontade do leão”. 

 
O estágio do leão representa aquele que reage para não mais ser camelo. Sua 

liberdade de pensamento e sua vontade de potência, de ser um super-homem, 

farão com que consiga modificar a situação em que está inserido. Para 

Nietzsche (2012b [1883-1885], p. 278, § 16), “conhecer... é o prazer para 

aquele que tem a vontade de leão”. Segundo Larrosa (2010, p. 91-93), 

 
O leão representa o movimento heroico do “fazer-se livre” 
lutando contra o amo e vencendo-o. Por isso, define-se por 
oposição e só pode viver da confrontação, da luta, da 
destruição, como se seu destino estivesse ligado ao do dragão-
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amo que se converteu em seu maior inimigo. O leão é um herói 
negativo, sua força é ainda reativa.  

 
 Para Ferraz (2002, p. 30), “o camelo transmuta-se em leão movido, 

desde sua primeira emergência no texto, por uma premente necessidade: 

‘liberdade quer ele conquistar para si e ser senhor em seu próprio deserto’”. 

Nos termos da docência, o leão é um animal feroz, mas, no entanto, ainda 

acuado, ainda ameaçado. Falta-lhe a inteligência superior que o moveria além 

da força bruta, em direção à autonomia real e satisfatória. Ainda está na jaula, 

ainda se comporta como gato selvagem adestrado para os truques do circo. 

Ruge apenas quando está esfaimado ou em dor excruciante. Nas outras horas, 

comporta-se de maneira complacente e dócil. O leão pode ser o aluno que 

busca fazer-se ouvir, mas também pode ser o professor que, embora livre dos 

fardos e da imobilidade do sobrecarregado camelo, ainda se sente 

constrangido a renunciar à liberdade pelos nacos de carne velha e dura que o 

sistema lhe arremessa da distância confortável da cadeira majestosa dos 

empresários da educação. 

E, por último, a metamorfose em criança simboliza uma segunda 

inocência e liberdade sem o estorvo das responsabilidades artificiais que se 

impõem sobre os educadores. 

O leão, porém, tem de se tornar criança: “Inocente é a criança 
e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira 
por si, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim, 
meus irmãos, para o jogo da criação é necessário um sagrado 
dizer sim: o espírito quer apenas SUA vontade, quer apenas 
espírito, o que está perdido para o mundo ganha SEU mundo”. 
Somente a criança se possibilita criar algo novo que está 
inteiramente em si, possibilita uma nova visão, produzir um 
novo mundo, pois ela percorreu a trajetória da negação daquilo 
que até então vigorou como válido. O próprio Zaratustra não 
procura por nenhum discípulo que possa percorrer seu 
conhecimento como ato teórico, mas sim espera pelas 
crianças. Crianças aqui seriam metáfora para um futuro no qual 
o conhecimento de Zaratustra continuasse a viver através de 
suas crianças, que, contudo, teriam de seguir seus próprios 
caminhos (NIEMEYER, 2014, p. 118). 
 

Obviamente, as metáforas se sucedem numa progressão que avança da 

formação menos recomendável para o ideal de Nietzsche. Sendo assim, a 

criança vem por último, já que, para Nietzsche, ela se reveste de várias 

características desejáveis. De acordo com Larrosa (2010, p. 91-93), 
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Por último, a criança é esquecimento, inocência, jogo, 
afirmação, criação, abertura, possibilidade, início. Nesta 
metáfora, Nietzsche quer ser um começo. Não só um 
destruidor, mas um começo. E sua encarnação destrutiva e 
crítica não é mais do que a condição para o começo. A criança 
é, em Nietzsche, origem, começo absoluto. E a origem está 
fora do tempo e da história. A criança das três metamorfoses é, 
outra vez, mais um catalisador de nossas perplexidades do que 
uma figura teoricamente unívoca e doutrinalmente assimilável. 

 
Segundo Ferraz (2002, p. 33), “por não mais ter que lutar contra todos os ‘tu 

deves’, o espírito pode se tornar por fim criança” e essa transformação 

Nietzsche (2008a [1873-1874], § 7, p. 53) compara “a uma dança, um riso” que 

traz em si leveza e inocência, sentimentos que só são comuns aos artistas e às 

crianças. Ele diz: 

Só neste mundo, o fogo do artista e da criança conhece um 
devir e uma morte, construído e destruído sem qualquer 
imputação moral, no seio de uma inocência eternamente 
intacta. E, assim como brincam o artista e a criança, assim 
brinca também o fogo eternamente vivo, assim constrói e 

destrói com toda a inocência (NIETZSCHE, 2008a [1873-
1874], § 7, p. 53) 
 

É possível associar essa análise ao “utopismo que consola” (LARROSA, 

2009, p. 94) e aludir à ideia que Foucault dá à criança de Nietzsche, quando 

enfatiza a possibilidade de “libertação”. Ou seja, se “a utopia não possui um 

lugar real, desabrocha num lugar maravilhoso e liso; abre cidades com vastas 

avenidas, jardins bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja 

quimérico” (FOUCAULT, 2000, p. 9). Sendo assim, é possível acreditar que, a 

partir dessa sensação de liberdade e espontaneidade, é que a aprendizagem 

acontece. Nietzsche (2008b [1874], § 1, p. 19) afirma que “os verdadeiros 

educadores são os libertadores” e que é só através dessa libertação que a 

verdadeira aprendizagem acontece: 

Teus verdadeiros educadores, aqueles que vão te formar, vão 
te revelar aquilo que realmente é o sentido original e a 
substância fundamental de teu ser, aquilo que resiste a toda 
educação como a toda formação e, em todo caso, uma 
realidade dificilmente acessível, um feixe amarrado e rígido; 
teus educadores nada podem fazer por ti, a não ser tornar-se 
teus libertadores. 

 
Nietzsche (2003a, [1883-1885] § 2, p. 235) também explica que a 

transformação em criança não é o estágio final, mas um estágio intermediário 
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que proporciona a transformação final que é a metamorfose em homem, ou 

seja, quando o ser humano abandona as ilusões religiosas e metafísicas e 

aprende a amar a vida terrena. Ele diz: 

Mas agora saí deste quarto de crianças, desta minha caverna 
onde hoje estão como em sua casa todas as infantilidades. 
Refrescai lá fora os vossos ardores infantis e apaziguai o 
tumulto do vosso coração! 
É verdade que, se não tornais a ser como crianças, não 
podereis entrar no tal reino dos céus – e Zaratustra ergueu as 
mãos para o ar. 
- Nós, porém, não queremos entrar no reino dos céus; 
tornamo-nos homens, por isso mesmo queremos o reino da 
terra”. 
 

Segundo Ferraz (2002, p. 33-34),  

Não se trata, portanto, de qualquer banal, “retorno à infância”. 
O que da criança se ressalta é a inocência, entendida como 
leveza que não pode ser contagiada por qualquer ‘tu deves’ e 
como a tranquilidade de quem já conquistou liberdade e não 
mais precisa lutar; é ainda, a capacidade ativa do 
esquecimento, associada à boa digestão, ao novo começo, e 
considerada por Nietzsche como condição de possibilidade de 
toda felicidade, saúde e presente.  
 

Para Nietzsche, ser criança não é, então, um convite à apatia e ao 

conforto mesquinho da acomodação. Ele deixa isso claro, ao condenar os 

beatos de alma sensível que convidavam para uma duvidosa volta à infância: 

“voltemos a ser crianças, outra vez, e digamos ‘bom Deus!’ com as bocas e os 

estômagos estragados pelos confeiteiros devotos” (NIETZSCHE, 2012b [1883-

1885], p. 243-244). Nesse sentido, podemos imaginar que o filósofo 

deplorasse, hoje, um acomodamento juvenil à sinecura. Condena, veemente, 

aqueles que se vendem dessa forma, chamando-os de “apóstatas”, bailarinos 

que foram rastejar em direção à luz (NIETZSCHE, 2012b [1883-1885], p. 241). 

Para ele, esses não constituem senão uma maioria covarde. 

Por isso, da perspectiva do formador, supomos que a criança encarne a 

espontaneidade criativa que a liberdade e a autonomia trariam ao educador. 

Livre das amarras burocráticas dos infindáveis protocolos e formalidades que 

cerceiam sua fecundidade, o formador pode se dedicar inteiramente ao tipo de 

atividade que o realiza e o deixa à vontade com o trabalho escolar. Em certo 

sentido, o formador-criança compreende que a educação não tem 

necessariamente que privilegiar o mercado nem as expectativas do governo, 
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dos pais, da administração da escola, dos organismos de controle ou dos 

pedagogos que examinam seu trabalho da situação cômoda de senhores de 

engenho e contrabandistas do álcool que iludiria a todos, inclusive mercado, 

governo, pais, administradores, controladores e a si próprios. Essa 

“irresponsabilidade” santa permite que se volte, então, para o mais genuíno 

objeto de sua atenção: a relação de seus educandos com a vida. 

 

3.3 CONCLUSÃO 

 

Deleuze (2016, p. 7) menciona, em sua interpretação dessas 

metamorfoses, que elas se referem, entre outras coisas, a “momentos da obra 

de Nietzsche e os estágios de sua escrita”. Figueira (2014, p. 68), em sua 

interpretação deste trecho, afirma que a grande quantidade e excesso de 

cultura “exala um odor como se proviesse do pântano”. Ao contrário do que 

Nietzsche diz sobre o verbo “tornar-se”, Bauman (2012, p. 23) considera que 

 
Usar o verbo tornar-se não é inteiramente correto, já que os 
seres humanos têm sido escolhedores desde o momento em 
que viraram humanos. Mas se pode dizer que em nenhuma 
outra época a necessidade de fazer escolhas foi tão profunda, 
nem o ato de escolher se tornou tão dolorosamente 
embaraçador, conduzido sob condições de dolorosa, mas 
incurável incerteza, de uma constante ameaça de “ficar para 
trás” e ser excluído do jogo, impedido de voltar a ele pela 
incapacidade de atender às novas demandas. 

 
Na perspectiva de Bauman, talvez o verbo empregado por Nietzsche não dê o 

resultado esperado por ele, já que vivemos hoje em uma sociedade 

completamente fluida e cada vez mais apressada. Bauman pode estar certo em 

termos da sociologia contemporânea, mas se equivoca filosoficamente. É 

justamente a fluidez de nossos tempos que nos assegura que o “tornar-se” 

assume importância cada vez mais capital. Nietzsche disse: “o que é não se 

torna; o que se torna não é” (NIETZSCHE, 2016b [1888], § 4, p. 29). Não é o 

“tornar-se”, o “chegar a ser”, que está em crise, mas o “o que se é”. Aliás, o 

próprio Nietzsche (2012b, [1883-1885],§ 8, p. 270-271) reflete sobre as três 

fases da experiência humana: a primeira compreendendo o período até a 

declaração de que “tudo flui”; a segunda abarcando o período de reação, que 
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ele chama de “duro inverno”, no qual se afirmou, de cima da ponte, que “tudo 

está parado”; e a última e mais recente, quando se descobriu que “o vento do 

degelo” é capaz de derrubar a ponte e fazer tudo fluir, inclusive o que restou da 

ponte. De qualquer forma, Nietzsche não traça caminhos, mas aponta a 

direção. A trajetória requer abandonar a postura servil e complexada de camelo 

que, assim como a moral de rebanho, simplesmente cria um lodo viscoso que 

nos prende ao chão no lugar exato em que nos plantaram, assumir a coragem 

do leão que ruge, apesar da jaula e do açoite, de modo que, eventualmente, 

alcancemos a ousadia da criança que olha para o futuro e sorri, pois reconhece 

que é inevitável que cresça e se liberte. 

 Ao falar sobre os seres sublimes, Nietzsche (2012b [1883-1885], p. 158-

161) reclama que o ser sublime (provavelmente o ser humano antes de se 

tornar o super-homem) ainda não é totalmente sublime porque ainda é feio; 

ainda parece um animal selvagem; ainda é pálido (por conta de suas 

expectativas); ainda tem semblante negro (porque as mãos fazem sombra ao 

rosto) e ainda tem vontade de herói. Nesse contexto, ele lamenta que esse ser 

humano com vontade de herói tente, ainda, derrotar monstros e resolver 

enigmas quando, em vez disso, devia transformá-los em “crianças celestes”. 

Parece, aí, uma repetição das metamorfoses, pois o camelo e o leão podem 

ser o enigma e o monstro. Em última instância, o propósito educacional de 

Nietzsche é, afinal de contas, a formação de crianças celestes. 

Escolhemos, aqui, a reflexão sobre a tríplice metamorfose de camelo, 

leão e criança, mas poderíamos, em vez disso, ter optado por três outras 

transformações propostas por Nietzsche (2012b [1883-1885], p. 196-197; 239) 

no mesmo livro: de gatos em tigres, de sapos venenosos em crocodilos e de 

macacos imitadores em suínos grunhidores. Para Nietzsche (2012b [1883-

1885], p. 228), as metamorfoses são necessárias porque o ser humano não 

passa de o mais dócil dos animais domésticos. No entanto, para que os 

educadores optem por essas transformações, é preciso seguir as quatro 

prudências que nos sugere no mesmo contexto: fingir que nos deixamos 

mesmo enganar, tratar com mais deferência os vaidosos do que os orgulhosos, 

procurar ver algum bem nos malvados e disfarçar-nos para nos sentar com os 

bem vestidos, vaidosos e “dignos”. Com isso, evitaríamos o confronto direto 
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com aqueles que nos exploram e de nós dispõem como se fôssemos os peões 

de seu tabuleiro. Mas a metamorfose teria, ainda assim, ocorrido. 

O que Nietzsche parece sugerir, com seus aforismos penetrantes e 

metáforas surpreendentes, é que, mais do que nunca, em sua época, os 

formadores necessitavam de autonomia e liberdade. Mais do que nunca, em 

nossa época, os formadores necessitam de autonomia, liberdade e coragem 

para chegarem a ser o que são. Infelizmente, conforme o próprio Nietzsche 

(2012b [1883-1885], p. 200) nos assevera: “a mim me falta a voz do leão para a 

todos comandar” e “ainda precisas virar criança e não ter vergonha”. A carência 

dessa transformação vira um lamento triste e constante em seus escritos. Por 

isso, ele insiste: “ainda não consegui ser forte o bastante para a última 

devassidão e audácia do leão... um dia ainda encontrarei a força e a voz do 

leão” (NIETZSCHE, 2012b [1883-1885], p. 218). Porém, o filósofo sabe que 

“são as palavras mais silenciosas que trazem a tempestade e são os 

pensamentos que chegam com pés de pomba que dirigem o mundo” 

(NIETZSCHE, 2012b [1883-1885], p. 200). 

Nietzsche (2012b [1883-1885], p. 265) propõe a derrubada das velhas 

cátedras profissionais e afirma que “conhecer é o prazer para aquele tem a 

vontade de leão” (NIETZSCHE, 2003a [1883-1885], § 16, p. 208). Para nós, 

soa encantadoramente oportuna essa convocação para a militância contra 

santos, poetas, redentores e sábios obscuros. No entanto, na mesma medida, 

é preciso lembrar, como educadores, de suas outras palavras de provocação: 

“esta é minha última doutrina: Aquele que quer aprender a voar um dia, deve 

primeiro ficar de pé”. É isso mesmo, para aprender a voar, é preciso, antes, 

ficar em pé; para aprender a voar, é preciso, antes, subir a lugares altos. Como 

o próprio Nietzsche (2003a [1883-1885], § 2, p. 197) afirmou: não há caminho. 

Nós é que fazemos o caminho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As metamorfoses propostas por Nietzsche e que se tornaram o objeto 

principal de nossas considerações até aqui, se vinculam a sua premente 

preocupação com a formação (Bildung) do homem superior. Interpretá-las não 

é uma tarefa fácil. Apesar disso, uma modalização excessiva de nossas 

conclusões não faria justiça a um filósofo que empunhava o martelo para, com 

ele, demolir as objeções alheias. Não nos compete usar nenhuma outra 

ferramenta, que não o martelo de Nietzsche ou a clava de Schopenhauer 

(NIETZSCHE, 2008b [1874], § 8, p. 102), a fim de lapidar as sentenças finais 

deste trabalho e esculpir a nossa vontade de potência. No espírito de 

Nietzsche, afirmamos que nos importamos menos em tê-lo compreendido 

perfeitamente, se é que isso é mesmo possível, do que em lhe fazer a justiça 

de brandir o martelo no compasso da dança apaixonada de seus pensamentos 

ousados e afrontosos. 

Nossa primeira conclusão é que o filósofo acertou na progressão das 

três metamorfoses: camelo, leão e criança. As duas primeiras transformações 

necessariamente atuariam sobre a condição animalesca do ser humano, 

conforme observada por Nietzsche e que ele associa com “sua pressa 

incessante de acumular e dissipar”, sua maneira “de se enganar e de se 

espezinhar mutuamente” (2008b [1874], p. 61-62). Elas denunciam exatamente 

a visão que o filósofo expressou com tanta contundência: a educação de sua 

época não passava de um esforço de adestramento. Por isso, Nietzsche 

(2008b [1874], § 6, p. 70) se empenha em dizer: 

se estivermos realmente convencidos que a cultura tem por fim 
único facilitar o surgimento do homem verdadeiro, e nada mais, 
e se constatarmos que em nossos dias ainda, apesar do luxo e 
do brilho da civilização, as medidas que favorecem a vinda 
desse homem superior não se distinguem praticamente do 
adestramento infligido aos animais, julgaremos necessário 
instituir, em lugar desse “obscuro esforço”, um querer 
finalmente consciente. 
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Nietzsche era detentor desse ideal de cultura e educação. E, mais do que isso, 

ele jamais se acovardou ou deixou de denunciar as contingências que, em sua 

época, impediam a formação do homem superior: 

A cultura exige dele [o formador] não somente a experiência 
interior e a apreciação justa do mundo exterior, cuja onda o 
cerca, mas requer enfim e principalmente que ele aja, isto é, 
que lute pela cultura, que ataque as influências, os hábitos, as 
leis, as instituições nas quais não reconhece o fim que se fixou, 
a produção do gênio (NIETZSCHE, 2008b [1874], § 6,  p. 69).  

 

E foi isso mesmo que Nietzsche fez. Portanto, a primeira conclusão é que as 

metamorfoses se conectam com essa visão do papel adestrador da educação 

quando sucumbe aos interesses do Estado ou do mercado, em vez de se voltar 

para a formação de um ser humano superior. 

Uma segunda conclusão tem que ver com a importância que Nietzsche 

atribui à leitura como prática libertária e produtora de valores. Para Nietzsche, 

são justamente as práticas de adestramento que impedem o ser humano de se 

tornar criativo e independente em seu pensamento e atitude. Por isso, no 

contexto da prática andragógica, a leitura consciente e cuidadosa se reveste de 

especial importância. É a essa prática que ele se refere como “ruminação”, 

uma metáfora onipresente em seus escritos: “se não nos modificarmos e 

virarmos vacas, não entraremos no Reino dos Céus porque há uma coisa que 

temos que aprender com elas: a ruminação” (NIETZSCHE, 2003a [1883-1885], 

p. 358). Em algum estágio entre o camelo e o leão, situam-se as vacas de 

Nietzsche, a versão elevada do educando capaz de ler e entender o que lê.  

Nossa terceira conclusão é que a as três metamorfoses podem inspirar 

experimentos de vontade, afetos, desejos, sentimentos de potência e a criação, 

na mentalidade de professores e alunos, de uma prática que caiba na visão 

pedagógica e que favoreça a inserção andragógica (SOMERA; SOMERA JR; 

RONDINA, 2010, p. 106-107). Essa inspiração pode, inclusive, atenuar as 

dificuldades às vezes existentes nas relações pessoais entre estudantes e 

professores, pautando a aprendizagem num modelo humanístico capaz de 

substituir o modelo mecanicista, tecnicista e mercantil ora em vigor. Ao longo 

da Bildunsgroman de Zaratustra, Nietzsche faz seu herói oferecer, aos outros, 

sua caverna, suas canções, seu mel e seu reino, aptas metáforas para tudo o 

que é ofertado numa sala de aula. Não se trata de despreendimento do mestre 
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do eterno retorno, mas de uma postura ética diante da falência súbita e 

provisória de todos os valores (até sua substituição por novos e mais valiosos 

valores). Por isso, segundo Nietzsche (2003a, [1883-1885], p. 278), “uma 

elevada e firme vontade é a planta mais bela da terra”, cuja visão “anima o 

triste e abatido”, serenando o inquieto e curando-lhe o coração. Está aí um 

valor que Nietzsche deseja que seja valorado. É ao leão que a vontade nos 

remete na novela educativa (NIETZSCHE, 2003b [1883-1885], p. 320): 

“Chega o sinal”, disse Zaratustra, e o coração trasmudou-se-
lhe. E viu diante de si, estendido a seus pés um corpulento 
animal ruivo, que encostava a cabeça aos seus joelhos e se 
não queria afastar dele como um cão afetuoso que torna a 
encontrar o antigo dono. Mas as pombas não eram menos 
carinhosas que o leão, e de cada vez que alguma lhe passava 
pelo focinho, o leão sacudia a cabeça e punha-se a rir. [...] E 
ele (Zaratustra) emudeceu completamente; mas sentia o 
coração aliviado, e dos seus olhos corriam lágrimas que lhe 
banhavam as mãos. [...] E o leão lambia incessantemente as 
lágrimas que corriam pelas mãos de Zaratustra, rugindo e 
rosnando timidamente. Eis o que fizeram estes animais. 
 

É, de fato, a vontade que se interpõe entre professor e aluno, mas ela pode ser 

desenvolvida, mediante a disposição de cada uma das partes, a fim de que “o 

grito angustiado de ambos cesse” (NIETZSCHE, 2003a [1883-1885], p. 278), 

ou pelo menos amenize.  

 A quarta conclusão nos remete ao fato de que a educação de adultos 

pode realizar mais do que simplesmente preparar para o mercado. Na época 

de Nietzsche (2008b [1874], p. 21), a educação de adultos da Alemanha 

voltava-se para dois aspectos principais que mobilizavam todos os esforços: 

um foco no ponto forte do aluno (centro) e um foco no desenvolvimento 

harmonioso de suas capacidades menos proeminentes (periferia). O filósofo 

queixa-se disso, supondo que esses objetivos estavam aquém da dignidade da 

educação. Ele não queria que a educação produzisse um centro com uma 

periferia. Ele queria que tudo fosse centro! Não havia lugar para uma viga 

central amparada por vigas laterais menores. Não era uma armação de circo 

que queria, mas um Partenão, um lugar à altura do “gênio”, o “homem 

superior”. Da mesma forma, supomos que a educação atual pode realizar mais 

pelos adultos. Mais do que remediar, deveríamos transformar. 

 “Qual é o mosquito que não nos deixa dormir?” A pergunta de Nietzsche 

(2008b [1874], § 2, p. 21) faz sentido à luz daquilo que nos move a estudá-lo e 



59 
 

 

a buscar nele justamente uma forma de afugentar o mosquito e recuperar o 

sono. No nosso caso, o mosquito é a desintegração dos ideais da educação 

solapados por seus falsos protetores (NIETZSCHE, 2008b [1874], § 6, p. 71-

72): o mercado, o Estado, o decoro (ou moral, ou religião) e os supostos sábios 

(ou “canalhas respeitosos”) que a utilizam para dela se beneficiarem e lograrem 

domínio sobre as massas, sendo que, inclusive, a estes últimos, o filósofo 

dedica longas páginas (NIETZSCHE, 2008b [1874], § 6-7, p. 76-83, 94). O que 

dói é ver que a educação vem sendo escravizada pelos três M rejeitados por 

Nietzsche: o Momento, a Maneira de pensar e os Modismos (NIETZSCHE, 

2008b [1874], § 6, p. 75). Com respeito aos modismos educacionais que 

substituem, então como agora, a reflexão e a autonomia dos professores, 

Nietzsche (2008b [1874], § 6, p. 85) chega a dizer que  

a partir do momento em que o chefe dos seguidores fizer soar 
sua palavra de ordem, um poderoso eco responderá de todos 
os cantos. O primeiro dever, nesse caso, é de lutar em “ordem 
unida”; o segundo é de tratar como inimigos aqueles que se 
recusam a entrar em formação de combate.  

 

 Com nosso martelo em punho, concluímos essas considerações finais 

com uma recapitulação breve e uma constatação fulminante. A constatação 

vem antes, à la Nietzsche: 

quando o Deus todo-poderoso faz aparecer um pensador em 
nosso planeta, logo tudo estará em perigo. É como quando um 
incêndio se alastra numa grande cidade e ninguém sabe o que 
o fogo vai respeitar nem onde vai se deter. Então não há nada 
na ciência que não possa ser derrubado amanhã... o amor da 
verdade é uma força temível e poderosa (NIETZSCHE, 2008b 

[1874], § 8, p. 110-111). 
 

Por isso, ninguém deve imaginar que educar adultos será uma empreitada fácil. 

Forças estranhas conspiram contra esse projeto. 

A recapitulação aponta para as quatro principais lições que aprendemos 

de Nietzsche sobre a andragogia: em primeiro lugar, para aprender, o adulto 

precisa da espontaneidade e desprendimento da criança (a metamorfose); em 

segundo lugar, para aprender, o adulto precisa ler de forma crítica e 

concentrada (a ruminação); em terceiro lugar, para aprender, o adulto precisa 

de um experimento humanista que não coloque o modelo mecanicista, 

tecnicista e mercantil em primeiro lugar (a vontade); finalmente, para aprender, 
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o adulto precisa que a educação faça mais por ele do que tem feito atualmente 

(a transformação). 
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