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Introdução 
A educação é uma incógnita a ser pensada em todos os períodos da História principalmente no Modernismo com 
influências do iluminismo, que buscavam a racionalidade, devido, aos mil anos de obscuridade da Idade Média e a forte 
clerical nas decisões e formação do pensamento. Nesse embate dicotômico surge Friedrich Nietzsche, fazendo 
contribuições voltadas para o campo cultural e também das teorias do conhecimento sempre refletindo os padrões 
impostos sendo ameaçadores ao progresso coletivo. O professor estabelece pontos importantes, contribuindo para 
a não estagnação docente, justificando os porquês da relação professor-aluno estar tão líquida e individualista. Ou 
seja, a verificação da praticidade impede que os professores promovam a criticidade do aluno, seja ele do superior ou 
nível médio, causada pela influência do mercado e do social, onde a ciência não pode fugir. 

 

Metodologia 
Este estudo se trata de uma investigação qualitativa e que tem como ponto principal a análise das contribuições de 
Nietzsche para o ensino (já que também fora professor). As obras escolhidas fora NIETZSCHE, Humano, Demasiado 
Humano, 1878; NIETZSCHE, Assim falou Zaratustra, 1885 e para embate a literatura, usou-se de Zygmunt 
Bauman e Paulo Freire, que permeiam o cenário educativo de forma humana e atual. Contudo, as análises 
investigativas ao PPC dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano não ficam de fora, dentro da disciplina 
de História da Química para formação de professores que também fora analisado de forma qualitativa. 

 

Resultados e Discussão 
Nietzsche discute pontos fundamentais como a valorização do pensamento, que deve ser bem estruturado para que 
seja capaz de libertar o indivíduo. Ele trata o professor como um filósofo, que é capaz de instigar o melhor de cada 
aluno afim de que ele mesmo seja seu super-herói e não dependa das condições sociais, estereótipos ou do mercado 
vigente que, ele condenava a submissão científica ao capital. Vive-se hoje a versão mais prática do método, um reflexo 
é a produção de álcool em gel para lidar com a crise do COVID-19; perdeu-se a criticidade e criatividade de resolver 
problemas como no século XIX e XX. Alunos vivem para prestar o ENEM e na faculdade vivem para conseguir 
emprego, o impacto que tem na formação de professor é que, nos cinco cursos de Química do IF Goiano, poucos 
ofertam a disciplina de História da Química, mostrando uma possível incompreensão da origem científica, que é crucial 
para levar a uma revolução: seja na visão que muitos tem da Química, ou até mesmo de questionar. Deixando 
assim o saber temporário (BAUMAN), escravizado, não duradouro e nada humano (FREIRE), regido apenas 
pelos interesses. 

Considerações Finais 
A importância filosófica de Nietzsche dentro do contexto educacional, é dialogar com a escola moderna afim de que, 
haja uma reflexão sobre como o Ensino de Química deve ser observado para quê estamos formando aluno? A escola 
não é uma estrada fácil. É um desafio a ser corrido todos os dias, é preciso ser além de professores, amantes 
do conhecimento, capaz de libertar a caverna platônica pela capacidade de pensar por si. 

 

Agradecimentos 
Agradecimento ao Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, ao todo corpo docente que permitiram que o tema fosse 
trabalhado e discutido, promovendo reflexões ao ensino de Química. 

 

BAUMAN, Z. Tempos Líquidos. trad. MEDEIROS, C. Rio de Janeiro, Brasil. Ed. Zahar, 2007. 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 
NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra. São Paulo, Brasil. Ed. Lafonte, 8 de junho de 2017. 
NIETZSCHE, F. Ecce homo. São Paulo, Brasil. v.1. Ed. Companhia de bolso, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:analivia.apr@gmail.com

