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Resumo 
O artigo pretende apresentar uma ideia de educação e por consequência uma vivência de aula 

no ensino superior. Trata-se de um educador e de estudantes que devam ser provados a cada 

momento pela palavra e pelo silêncio, “de culturas maduras, tornadas doces” e não grosseirões 

eruditos. As tarefas básicas de um educador: ensinar a ver, aprender a pensar, aprender a falar e 

escrever para cultivar uma cultura nobre. Habituar o olho, como diz Nietzsche, “ao sossego, à 

paciência, a deixar as coisas se aproximarem; adiar o julgamento, aprender a rodear e cingir o caso 

individual de todos os lados.” Aprender a ver significa ficar mais vagaroso, mais lento, desconfiado 

para efetivamente mergulhar nas circunstâncias e refletir. Um educador precisa ensinar a pensar, ter 

“vontade de mestria”, ensinar a dançar com as palavras. Importa também dançar com os pés, 

conceitos, e como diz Nietzsche, com “a pena” – dançar para escrever. Um aluno precisa explicitar 

seu desejo, saber cultivá-lo por meio de estratégias de formação como a leitura. Neste cenário cabe 

refletir sobre o conceito de espírito livre para compreender como a linguagem pode nos fazer 

criativos - “O que é medíocre no homem comum?”, segundo Nietzsche, é a falta de compreensão 

da outra face das coisas. O perspectivismo como conteúdo e forma. Nesse itinerário existe uma 

expectativa: que cada indivíduo alcance sua própria forma e identidade. Esse voltar-se para si 

mesmo é, como diz o autor, “o efeito da melhor arte e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza da 

experiência estética”. Essa é uma bela imagem da docência: conduzir alguém até si mesmo, assim 
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como é um desafio para quem aprende. Aprender não significa repetir, tornar-se discípulo do outro, 

mas encontrar sua própria forma. 

 

 

Abstract 
The paper aims to present the idea of education and therefore an experience of higher 

education in the classroom. It is an educator and students should be tested each time by word and 

silence, "mature cultures, made candy" and not boors scholars. The basic tasks of an educator: 

teaching to do, learning to think, learning to speak and write to cultivate a noble culture. Accustom 

the eye, as Nietzsche says, "to quiet, to patience, to letting things come closer; delay the trial, learn 

to surround and confine the individual case from all sides. "Learn to do means getting slower, 

slower, suspicious circumstances to effectively soak in and reflect. An educator needs to teach how 

to think, to have the "will tomastery " teach to dance with words. It also dancing with the feet, 

concepts, and as Nietzsche says, "worth" - dancing to write. A student must articulate his desire, 

knowing cultivate it through training strategies such as reading. In this scenario fits reflect on the 

concept of free spirit to understand how language can make us creative - "What is mediocre at 

common man", according to Nietzsche, is the lack of understanding of the other side of things. 

Perspectivism as content and form. In this journey there is an expectation: that each individual 

reach their own form and identity. This turn to yourself is, as the author says, "the effect of the best 

art and perhaps constitutes the core of aesthetic experience and greatness." This is a beautiful 

image of teaching: drive someone to yourself, as it is a challenge for learners. Learning means not 

repeat, becoming a disciple of the other, but finding your own way. 

 

 

Formação no ensino superior 
Afinal, como nos tornamos o que somos? Como acontece a formação na academia? Será 

preciso ver a si mesmo, reconhecer as escolhas que fez: aquelas impostas, aquelas que nem 

percebemos que poderíamos ter feito. Em grande medida nem sabemos quem somos e por isso 

esbanjamos energia em lugares inadequados. O ato que nesse ponto surge é aquele que foi 

impedido de ser cultivado, esqueceu que existia, não buscou a nutrição adequada, mergulhou em 

clima e lugar inadequados e deixou-se configurar, quando não morrer. Mesmo na academia 

corremos o risco de morrer por conta das rotinas já incorporadas.  

Uma reflexão exigente precisa conhecer as possíveis abordagens de um mesmo tema 

tomando outras vozes. Tarefa de um estudante e também de um docente. Conhecer apenas sua 

própria voz é reduzir o conhecimento a um só pensamento. “Miopizar” o tom, a palavra, o sentido. 

Produzir beleza na academia significa – na esteira de Nietzsche – fazer sacrifícios ao bom gosto: 
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“por causa dele, ter feito e deixado de fazer muita coisa. Preferir a beleza à vantagem, ao hábito, à 

opinião, à inércia.”(NIETZSCHE, 2006, p. 96). Segue o autor ainda afirmando: nem diante de si 

mesmo se deve “deixar-se ir”. (NIETZSCHE, 2006, p.96-97). Esse caminho é custoso, seletivo – 

contudo significativo. 

Sendo assim, porque tanta compulsão pela defesa da existência do falso e do verdadeiro? Por 

que ensinar que a beleza é feita da verdade? Por que a insistência com determinadas abordagens e a 

recusa de outras? A provocação da pergunta sobre o falso e o verdadeiro indica a necessidade de 

refletir sobre o espírito livre, aquele que pode pensar contra seu tempo, pode pensar de modo 

diverso do que se esperaria, não permite o deixar-se ir seguindo hábitos e costumes. Escapar da 

tradição implica conhecê-la, dando à ruptura uma conotação de alta responsabilidade. Aos alunos 

sempre vale nesse ponto dar uma parada e cavar uma trincheira para outra reflexão. Ao desejar 

alunos criativos, com estilo próprio, por vezes confundimos – autorizando qualquer manifestação. 

Cabe sim enfrentar a tensão entre tradição e criatividade, prática custosa e muito exigente. 

Aquele que toma a palavra para falar ou escrever deve conhecer o mundo da alma humana 

com todas as suas emoções e forças. Aqui consideramos o peso da palavra “formação”. Tomar as 

palavras exige formação, cultura de fundo. Nietzsche, como um professor exigente, anuncia a sua 

escrita no prefácio da obra “Aurora”: “Não escrever nada que não deixe desesperada a espécie dos 

homens ‘apressados’”. Da mesma forma, o autor de “Assim falou Zaratustra” exige para si leitores 

versados na “arte venerável da leitura” (NIETZSCHE, 2008, p. 14) uma arte que requer um 

trabalho sutil e delicado e que nada realiza se não for aplicado com lentidão. 

Beleza e enfrentamento da pressa, desaceleração para aprender. Aprendizagem custosa em 

tempos modernos. Nietzsche olha desconfiado para o leitor moderno, ele sabe que hoje realizamos 

“leituras teleológicas”( NIETZSCHE, 2008, p.14): habituamo-nos a ler instrumentalmente, lemos 

para escrever, lemos porque nos exigem, lemos para criticar, lemos para dizer que lemos, etc.; 

assim desaprendemos a ler a partir do prazer de ler: ler filosoficamente, ler para alimentar o 

espírito. 

Nas universidades somos exigidos a estar sempre “atualizados”, propagando um pressuposto 

falso que a “última versão” é melhor, o último lançamento é sempre o mais cabal, o mais 

interessante – esquecemos os clássicos, a leitura prazerosa de obras nas quais “o tempo exercitou 

inutilmente os seus dentes”. 

Como seria um estudante capaz de tocar as palavras com suspeitas, com afeto, com 

curiosidade e – também – com ignorância? Qual processo de formação estaria em curso? Como 

seria um estudante e um mestre interessados em cavar túneis subterrâneos para encontrar o enigma 

de sua ignorância, para abrir trincheiras a novas perspectivas? Uma genealogia do conhecimento e 

da falta dele. 
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Mais uma vez a questão se impõe: como ensinar?  O que é aprender? Pensando a partir de 

uma perspectiva nietzschiana, poderíamos responder dizendo: não institucionalizando o ensino, 

pois nada mais contrário ao espírito nietzschiano que a determinação, o engessamento, os dogmas e 

as regras rígidas.Nietzsche nos ensina que a tarefa de formar leitores está além de ensinar um 

método, um caminho, regras práticas para todos, esta tarefa encontra-se no “(…) multiplicar suas 

perspectivas, abrir seus ouvidos, apurar seu olfato, educar seu gosto, dar-lhe tempo, formar um 

caráter livre e intrépido... e fazer da leitura uma aventura.1” 

Enquanto educadores podemos ensinar que não há uma “leitura em si”, uma forma correta de 

ler, mas que é possível ler em direção ao desconhecido, ler rindo, dançando, jogando, 

devorando/assimilando o que nos faz bem na leitura e recusando/convivendo com o que nos faz 

mal, ler como uma arte livre que exige posicionamento, inocência, uma certa dose de ingenuidade e 

– até – maldade, ler como um encontro e não apenas ler livros, ler pessoas, ler a vida, ler o 

mundo... 

Recomendações que podem nos enganar imaginando que qualquer movimento de leitura e 

interpretação tenha igual valor. De qual vivência estamos falando aqui? Contra o nivelamento 

empenha-se Nietzsche: deseja cavar em cada um sua maior força e, nesse processo, não desculpa a 

preguiça. A academia também não pode transformar-se num rebanho, nivelado pela obediência das 

leituras e da interpretação. Ao proclamar o espírito livre, Nietzsche apostaem pessoas capazes de 

superar tanto o dogmatismo quanto o ceticismo. A grande política precisa do espirito livre capaz de 

provocar turbulências nas acomodações morais institucionalizadas. Estudantes podem ensaiar essa 

prática desde que encontrem mestres capazes de produzir esse ambiente de aprendizagem. 

 

 

Ambientes virtuais e presencias 
A academia convive hoje com uma diversidade de ambientes de aprendizagem. Falar em 

virtualidade remete à educação a distância, mas não somente. A docência está encharcada de 

presenças de todo tipo, cria laços presencialmente, mas também nas diferentes comunicações que 

estabelece. As novas tecnologias produziram outros cenários de aprendizagem que ainda não 

deciframos totalmente. Por vezes falamos mais quando não nos vemos do que quando nossos 

corpos estão próximos.A educação a distancia tem sido um bom laboratório desta outra presença: 

nos fóruns, nos chats, nas correções on-line e no tipo de presença que o estudante escolhe. Mestres 

na atualidade já não escapam mais da virtualidade. Nesse ambiente também podem aparecer 

espíritos livres? Todas as relações podem fazer surgir a beleza desde que não fiquem seduzidas 

pela pressa das tecnologias, da suposta agitação das comunicações, dos retornos imediatos. Tarefa 

custosa na atualidade: converter a função das novas tecnologias a nosso favor, não se deixar 
                                                           
1 LARROSA, Nietzsche e a educação, p. 24 
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escravizar, não se exceder na exposição, aguardar para entrar em cena, selecionar o que deseja 

apresentar e proteger o que é do âmbito da privacidade. Lentidão, uma espécie de antídoto das 

novas tecnologias. 

Ler-escrever é uma atividade intelectual e, em alguma medida, sentir-se frágil diante deste 

compromisso denuncia itinerários de formação precários. Condição de muitos alunos tanto em 

cursos presenciais como a distância. Quem conhece o mundo das palavras deseja inserir-se nele 

com alguma dignidade. Um estudante enfrenta a fragilidade ao adentrar o mundo das letras em 

função de não estar habituado a escrever. Sua prática está centrada na fala, no diálogo, muitas 

vezes no excesso do dizer. A comunicação oral põe o estudante mais à vontade, permite o ensaio, o 

retorno, o esquecimento, o reinício; já o texto escrito parece sempre deixar rastros 

comprometedores. Assim estudantes em formação, quando solicitados a escrever, parecem travados 

e sentem muita dificuldade para falar de suas vivências e de suas leituras.  

Nietzsche é um filósofo que ganhou notoriedade pelos pensamentos breves, escolheu o 

aforismo como estilo, e aprecia o pensamento oriundo do deslocamento. Valoriza os pensamentos 

“andados”, e desconfia de pensamentos sedentários.  Mas a brevidade da escrita não é simples, 

fácil, escrever para colocar no papel o que foi concebido andando e caminhando é complexo. Exige 

rigor e foco.  Em grande parte os estudantes pensam andando, falando, deslocando-se de lugar a 

lugar, contudo esta condição não gera automaticamente uma escrita de qualidade.  

A travessia do texto, da fala, do diálogo visando formação é uma operação exigente, 

perigosa. Exige uma cultura de fundo que tem em parte um espaço para o enigma, existe um espaço 

para o inusitado, está implícita uma ideia de que nem tudo esteja decifrado. Esse fundo apresenta 

ainda pontos para serem pensados, tocados e não levianamente definidos. E mais: “é uma ousadia 

perigosa e considerável, além da absurda temeridade que traz consigo desprezar o que não 

compreendemos” (MONTAIGNE, 2002, p.267). 

As práticas discentes e docentes não poderão jamais tudo contemplar, tampouco tudo 

descrever; nem por isso podemos desprezar o que não foi possível.Ações formativas repletasde 

verdades em geral tornam-se dogmáticas, e quando frágeis em excesso produzem apenas 

tagarelices. Uma curiosidade mergulhada no desejo não responde à exigência de seu enigma 

quando apenas rasga o coração de perguntas, sem ser capaz de produzir qualquer aconchego( ainda 

que sempre provisório) da própria reflexão. 

Parte-se desse ponto para o último fio dessa trama criada entre estudantes e mestres: um 

texto/tema precisa ser “escrito com sangue”, expressão de Nietzsche no livro Zaratustra. “Escreve 

com sangue; e aprenderás que sangue é espírito”.( NIETZSCHE,2007, p.58-59).A citação indica 

rejeição ao leitor ocioso – escrever para o leitor que busca diversão é banalizar a escrita. Assim diz 

Nietzsche: não escrevo para ser lido, mas guardado de memória. Guardar de memória significa ter 
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desejado grudar em si o que ficou compreendido, não para repetir, mas para viver e experimentar. 

Nem tudo está na memória, fica aquilo que merece lugar porque tem qualidade. Diz Nietzsche: 

 
Aprendi a andar; desde então corro. Aprendi a voar; desde então não quero que me 

empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve, agora voo; agora me vejo no alto, acima de 
mim, agora um Deus dança em mim. (2007, pg. 60) 

 

Escrever, para Nietzsche, implica escrever a partir da vida, mas com espírito criador. Tinha 

aversão ao leitor que apenas desejava divertir-se e, se apenas escrevesse para estes, nada seria 

acrescentado ou negado em nosso contexto de cultura. Nietzsche ataca a escrita feita de promessas 

e escreve com agudeza e crueza sobre temas humanos, demasiado humanos. Compreende-se como 

póstumo, uma vez que nem seus mais próximos compreendem o que fica para ser pensado, mas 

parece convencido que o querer do sangue tornou-se palavra. 

Diz Granier (2009), o conhecimento deve se contentar em ser um minucioso e paciente 

deciframento, sob a forma de ensaio, avançando em medidas homeopáticas, mas cruciais, para 

dizer o que é possível dizer, evitando tudo explicar, tudo provar. Precisamos nos livrar do Todo, 

perder o respeito mesmo, pois produz espíritos cativos, para então dar espaço a um espírito livre, 

que pensa diferentemente do seu tempo. 

 

 

Espírito livre e o ensaio da vida 
Espírito livre e intérprete parecem faces de um mesmo sujeito.  Aptos para ensaiar a vida em 

texto sem dar as costas aos valores que a tradição estabeleceu, seja para afirmar como para recusar. 

Sem essa cultura de fundo o espírito livre e o intérprete são engolidos pela sedução de uma suposta 

resistência sem conteúdo.  Arautos da novidade vazia e passageira. De toda forma, é preciso 

indagar-se sobre o que nessa tradição nos impede na direção da expansão e vontade de potência. A 

pesquisa genealógica encaminha esse desafio. Está posto o compromisso de fazer uma crítica das 

valorações reinantes e predominantes em diferentes períodos históricos. Afinal, os valores em ação 

nasceram da inteligência humana ou do medo, da exploração, do temor? Como nos livrar do peso 

que não devemos mais carregar? 

Ao anunciar o espírito livre, Nietzsche entende que é papel da Filosofia suspeitar. Filosofar a 

golpes de martelo, destruir ídolos, colocar em questão nossa maneira de pensar, agir, sentir e 

valorar. A verdade, assim como já anunciado por Montaigne, não é o oposto do erro. Redefine o 

bem e o mal sem imaginar que seja preciso escolher um deles, mas antes pensar a partir deles. 

Nietzsche lança um convite a todos (não apenas filósofos): questionar-se sem cessar. 

Da genealogia e do espírito livre vem a condição para o pensar: debater qualquer  tema em 

questão, para tentar decifrar o que ficou inventado e legitimado nesse cenário para então ser 
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enfrentado ou afirmado. Parte-se de um desejo, da loucura de um amor, que em alguma medida 

alcança aluno e professor, os quais devem converter o tema que os ronda em razão para escrever, 

de tal modo que se faz forte quando alcançam-no o sangue e a vida para compreender sem 

presunção e arrogância uma nova face daquilo que os tocou.  

Uma outra aurora pode surgir desse movimento: educação como arte de tornar-se o que se é. 

O tornar-se o que se é no corpus nietzschiano aponta para o que pensamos ser a educação 

[Erziehung] interligada com a formação [Bildung] visando construir/alimentar uma cultura [Kultur] 

nobre. A educação pensada por Nietzsche parte do compromisso inalienável do educando que 

deveria educar a si mesmo, muitas vezes contra a educação recebida, buscando 

tresvalorar/transvalorar/transmutar [Umwertung] os valores, movendo-os para além ou através, 

deslocando, retirando do lugar usual os valores impostos. 

Há lugar em nossas academias para este ser singular, este espírito livre? Alguém com um 

pensamento criador não propondo felicidade, igualdade e repouso como objetivo da existência, que 

considere a paz e a harmonia como um hiato entre os conflitos. Um indivíduo que  por amor ao 

futuro, trata duramente o presente e a si mesmo;um autodisciplinador que, a partir das dificuldades, 

potencializa seus impulsos para a autossuperação.Um produtor e selecionador de impulsos bem 

hierarquizados, que usa a tensão e a diferença como motor para a luta entre impulsos, consciente de 

que não recebeu qualidades acabadas nem de Deus, nem de seus pais, tampouco de sua condição 

social, mas disposto a traçar o fio da existência entrelaçando tudo o que foi e o que virá a ser, 

construindo suas caraterísticas nas relações, na luta dos impulsos por mais força e mais potência. 

Enquanto educadores estamos dispostos a conviver/estimular esta incômoda 

individualidade? O educando não é um produto do educador, porém inegavelmente há uma 

influência recíproca entre esses sujeitos do processo educativo. Então, que atitudes poderiam levar 

o educador a não impedir (já nos contentaríamos com isso) o surgimento/crescimento de espíritos 

livres? 

Ao privilegiar a multiplicidade no lugar da unidade, a aparência no lugar da essência, o 

simulacro no lugar do ser, este educador estará renunciando às ideias de libertação, autonomia, 

emancipação e tantos outros cantos de sereias da nossa educação. Virando as costas para as 

epistemologias da verdade, o processo educativo poderá ser fundamentado sem fundamentos 

últimos, sem princípios transcendentes, mas sim universais contingentes, eventuais, efêmeros. 

Talvez pudéssemos desejar um educador Zaratustra, dissidente das multidões, sensível a 

qualquer faísca de curiosidade singular, para então – na companhia desse indivíduo – fazer 

acontecer a beleza. Demoradamente. 
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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148/10) que integramos 

desde el año 2010. En dicho proyecto interrogamos acerca de las políticas académicas en 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 

específicamente en las carreras de postgrado y en la necesidad de contar con una formación 

docente continua en dicha modalidad. Frente a los vertiginosos cambios ocurridos hace algunas 

décadas en materia de EaD es que surge dicha propuesta. Se presentan en esta oportunidad los 

resultados obtenidos en torno a los modos de enseñar mediados por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en EaD relevados a partir de las entrevistas realizadas a los 

docentes que enseñan en el marco de dicha modalidad. Se realiza un análisis basado en cuáles son 


