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 INTRODUÇÃO 

 
Ao me decidir pelo tema aqui abordado, demorei um pouco para 

elaborar um problema que explicitasse claramente a minha preocupação central. 

Inicialmente, ao levantar o problema, acreditei tratar-se de filosofia para crianças, 

mas, na medida em que efetuava as leituras, outros contornos formaram-se. É o que 

procurarei abordar na seqüência deste trabalho.  

 

Dado o grau filosófico do tema, achei presunção de minha parte 

atrever-me em fazê-lo, haja vista o meu conhecimento de filosofia se limitar à 

atração pela disciplina e ao prazer pela leitura de temas afins. Considerando ainda 

que, a educação, para mim, sempre foi entendida como instrumento de 

emancipação do homem, mesmo sem conhecer intensamente sobre Dewey ou 

mesmo Freire, Piaget ou Vygotsky, abracei o desafio que, muito além de cumprir 

currículo, possui um escopo maior: fundamentar com argumentos sólidos o que 

sempre acreditei ser a educação, esclarecedora, por princípio, no sentido iluminista,  

capaz de formar sujeitos que possam olhar o mundo e a si mesmo numa perspectiva 

otimista e transformadora.  

  

Para tanto, procuro explorar a relação existente entre a atividade do 

pensamento e a educação, pois acredito que esta possui as ferramentas 

necessárias para promover o desenvolvimento do pensamento. No entanto, não é 

isso que tem acontecido. Assim, procuro responder à questão: por que na educação 

formal, quer no ensino médio ou superior, escolas públicas ou privadas, os alunos 

saem com habilidades para ler, escrever e contar e instruídos nas mais diversas 

áreas do conhecimento, e, no entanto, não observamos nestes mesmos alunos 

habilidades para o pensar crítico e reflexivo? Tal inquietação emerge da observação 

do cotidiano, no qual vemos jovens e adultos graduados, que, embora tenham 

completado o círculo de formação escolar, não são capazes de olhar a vida e os 

fatos de maneira indagadora e curiosa: por que faço o que faço? Como penso e 

enxergo a realidade em que vivo e como chego às conclusões? São minhas, já 

estavam prontas ou foram elaboradas por outrem? O que eu realmente penso? Daí 

o meu interesse inicial pela Filosofia para Crianças, cujo proponente, Matthew 

Lipman, aponta para a mesma questão como necessidade a ser enfrentada.  
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Neste sentido podemos dizer que este trabalho orbita em torno da 

questão da atividade do pensamento e a educação, pois, é em relação a ela que o 

problema levantado busca  encontrar respostas. Bem sabemos que a educação não 

é o remédio para todos os males sociais, mas é grande sua contribuição como 

instrumento de liberdade e autonomia do indivíduo para a promoção do seu 

desenvolvimento, pelo menos, isso é assim compreendido como uma das suas mais 

importantes tarefas. Foi isto que percebemos em grande parte do material lido no 

decorrer do curso de Pedagogia, de Kant a Freire, a saber, a educação pode tirar o 

individuo da “menoridade” e situá-lo no mundo, capacitando-o a redefinir os 

contornos do seu contexto e reescrever sua história. 

 

 Espera-se que o sujeito escolarizado faça uso de sua racionalidade, 

seja um ser reflexivo, ponderado em suas ações e não se submeta a nenhum poder 

não racional, para não se tornar refém da mediocridade. Em se tratando ainda do 

século XVIII, enquanto a “ilustração” era para poucos, se explicava porque as 

“massas” populares eram tão fáceis de manipulação e dominação. Mas, e agora, 

com a educação também popularizada, socializada, o que vem ocorrendo? 

 

Embora esteja longe do desejado, do ideal, o acesso à educação 

cresceu muito e o número de escolas também. Como afirma Sacristán: 

Aparentemente, pode-se dizer que a utopia contida no projeto 
iluminista de pôr ao alcance de todos a educação foi cumprida: é 
obrigatória e gratuita para os níveis básicos, uma taxa muito alta da 
população freqüenta a pré-obrigatória e a população no ensino 
superior multiplicou-se enormemente nas últimas décadas 
(SACRISTAN, 2000, p. 85  ). 

 

Desconsiderando o mérito da qualidade e da intencionalidade da 

maioria delas, seus alunos, bem ou mal, têm acesso ao conhecimento, à 

“ilustração”, a qual segundo a pedagogia kantiana possibilita o indivíduo abandonar 

a ignorância, permitindo sua ascensão a um nível superior de cultura, educação e 

formação. No entanto, para Kant “ilustração” tinha um sentido muito exigente não 

envolvendo a simples e tão-somente apreensão de ensinamentos. 

 

 Minha inquietação quanto ao tema ancora no fato de que os alunos 

a quem me referi anteriormente, jovens os quais observo, foram protagonistas da  
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educação formal e, necessariamente, deveriam  responder a tal propósito, uma vez 

que, segundo prevê a LDB no seu artigo 2º, a educação “[...] tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”.  

 

Sendo assim, ela deveria formar cidadãos prontos para viver em 

comunidade e terem competência para pensar sobre si mesmos e sobre a 

sociedade em que estão inseridos, ao ponto de nela intervir e transformá-la, e ainda, 

cidadãos capazes de desempenharem seu trabalho com habilidade e competência. 

 

 Todavia, nos deparamos com jovens, cuja visão e percepção de 

mundo que os cerca é no mínino estreita. Alienados numa cultura massificada 

transformam-se em meros consumidores, reprodutores de uma cultura que em nada 

contribui para seu desenvolvimento pessoal, intelectual e ético. Ignoram as artes 

plásticas, literatura, música e a promoção de valores como a justiça, igualdade e 

solidariedade. Caíram num processo tal de apatia com relação ao humano, que tudo 

aquilo que é desumanamente assustador e hediondo não afeta sua sensibilidade. 

Em contrapartida, tudo o que é medíocre, supérfluo e fugaz adquiriram lugar de 

destaque em suas vidas. Isto é observado diariamente no cenário de crise moral, 

ética e espiritual que se manifesta na sociedade na ausência de alteridade e 

conseqüente intolerância e na filosofia individualista de nossos jovens. Só no 

universo escolar, podemos citar dois exemplos que traduzem a sua face desumana: 

o “bullying” e os trotes universitários, os quais expõem muitos ao sofrimento, ao 

constrangimento e à humilhação.  

 

Se para Lipman, o pensamento pode ser desenvolvido e isto é tarefa 

da escola, por que os educandos saem sem habilidades para o pensar, e o pensar 

bem? Esta carência é percebida nas discussões em sala de aula; na falta de 

argumentação para defesa de suas idéias; na capacidade de solucionar problemas e 

criar estratégias para as questões mais simples do cotidiano; na capacidade de 

avaliar e de produzir juízos acerca dos fatos, relações e ações, tanto pessoais 

quanto a dos outros. Segundo o autor, para que os estudantes possam ser 

educados verdadeiramente, eles precisam ser capazes de raciocinar em cada uma 

das disciplinas e para isto, é necessária a presença da Filosofia nas escolas já a 
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partir da educação infantil, para que possam desenvolver as habilidades de 

raciocínio pautado em critérios que definem o bom e o mau raciocínio:  

 

[...] se desejamos estudantes competentes em habilidades primárias 
de raciocínio - e sem elas não pode haver  competência nas 
habilidades de  raciocínio de “ ordem superior”  - não temos outra 
escolha senão a Filosofia. (FALCONE e LIPMAN, 2003, p.239). 

 

A Filosofia kantiana prega que o esclarecimento implica na 

superação da menoridade rumo à emancipação do indivíduo com autonomia de 

pensamento, por meio do uso crítico e construtivo da razão (KANT, 2000, p.63-64). 

Contudo, como já dito, o que nos chama a atenção é que apesar da suposta 

universalização da educação, nos deparamos com uma sociedade composta por 

uma maioria de indivíduos incapazes de pensar por si mesmos ou pensar 

criticamente. Isto se dá quando vimos, rotineiramente, opiniões prontas, formuladas 

pela mídia, carregadas de interesses tendenciosos, especulativos e de apelo 

emocional, as quais são prontamente assimiladas como verdade  por grande parte 

da sociedade. Isso ocorre desde um fato político até detalhes da vida pessoal de 

uma “celebridade”, culminando na exposição de um cidadão comum que comete um 

crime de repercussão nacional que, antes do Poder Judiciário julgá-lo, já foi 

condenado pela “opinião” pública. O “criticamente” tratado aqui em nada diz respeito 

ao criticar pejorativo, da opinião infundada, do juízo leviano sobre alguém ou alguma 

coisa. Tampouco, nos referimos à critica  ácida,  amarga e desgastada do “sou 

contra”. Trata-se do criticar firmado em argumentos sólidos, claros e sustentáveis 

que aponta alternativas e possibilidades. 

 

Para Lipman (2001, p.173), o pensar crítico vai além de 

simplesmente emitirmos nossa opinião sobre algo, “[...] o fato do pensar crítico se 

basear em critérios sugere que é um pensamento bem fundamentado, estruturado e 

reforçado. Parece ser defensável e convincente. [...]”. Afirma ainda, que toda vez 

que emitimos opinião nos tornamos vulneráveis a contestações e, para que 

possamos sustentar as nossas alegações devemos ser convincentes e 

fundamentados em razões. 
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Assim sendo, o pensamento é uma atividade característica dos 

seres racionais, os humanos. Logo, todos os humanos são pensantes, dotados da 

capacidade de pensar, cada um com maior ou menor habilidade, mas todos 

capazes. Então, por que isso não ocorre de forma mais generalizada? Penso que 

assim não acontece porque não fomos educados ou estimulados para isso, como 

um objetivo seriamente estipulado pelos educadores.  Recebemos uma educação, a 

qual Paulo Freire denomina como “educação bancária”, pois visa a mera 

transmissão passiva de conteúdos em cujo processo o professor, assumido como 

aquele que supostamente tudo sabe, em detrimento do aluno que nada sabe, é mais 

valorizado como aquele que detém o conhecimento. 

 

No decorrer deste trabalho procuro responder a esta inquietação, 

buscando no pensamento filosófico-educacional quais são seus apontamentos, tanto 

para a educação quanto para a questão do pensar. E, finalmente, busco 

compreender que caminhos devemos tomar para chegarmos aonde desejamos. 

 

O primeiro capítulo divide-se em duas partes. Na primeira delas será 

abordada a questão conceitual das palavras-chave deste trabalho: pensamento e 

educação. Buscarei conceituar tanto o termo pensamento quanto educação no 

sentido etimológico e filosófico da palavra, bem como o conceito dado pelos teóricos 

selecionados para este fim. Em seguida, discorreremos sobre a concepção de 

educação em vários períodos da nossa história, culminando na concepção de 

nossos dias, haja vista ter ela, acompanhado a evolução do homem, constituindo-se 

num processo sócio-histórico. 

 

No segundo capítulo, trataremos do pensar na educação a partir da 

concepção dos pensadores da educação que elegemos como os norteadores deste 

trabalho John Dewey, Mathew Lipman e Paulo Freire, os quais atendem à nossa 

expectativa quanto à necessária compreensão dos conceitos de pensar bem e de 

como a educação deve ensinar a pensar. 

 

E, finalmente, no terceiro capítulo, abordaremos sobre o que será 

defendido como uma efetiva Educação para o Pensar . 
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1 PENSAMENTO E EDUCAÇÃO 

 

Nesta subseção conceituaremos as palavras pensamento e 

educação para dar clareza aos termos e também apontar qual desses conceitos  

será abordado no trabalho aqui proposto, segundo a nossa perspectiva.  

 

1.1  O QUE ENTENDEMOS POR PENSAMENTO 

 

 O pensamento é uma atividade característica dos seres dotados de 

racionalidade e, no reino animal, somente os humanos são racionais. Logo, todos os 

humanos pensam. Entretanto, a conclusão é passível de discussão uma vez que o 

mero exercício de pensar não é suficiente, tanto na perspectiva da Filosofia  (KANT, 

2006; DEWEY, 1959) quanto para corresponder aos requisitos impostos pela  

sociedade atual. Qualificar o indivíduo intelectualmente eficiente ou promover 

julgamentos seguros e confiáveis que valorizem e dêem significados à sua 

existência e a dos demais, exige um pensar igualmente valoroso.   

 

Segundo o dicionário da língua portuguesa (AURÉLIO, 1993. p.415) 

pensamento significa, dentre outros: “1. Ato ou efeito de pensar. 2. Faculdade de 

pensar logicamente. 3. Poder de formular conceitos. 4. Produto do pensamento; 

Idéia. 5. Mente. 6. Modo de pensar, opinião”.  

 

 O dicionário de Filosofia (ABBAGNANO,1992, p. 751-752) distingue 

os seguintes significados do termo:  

 

1º) Qualquer atividade mental ou espiritual; “[...] O significado mais 
amplo do termo, que indica qualquer atividade ou conjunto de 
atividades espirituais, foi introduzido por Descartes. [...]“  2º) 
Qualquer atividade do intelecto ou da razão, em oposição aos 
sentidos e à vontade. Este termo designa a atividade do intelecto em 
geral, distinta da sensibilidade, por um lado, e da atividade prática, 
do outro. “[...] Este é o significado mais amplo, tornou-se tradicional e 
é compartilhado por todos os que admitem a noção do intelecto como 
faculdade de pensar em geral. [...]”.  

 

Quanto a 3ª diferença o autor refere-se a atividade discursiva 

dizendo:   
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 [...] O terceiro significado de pensamento especifica-o como 
Pensamento Discursivo. É esse o pensamento que Platão chamava 
de dianóia, considerando-o órgão das ciências propedêuticas 
(aritmética, geometria, astronomia e música), encaminhamento e 
preparação para o pensamento intuitivo do intelecto. [...]. 

 

 O 4º significado para o autor é a atividade intuitiva a qual define da 

seguinte forma:  

 A característica do conceito de pensamento como intuição é a sua 
identidade com o objeto. Neste sentido, pensamento é a atividade do 
intelecto intuitivo, ou seja, do intelecto que é visão direta do 

inteligível.   
 

Para Marilena Chauí (1995, p. 153) todos os sentidos de 

pensamento que os dicionários expressam, indicam que somos seres racionais 

dotados de conhecimento abstrato e intelectual, com capacidade para reunir dados 

adquiridos pela experiência, linguagem, memória e imaginação, avaliando-os, 

tirando conclusões, idéias e juízos para alcançar a verdade.   

 

Considerando que na Filosofia o conceito de pensamento é tratado 

por muitos filósofos, me propus a abordar o tema a partir da concepção de alguns 

pensadores, dentre os quais destacamos John Dewey e Matthew Lipman, cujo 

trabalho realizado focaliza claramente as relações de pensamento e educação 

respondendo à expectativa do tema abordado e, por isso, fundamenta este nosso 

esforço na elaboração do presente estudo. 

 

O filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey (1859-1952), 

em sua obra “Como pensamos” (DEWEY, 1959, p.14-17) define pensamento em 

várias categorias, tais como consciência, crença, sonho, fantasia, devaneio, vigília, 

estados que podem estar relacionados a formas desordenadas e desregradas de 

produzir idéias:  

[...] pensar é muitas vezes o curso desordenado de idéias que nos 
passam pela cabeça de forma automática e desregradamente.  [...] 
uma sucessão de estados mentais; devaneios que deixamos levar 
por correntes mentais ociosas e caóticas.  [...] sucessão de 
incidentes e episódios imaginários que guardam uma certa 
coerência, que se prendem a um fio contínuo, tomam posição 
intermediária entre os caprichos calidoscópicos da fantasia e as 
considerações deliberadamente empregadas com vistas a uma 
conclusão. 
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No entanto, embora não existam fronteiras claras entre as diversas 

formas de pensar, o que interessa a Dewey não é o pensar como uma mera 

seqüência desordenada, mas o pensamento que demonstre sucessão, coerência, 

ordenamento, encadeamento de idéias que se originam uma da outra naturalmente, 

como no pensamento reflexivo: “[...] a reflexão não é simplesmente uma seqüência, 

mas uma conseqüência”. (DEWEY, 1959, p 14). 

 

Percebe-se aqui que há uma restrição à atividade de pensar: Ela 

não se aplica tão somente ao que percebemos pelos sentidos, mas às coisas não 

vistas ou experimentadas. Dewey afirma que as histórias contadas por crianças, por 

exemplo, são imaginárias e podem ser conexas ou desconexas, mas quando são 

articuladas, são semelhantes ao pensamento reflexivo e constituem o primeiro passo 

para o pensamento coerente, encadeado. Para ele, “[...] um pensamento ou idéia é a 

representação mental de algo não realmente presente; e pensar consiste na 

sucessão de tais representações” (1959, p.15). 

 

Diferentemente de outras atividades nomeadas de pensamento, 

para Dewey, o pensamento reflexivo, se divide em duas fases: um estado de dúvida 

ou perplexidade, que origina o pensar; e o outro, um ato de pesquisa, busca, 

investigação que encaminha uma solução à dúvida existente. Assim, o ato de pensar 

deve ser guiado por um objetivo, uma busca por solução:  

 

[...] a necessidade de esclarecer uma perplexidade controla também 
a espécie de investigação a proceder. [...] A natureza do problema a 
resolver determina o objetivo do pensamento e este objetivo orienta o 

processo do ato de pensar” (1959, p.24).  
 

Na seqüência das idéias, o autor nos mostra que o pensamento 

precisa ser provocado, e para isto, o sujeito precisa estar disposto a dar seqüência à 

investigação, à pesquisa intelectual. O “pensar bem”, para Dewey, ou o estar 

disposto a manter e prolongar este estado de dúvida, se configura como estímulo 

para uma investigação perfeita, na qual nenhuma idéia é aceita tranquilamente, 

nenhuma crença é afirmada positivamente, sem que lhes tenham descoberto as 

razões e justificativas para isso.  
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Influenciado por Dewey, Matthew Lipman (1923-2010), outro filósofo 

norte-americano, considera o pensamento uma função natural do homem e quando 

bem cultivado pode desenvolver-se e se aperfeiçoar. Para ele, há pensamentos de 

ordem inferior e superior. O qualificativo de inferior não significa desqualificar esta 

atividade, mas constata-se assim, que esta carece de um maior aprofundamento, 

polimento, aprimoramento. Este tipo de pensamento não é eficiente e seguro, capaz 

de produzir compreensão e significados consistentes. Por isso, Lipman defende a 

idéia de que é possível desenvolver e melhorar a maneira de pensar. Quando o 

pensamento pode receber tais qualificativos, é então uma forma de pensamento 

superior. O autor afirma que a partir daí é possível se fazer inferências e reflexões, 

pois se trata de um pensamento articulado cuja produção é eficiente, segura e 

confiável. 

 

O pensamento de ordem superior, também chamado de “complexo” 

ou de “pensar bem” é um pensamento rico, coerentemente organizado, persistente e 

investigativo. Na segunda edição do seu livro O pensar na educação (2003), ainda 

não traduzido ao português, o autor designa este tipo de pensamento como 

multidimensional. Este pensar excelente, de ordem elevada, é composto, segundo 

Lipman, por três aspectos, a saber: criativo, crítico e cuidadoso, que precisam ser 

entendidos como complementares no ato de pensar bem. Além disso, o pensar 

excelente é aquele que avalia seu próprio desempenho. O elemento criativo 

presente nele, busca produzir juízos expressivos e transcendentes a si mesmo, 

ainda que se utilize de critérios, é inventivo, inovador, independente e dialético. O 

cuidadoso evidencia a empatia, aplica valores no próprio pensar, é ativo e afetivo.  

Lipman afirma que “[...] o pensamento de ordem superior não equivale apenas ao 

pensamento crítico, mas à fusão dos pensamentos críticos e criativos” (p.38). Na 

verdade, um pensamento bem elaborado implica numa ação de igual qualidade. Daí 

a importância desses elementos estarem presentes no pensamento dos indivíduos 

educados para que, de fato, façam diferença em suas atuações na sociedade, em 

vista de uma real democracia.    

 

 O pensamento crítico é governado por critérios e regras, é 

questionador e deliberativo. É o pensar hábil. As habilidades pressupõem o uso de 

critérios ou meios pelos os quais o seu desempenho supostamente hábil pode ser 
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avaliado. O pensar crítico tanto elenca os critérios quanto recorre a eles, para que 

seja estimada ou avaliada alguma idéia. Estes critérios podem ser: leis, estatutos, 

regras, prescrições, costumes, regulamentos, decretos, etc. Para Lipman, os 

critérios são um tipo de razão confiável, utilizados sempre que se precisa dispor de 

coisas descritivas ou avaliativas. O uso competente das razões é uma maneira de 

estabelecer a objetividade dos julgamentos prescritivo, descritivos e avaliativo. 

 

Lipman também evidencia outras características do pensamento 

crítico, como ser auto-corretivo, ou seja, ao investigar o próprio modo de pensar, 

busca-se corrigir os seus próprios métodos e procedimentos. Esse pensamento é 

também caracterizado pela sua sensibilidade ao contexto, levando em conta as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram e de onde emerge um dado pensamento 

ou idéia. Critérios, razões, auto-correção e contexto fazem parte do pensar critico e 

são fatores diretivos na sua elaboração. 

 

Sobre o pensar criativo, Lipman compara-o com as características 

do pensar crítico. Evidentemente, busca esclarecer que não concebe o pensar 

criativo como oposto ou contendo elementos distintos do pensar crítico. Para ele, a 

diferença se encontra na maneira como os dois aspectos, ou componentes do 

pensar excelente, estão organizados porque o pensar criativo também conduz ao 

ajuizamento, é orientado pelo contexto, é autotranscendente e sensível a critérios 

contrastantes (p.279), ou seja, a diferença está na habilidade de obter uma solução 

para o problema, por meio de criação, síntese e aplicação de idéias originais na sua 

resolução.  

Quanto ao pensar cuidadoso é o pensar ativo, normativo, afetivo, 

empático e valorativo. Segundo SHARP (2004), pensar mostrando cuidado significa 

pensar ética, afetiva e valorativamente, decidido a participar de forma ativa na 

sociedade. O cuidado se manifesta no agir, na participação no grupo, na construção, 

na contribuição e no relacionamento com os outros. O campo pedagógico é um 

espaço ideal para o cultivo desse pensamento que deve ocorrer em uma 

comunidade de pessoas, num ambiente de investigação, compartilhado e orientado 

por valores deliberados conjuntamente. Considerando que vivemos em uma 

sociedade que valoriza as emoções, que tem por instrumento a mídia que usa de 

forte apelo emocional, desde a comercialização de produtos a julgamentos em 
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relação e opiniões a todo fato social, é importante que, para fazermos julgamentos, 

tenhamos uma maturidade emocional (cuidadosa). O bom julgamento não só faz 

parte do pensar de ordem superior, mas é sua grande finalidade. 

 

Diante da resposta e das contribuições dos autores até aqui citados, 

concluímos que o pensamento pode ser desenvolvido e melhorado, requerendo, 

portanto, metodologia, critérios, preparação para se fazer associações, disjunções e 

análise do contexto.  

 

Definido o que é pensamento e suas implicações, principalmente, 

para Dewey e Lipman, vamos nesta próxima subseção definir Educação e os 

conceitos formulados em vários períodos da história, segundo alguns dos seus 

principais pensadores.  

 

1.2  O QUE É EDUCAÇÃO? 

 

A educação está sempre presente na vida do homem desde os 

tempos mais remotos das sociedades mais antigas até os nossos dias, na forma de 

socialização. É um fenômeno social e humano que tem merecido a atenção nos 

estudos e análises filosóficas por ter sido percebido sua real importância no impacto 

que promove no desenvolvimento social em geral.  

 

 Alguns acreditam que o saber é inerente ao indivíduo, sendo 

necessário apenas o despertar; outros defendem a posição de que o saber se deve 

a fatores externos. Contudo, há um consenso de que a educação é necessária para 

que o homem se desenvolva e exerça seu papel na sociedade e que, ao mesmo 

tempo, consiga agir de modo a conquistar sua emancipação, liberdade e felicidade 

de modo permanente e atento. 

 

Consultando o dicionário, encontramos as seguintes definições 

acerca da educação: 1. Ato ou efeito de educar; 2.Processo de desenvolvimento das 

faculdades física, intelectual e moral  da criança do ser humano, em geral, visando à 

sua melhor integração individual e social[...]; 3. Os conhecimentos ou as aptidões 

resultantes de tal processo [...].(HOLANDA, 1986, p. 619). 
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O Dicionário de Sociologia (1967, p. 107) afirma que:  

 

[...] a educação compreende todos aqueles processos, 
institucionalizados ou não, que visam transmitir aos jovens 
determinados conhecimentos e padrões de comportamento a fim de 
garantir a continuidade da cultura da sociedade. 

 

Quando se fala em educação, pensamos imediatamente em escolas, 

alunos, professores, materiais didáticos. Todavia, a escola não é o único lugar onde 

a educação acontece, tampouco, o professor é o seu único agente. Existem várias 

educações e cada uma delas atende a uma sociedade e o seu interesse, pois é a 

forma de reprodução e criação dos saberes que compõe uma cultura e que educa 

conforme as suas tradições e costumes de seu povo. Em vários momentos da 

história, as sociedades criaram diferentes caminhos para o saber e sua transmissão. 

Segundo Brandão (1981), a educação não se refere apenas aos processos 

formalizados para a transmissão de saberes, mas trata-se ainda de uma educação 

que se inicia nos grupos sociais humanos mais primitivos e se estende até os 

nossos dias, conforme afirmado acima. Para o autor: 

 

[...] a educação ajuda a pensar tipos de homens. Ela ajuda a criá-los, 
através de passar uns para os outros o saber que o constitui e 
legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção 
de crenças e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem 
as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto constroem 
tipos de sociedades (1981, p.11). 

 

Sabe-se que a educação transcende aos sistemas e suas estruturas 

educativas e se realiza por meio das mais diferentes vias. O tema a respeito da 

educação e/ou educações abre terreno para muita discussão e perspectivas, 

contudo, vou me restringir à educação a partir de nossa sociedade e dos sistemas 

formais de ensino, uma vez que, por meio dele, o conhecimento historicamente 

construído é transmitido. Assim, a educação de que nos referirmos é aquela que se 

dá na escola, contudo introduziremos neste estudo algumas concepções filosóficas 

sobre a educação, pois, dada à sua importância, a educação foi tratada por filósofos, 

sociólogos, antropólogos e educadores.    
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 Na Grécia Antiga, a educação, denominada de Paidéia (formação 

harmônica do homem para a vida da polis), iniciou-se como comunitária, mas 

com o desenvolvimento da sociedade se tornou mais específica, havendo uma 

educação para nobres, outra para plebeus e nenhuma para os escravos. Atenas, 

que utilizava a concepção de Paidéia como formação humana livre e se organizava 

com diversidade social, cultural e antropológica, valorizava a diferença, o indivíduo e 

sua capacidade de construção do próprio mundo interior e social. Ao lado da 

educação física, destacava-se a formação intelectual para que o cidadão melhor 

pudesse participar do destino da polis. Apesar de ser uma sociedade escravagista, 

Atenas foi um exemplo de sociedade democrática. Seu modelo educacional era 

voltado para melhor preparar os cidadãos não apenas intelectualmente, mas 

também na retórica, raciocínio lógico e poder de argumentação (ARANHA, 1996, 

p.63). 

 

A influência grega na educação se inicia com os sofistas e sua 

importância dada à democratização do ensino. A palavra sofista deriva, 

etimologicamente, de sophos, que significa sábio ou professor de sabedoria. Este 

era o nome dado aos sábios itinerantes que romperam com os filósofos da época e 

foram criticados por Sócrates e Platão em função da atitude de cobrar por suas 

aulas, dentre outras razões, como o seu relativismo, por exemplo. Sofista remete a 

sofisma, que por sua vez está relacionado àqueles que utilizam o raciocínio com má-

fé, com o intuito de enganar. Esta visão depreciativa dada aos sofistas foi atenuada 

ao ser reconhecida a importância da educação democrática (ARANHA, 1996, p. 68). 

 

Além da gramática e da oratória, os sofistas valorizavam a reflexão 

antropológica ao promoverem discussões sobre a moral e a política. Ampliaram a 

noção de Paidéia, estendendo a contínua formação do adulto, capaz de repensar 

por si mesmo a cultura do seu tempo. Outra grande contribuição dos sofistas foi a 

sistematização do ensino.  

 

Assim, ao contrário dos povos da Antiguidade Oriental que não 

dispunham de uma reflexão específica sobre a educação uma vez que esta se 

misturava com a religião, os gregos substituíram as explicações essencialmente 
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religiosas pelo uso da razão prática. O uso da razão autônoma, da inteligência crítica 

e a atuação da personalidade livre são suficientes para estabelecer uma lei humana 

desvinculada de uma lei divina. (ARANHA, 1996, p.69). 

 

Em síntese, o princípio que orientou toda a educação clássica dos 

gregos foi sempre entendido como um “[...] processo pelo qual a cultura da cidade é 

incorporada à pessoa do cidadão” (BRANDÃO, 1981, p.36). Uma trajetória de 

amadurecimento e formação (como a obra de arte que aos poucos se modela), cujo 

produto final é o adulto educado, um sujeito perfeito segundo um modelo idealizado 

de homem livre e sábio, mas ainda sempre aperfeiçoável (BRANDÃO, 1981, p. 36).  

   

Em Roma a educação surgiu como na Grécia, em forma 

comunitária, mas se desenvolveu diferentemente, uma vez que a formação do 

patriarca agricultor sobressaía sobre o cidadão. Mais tarde surge a escola primária, 

como a escola de primeiras letras gregas, também surge à escola de gramáticos. 

Havia em Roma a educação que formava os trabalhadores na oficina de trabalho, e 

o cidadão era aquele educado para também empregar seu saber na sociedade. 

Mas, assim como na Grécia, ocorre a separação das classes. Quando a nobreza 

romana abandona o trabalho da terra pelo da política, enriquecida com a agricultura 

e o saque, aquele saber primitivo divide-se e acontece a separação de tipos, níveis e 

agências de educação. Brandão afirma:  

 

Durante quase toda a sua história, o Estado Romano não toma a seu 
cargo a tarefa de educar, que ficou deixada à iniciativa particular, 
mas já não mais comunitária, como ao tempo em que os reis aravam 
a terra. Só depois do advento do Cristianismo, por volta do século IV 
D.C., é que surge e se espalha por todo o Império a schola pública, 
mantida pelos cofres dos municípios (BRANDÃO, 1981, p.51). 

 

A escola surge com o desenvolvimento do cristianismo, elemento 

unificador de uma Europa fragmentada pela queda do Império Romano, para uma 

educação que salvaria almas. A concepção de educação passa pela Filosofia Cristã 

que se divide em dois períodos: 

1. Patrística: Filosofia dos Padres da Igreja, iniciada no período decadente do 

Império Romano tendo como método pensamento do Cristianismo que predominava 

durante a Idade Média. Seu principal representante foi Santo Agostinho (354-430 
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d.C). A exposição da doutrina religiosa nessa época tentava harmonizar a fé e a 

razão, a fim de compreender a natureza de Deus e da alma e os valores da vida 

moral. Segundo Agostinho, o ser humano receberia de Deus o conhecimento das 

verdades eternas, e, portanto, acreditava que o saber não era transmitido do mestre 

ao aluno, mas que a verdade se encontra dentro de cada um. O intelecto não 

poderia, de forma alguma, ser desprezado, uma vez que Deus iluminaria a razão, 

tornando possível o pensar concreto.  

2. Escolástica: filosofia das escolas cristãs ou dos doutores da Igreja, seu principal 

representante São Tomas de Aquino (1225-1274). Desenvolveu-se a partir do século 

IX alcançando seu apogeu no séc. XIII e início do século XIV quando seguiu em 

decadência. Possui este nome por ter sido uma filosofia ensinada nas escolas. 

Escolástica vem de Scholasticus que significa “[...] professor das artes liberais e 

mais tarde também o professor de filosofia e teologia, oficialmente chamado 

magister.” (ARANHA, 1996, p.113). No que diz respeito à educação, São Tomás 

escreveu uma obra homônima à de Santo Agostinho, De Magistro, onde define a 

educação como uma atividade que torna real tudo aquilo que é potencial. É, 

portanto, sustentada na teoria aristotélica da matéria e da forma. Apesar de o 

processo ser realizado pelo educando que se desenvolve com a ajuda do mestre, o 

ensino depende das Sagradas Escrituras e da graça da Providência Divina. O cerne 

do pensamento tomista é a existência de um princípio divino que ordena o mundo. 

Dessa forma, o ser humano é dirigido a Deus e, por possuir inteligência, deve 

aprender a discernir para fazer as escolhas corretas que o levarão a atingir o ideal 

da verdade e do bem. A superação das dificuldades e o alcance da felicidade 

somente ocorrerão através da educação (ARANHA, 1996, p.17). 

 

A educação neste período era direcionada ao clero e aos nobres. 

Com o advento da Reforma Protestante, reforçada pela invenção da imprensa frente 

a outros fatores, a igreja começa a perder sua hegemonia. Mais tarde, com o 

Movimento Iluminista, marcado pela Razão, surge um novo ideário da 

universalização da escola.  

 

Na esteira do iluminismo temos Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), filósofo cujas obras tiveram lugar de destaque na política. O genebrino 

também produziu uma teoria de educação que transcendeu o século XVIII 
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exercendo influência até os nossos dias. A sua doutrina educacional é fortemente 

influenciada por sua concepção política liberal (OSMON, 2004, p.94). Para ele, o 

indivíduo no estado de natureza é bom, mas é corrompido posteriormente pela 

sociedade, o que resulta na destruição progressiva de sua liberdade. A educação 

seria a única forma de proteção das crianças contra a má influência advinda da 

sociedade. Bem educadas, elas não seriam contaminadas pela perversidade social 

que deformaria o desenvolvimento natural de seu verdadeiro eu.  

 

Em sua teoria, Rousseau muda o foco da educação para o próprio 

homem, isto é, não considera a educação “para Deus”, nem mesmo “para a 

sociedade” ou para a “formação cidadã”. Segundo ele, sendo os homens 

naturalmente iguais, a vocação comum é a condição de homem, e sendo bem 

educado para tal intuito desempenhará bem qualquer outro papel.  “Viver é o ofício 

que quero ensinar-lhe. Ao sair de minhas mãos, concordo que não será nem 

magistrado, nem soldado, nem padre; será homem, em primeiro lugar” 

(ROUSSEAU, 1973, p.14). 

 

Outro importante filósofo do século XVIII, que exerceu grande 

influência na história do pensamento, foi Immanuel Kant (1724-1804). Ele, afirma, 

dentre outras importantes idéias para o presente trabalho, que é na educação que o 

homem passa do estado animal e ingressa no estado de homem, uma vez que 

alcança sua autonomia intelectual e moral. Para isso, a educação deve ter o suporte 

da experiência, ou seja, uma educação física que abrange o corpo e a alma e uma 

educação prática dedicada à moral e à prudência. Para Kant, o fim da educação é 

desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz. O homem só 

pode tornar-se homem pela educação, e ele é tão-somente o que a educação faz 

dele. 

 O projeto iluminista e sua utopia de educação para todos perdurou 

até o final do século XIX quando Émile Durkheim começou a ligar a educação à 

sociedade, afirmando que a primeira, é um fato social e que determina as relações 

interpessoais, assemelhando alguns e distanciando outros, socialmente. Assim 

sendo, ela é coercitiva, ou seja, é imposta às pessoas, independentemente de sua 

vontade por serem incapazes de reagir diante da ação educativa. A estruturação das 
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classes, o desenvolvimento e a distribuição das riquezas não acontecem à margem 

dos níveis de educação dos indivíduos, esclarece-nos Sacristán (2000).  

 

De acordo com Dewey, podemos definir educação como processo 

de reconstrução e reorganização da experiência e, com isso, nos habilitamos a 

melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras. A contínua reorganização e 

reconstrução da experiência constituem o mais particular da vida humana. Essa 

reconstrução em que consiste a educação tem por fim melhorar pela inteligência a 

qualidade da experiência. Analisando-a mentalmente, percebendo as relações que 

ela nos desvenda, apreendemos os conhecimentos necessários para dirigir, com 

mais segurança, as nossas experiências futuras. Para tanto, é de fundamental 

importância que a educação não se restrinja ao ensino do conhecimento como algo 

acabado – mas que o saber e habilidade adquiridos pelo estudante, possam ser 

integrados à sua vida como cidadão, pessoa, ser humano. Dewey acredita que a 

educação não deveria ser apreciada apenas como ensino escolar e aquisição com 

disciplinas acadêmicas, mas como parte da própria vida: “A educação não é 

preparação nem conformidade. Educação é vida, é viver, é desenvolver, é crescer” 

(DEWEY, 1979, p.29). 

 

Na visão pragmática de Dewey, a educação não deve ser tratada 

como uma preparação, mas como uma parte relevante da vida. Segundo ele, a 

educação tem uma tarefa mais ampla do que um mero desenvolvimento dos 

indivíduos. Acreditava no poder da educação como um instrumento da reconstrução 

da sociedade. Por isso, defende a implantação de um eficiente sistema de ensino 

público que transforme a escola numa espécie de sociedade em miniatura, 

considerando que a educação deva nos tornar mais capazes de dirigir a vida social e 

individual. Pois este é o modo pelo qual alcançamos a democracia. Afinal, a 

educação para o crescimento vem junto com a educação para a sociedade 

democrática. Dewey defende a democracia no sentido de que todas as pessoas 

tenham uma vida mais justa em oportunidades e participação e que ela deverá ser o 

meio para ajudar na educação social.  

  

Um dos admiradores de Dewey,  Matthew Lipman (2001), afirma que 

existem três modelos básicos de instituições públicas e privadas na sociedade. 
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Segundo ele “[...] a família representa os valores privados institucionalizados, o 

Estado, os valores públicos institucionalizados e a escola representa a fusão de 

ambos” (p.19). Para ele, a escola não é menos importante, uma vez que por ela 

gerações passadas e futuras tentam imprimir sua marca no futuro. Entretanto, a 

escola é lugar de conflito, uma vez que a instituição social, seus grupos e facções 

tentam controlar a escola buscando seus próprios objetivos. Afirma ainda, que é 

corrente o entendimento de que a escola reflete valores de uma sociedade e sua 

época e, por isso, esta não aceita que estes valores sejam desafiados ou 

submetidos às novas alternativas. Assim, ele denuncia:  

 

Se, portanto, a escola é vista como representante de todas as 
facções sociais no lugar de uma em particular, ela é capaz de 
reivindicar seu direito à legitimidade em uma sociedade democrática, 
por não ter submetido este direito à imparcialidade. Por outro lado, 
sob estas circunstâncias, ela tenderá a tornar-se uma instituição 
muito conservadora - e até mesmo tradicionalista. (LIPMAN, 2001, p. 
19,20). 
 

Para Lipman, cada uma das instituições acima citadas, tem seus 

elos, os quais mantêm seus membros unidos. A família conta com o parentesco, a 

divisão econômica e do trabalho e a interdependência sexual. O Estado conta com a 

opinião geral, a política militar e econômica. A escola, por sua vez conta com um 

elemento muito diferente que pode recorrer: a racionalidade.  Contudo, a escola 

embora sendo a única instituição legitimamente universal, pois, independentemente 

das diferenças culturais e sociais, acredita que o sistema educacional que a sustenta 

se funda na tese de que as crianças vem a escola “[...] para aprender habilidades 

básicas como ler, escrever e fazer operações aritméticas” (2001, p.11), em 

detrimento da racionalidade, de ensinar os alunos a serem razoáveis. E explica: 

 

Ser razoável não significa fazer uso da racionalidade pura; é a 
racionalidade temperada. [...] em uma sociedade democrática, 
precisamos, acima de tudo, de cidadãos razoáveis. De que maneira 
iremos educar visando à capacidade de ser razoável? Significa que 
os alunos que passam pelas escolas devam ser razoavelmente 
tratados, numa tentativa de transformá-los em seres mais razoáveis. 
Isto quer dizer que cada aspecto da educação, dever ser, em 
princípio a qualquer custo, racionalmente defensável. Devem existir 
razões melhores para usar este currículo, estes texto, estes testes, 
estes métodos de ensino [...] (LIPMAN, 2001, p. 21). 

 



25 
 

Neste sentido podemos aferir que, tanto para Dewey como para 

Lipman, a educação deve estar voltada não só para os conteúdos, mas para o 

desenvolvimento da racionalidade, formando cidadãos capazes de organizarem 

suas vidas e a sociedade; uma educação voltada para ensinar seus alunos a 

pensarem por si mesmos e estarem dispostos a fundar um novo tipo de sociedade.   

 

Não muito diferente, o educador brasileiro Paulo Freire aproxima-se 

de Dewey quando ambos pensam na educação como um processo de experiência e 

vida. Para Freire, a educação parte da idéia de reciprocidade, ganho mútuo, 

interação. Para ele o homem é um ser em construção, não importando a posição 

que esteja ocupando na sociedade. Por estarem e serem do mundo e pelas suas 

incompletudes, os homens carecem de relações, na medida em que suas 

necessidades como seres inacabados são comuns, havendo uma convergência. No 

caso do ensino em sala de aula, outra vez, professor e alunos – segundo Freire – 

aprendem, interagem, crescem. 

                             

Para ele, o homem é um ser consciente e intencional que, num 

processo educativo, busca construir uma relação, embora contraditória, dialética 

com seus interlocutores. Nessa tal relação todos ganham, uma vez que todos 

buscam suas libertações. São relações, que partem do subjetivo para tomarem 

corpo na objetividade. Embora sendo, dialéticas, podem tornar-se solidárias. A 

educação é um processo comunicativo e dialógico que promove o encontro entre 

interlocutores os quais são construtores do conhecimento, podendo igualmente 

ensinar e aprender, de modo simultâneo. 

 

Contrapondo-se ao que Freire chama de “educação bancária”, 

sugere a educação problematizadora, deve estar intimamente ligada à realidade, ao 

contexto social em que vivem professor e aluno, em cuja ambientação educativa o 

ato de conhecer não esteja separado daquilo que se conhece. O conhecimento está 

sempre dirigido para alguma coisa. Sendo o homem, um ser inacabado, toma 

consciência de seu inacabamento e busca, através da educação, realizar mais 

plenamente sua pessoalidade. A partir desta visão, torna-se tarefa primordial da 

educação levar o ser humano ao mais próximo possível de sua perfeição ou do seu 

aprimoramento. 
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De uma forma geral, educação tem a ver com a “formação” e formar 

o indivíduo significa torná-lo capaz, participativo, responsável, produtor de idéias e 

ideais para si e para a humanidade. Ou seja, alguém com domínio pleno das suas 

idéias, de seu pensamento e da condução de sua vida.  Além de tudo isso, como 

nosso interesse neste trabalho é o de focalizarmos a educação escolar, torna-se 

necessário articularmos o trabalho formativo até aqui discutido com o âmbito 

escolar, levando-se em consideração suas implicações e possibilidades para a 

efetivação desta formação. 
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2  O PENSAR NA EDUCAÇÃO 

    

2.1.  JOHN DEWEY E A ESCOLA DEMOCRATICA 

A experiência educativa é, para Dewey, reflexiva, resultando em 

novos conhecimentos. Deve seguir alguns pontos essenciais para se efetivar: a) que 

o aluno esteja numa verdadeira situação de experimentação; b) que a atividade 

privilegie o interesse, que haja um problema a resolver; c) que ele possua os 

conhecimentos para agir diante da situação; d) e que tenha a chance de testar suas 

idéias. Reflexão e ação devem estar ligadas, são parte de um todo indivisível. Ele 

acredita que só a inteligência dá ao homem a capacidade de modificar o ambiente a 

seu redor. Neste sentido, a experiência educativa é um ato de constante 

reconstrução. Com isso, vida, experiência e aprendizagem se entrelaçam de forma 

dinâmica, a ponto de concluir que a “[...] educação é um processo direto da vida, e a 

escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim, a própria vida” (DEWEY, 

1967, p. 7). 

Dewey destaca, ainda, que, alunos e professores são detentores de 

experiências próprias, as quais, que quando confrontadas na sala de aula, permitem 

a ampliação do conhecimento de ambos. Desta forma, a educação é concebida 

como:  

[...] processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo 
qual percebem,os mais agudamente o sentido, e com isso nos 
habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” 
(DEWEY, 1967, p. 17). 

 

Dewey tem bastante clareza de que a escola reflete os resultados da 

vida em sociedade e das experiências vividas no plano social, econômico, político e 

religioso. Propõe, desta forma, que a escola esteja voltada para os movimentos e as 

mudanças que ocorrem na sociedade. Afirma: 

 

A escola deve assumir a feição de uma comunidade em miniatura, 
ensinando situações de comunicação de umas a outras pessoas, de 
cooperação entre elas, e ainda, estar conectada com a vida social 
em geral, com o trabalho de todas as demais instituições: a família, 
os centros de recreação e trabalho, as organizações da vida cívica, 

religiosa, econômica, política (DEWEY, 1967, p. 8). 
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Desta forma, a educação coordenaria também uma nova forma de 

organização social, mas para cumprir com esse objetivo devia incorporar uma 

metodologia de caráter prático, com significação moral. Na sua afirmação de que 

“[...] o fim da educação identifica-se com seus meios, do mesmo modo, aliás, que os 

fins da vida se identificam com o processo de viver (DEWEY, 1967, p. 17)”, ele 

propõe um método que leve em conta a experiência. Assim, as matérias de estudo 

propostas para os programas escolares devem ter relevância para a vida social, 

significações que proporcionem sentido e conteúdo para a presente vida social, 

principalmente, no que se refere ao desenvolvimento da solidariedade e à formação 

do homem cidadão sem a imposição externa. Isso equivale dizer que de nada 

adianta educar para uma democracia se a sociedade mantiver seu caráter 

autoritário, ao mesmo tempo, de nada adianta a sociedade apresentar um caráter 

democrático se as pessoas não tiverem sentimento e espírito aberto para novas 

experiências. 

Para ele, a democracia não se produz espontaneamente e nem por 

imposição de leis. Ele aponta a tendência da educação ser utilizada como meio para 

diferenciar os indivíduos e reproduzir as iniqüidades. Apesar disso, ele mostra o 

caminho para a mudança por meio da própria educação, como um instrumento de 

equalização, ao afirmar que o objetivo da educação é contribuir para abolir os 

privilégios indevidos e as injustas privações e não para perpetuá-las. 

 

A crença de Dewey é que, à medida que a escola forma pessoas 

diferentes, contribuirá para a mudança da sociedade. Se a estrutura interna da 

escola e as matérias de estudos, com seus respectivos conteúdos, forem orientadas 

para um modelo democrático, a sociedade reproduz esse modelo. Neste sentido, a 

educação passa a ser vista como via de desenvolvimento social e como instrumento 

de equalização. 

 

É nesse contexto de pensamento que a educação assume papel 

fundamental na Filosofia deweyana. A educação é vista como poderosa ferramenta 

a serviço da democracia, conservando determinados valores e incentivando a 

revisão de outros, contribuindo assim para o sucesso do projeto democrático. Eis o 

motivo por que as proposições educacionais de John Dewey afastam-se 
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terminantemente de pedagogias que não possuam fins claros e bem definidos para 

o processo educativo. Dewey pretende contribuir para a edificação de um mundo 

melhor no presente e no futuro, mas este é um projeto que pode não se realizar, se 

não for meticulosamente planejado. Não há nada que garanta a democracia, a não 

ser o esforço daqueles que nela acreditam, esforço que inclui o desenvolvimento de 

processos realmente educativos na escola. 

 

A concepção educacional de Dewey consiste em transmissão de 

conhecimento acumulado pela experiência humana, o que se traduz em 

desempenho ativo do adulto que detém esse conhecimento. Essa é uma proposição 

que muito se distancia de muitas das pedagogias escolanovistas, promotoras de mal 

entendido, que defendem a pura e simples abolição do mestre, das lições e dos 

livros, e creditam à espontaneidade da criança a responsabilidade por todo o 

processo pedagógico. Como se vê em Democracia e Educação, o pensamento 

deweyano caracteriza-se por uma nítida distinção entre educação informal e formal. 

No plano dessa obra, quando o autor deixa de analisar a transmissão de 

conhecimentos em qualquer ambiente educativo, momento histórico ou tipo de 

comunidade, e passa a tratar da escola situada na sociedade complexa e 

fragmentada em múltiplas especialidades, torna-se evidente a diferença que há “[...] 

em permitirmos a ação casual do meio e em escolhermos intencionalmente o meio 

para o mesmo fim” (DEWEY, 1959, p. 20). 

 

Dewey caracteriza a escola como espaço planejado para o 

desempenho de funções educativas reguladas, o que exclui qualquer iniciativa de 

aproximação do ambiente formal com o ambiente informal, o que resultaria na 

diluição – e conseqüente esvaziamento – dos saberes que a escola deve ensinar, 

pois deixar livre o espírito infantil é deixá-lo à mercê de influências que podem levá-

lo em direção contrária ao conhecimento.  

 

A esse respeito, Dewey (1959, p. 22) é categórico ao afirmar que 

cabe à escola “[...] eliminar o mais possível os aspectos desvantajosos do ambiente 

comum, que exercem influência sobre os hábitos mentais”. Ao atribuir tal papel 

seletivo à instituição de ensino, Dewey a coloca em posição de contrariar inclinações 

negativas por certo presentes na vida social: 
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À proporção que uma sociedade se torna mais esclarecida, ela 
compreende que importa não transmitir e conservar todas as suas 

realizações, e sim unicamente as que importam para uma sociedade 
futura mais perfeita. A escola é seu principal fator para a consecução 
deste fim (1959, p. 22). 

 

Dewey considera que existe um “inconsciente influxo do ambiente” o 

qual exerce função educativa casual, como na formação de hábitos de linguagem e 

de apreciação de valores estéticos. Esses hábitos segundo Dewey (1970, p.19), 

devem “[...] ser corrigidos, ou mesmo suprimidos pelo ensino consciente”, podendo 

dar-se o mesmo com as idéias que assumimos no transcurso de nossa vida, no 

contato esporádico e não planejado com outras pessoas. É sobre tais influências 

“inconscientes”, casuais e negativas, que a escola deve atuar, selecionando-as e 

afastando-as do ambiente educacional, o que mostra a relevância conferida por 

Dewey ao estabelecimento de fins educacionais situados em plano superior ao da 

experiência informal. 

 

Há valores, hábitos e padrões que “jazem abaixo do plano da 

reflexão”, e estes precisam ser tornados conscientes pela escola, se ela quiser 

contribuir com a edificação de uma sociedade mais perfeita. As manifestações de 

“energia ainda indisciplinada” do educando são “sinais de possível crescimento”, 

confirma Dewey, mas precisam ser “[...] convertidas em meios de crescimento, de 

transmissão de energia para a frente, e não toleradas ou cultivadas por si mesmas” 

(DEWEY, p. 20) – o que coloca a pedagogia deweyana em posição contrária a 

qualquer tipo de indulgência no estabelecimento de limites para as manifestações 

dos alunos  

No pensamento deweyano, portanto, não há lugar para a imposição 

da espontaneidade da criança à autoridade, se aceitarmos a idéia de liberdade como 

sinônimo de passividade do educador diante dos desregramentos do espírito infantil. 

Quando se dedica à interação entre professor e aluno, contato que se dá entre a 

sabedoria do primeiro e as inclinações naturais do segundo, Dewey não concede 

espaço senão para aquilo que tenha passado por um crivo externo, o crivo de uma 

escola conscientemente planejada em sintonia com as necessidades de um mundo 

melhor, pois o que move as postulações deweyanas é o projeto político de 

construção de uma sociedade mais humanizada – a sociedade democrática. 
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2.2. MATTHEW LIPMAN E FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 

 

 Segundo Lipman, se há uma instituição que, legitimamente, é 

universa, é provavelmente a escola. Para ele, essas instituições partem do 

pressuposto de que as crianças vão à escola para aprender habilidades básicas, 

como ler, escrever, e fazer operações aritméticas, como também, geografia, história 

e literatura. Segundo o autor, sempre existiu uma linha de pensamento educacional 

que sustenta que o fortalecimento do pensar na criança deveria ser a principal 

atividade da escola e não uma conseqüência, isto se vier a acontecer.  

 

Em sua proposta no livro O pensar na educação (2001) Lipman 

busca levantar questões necessárias ao tema, bem como fornecer algumas 

respostas em busca de um desenvolvimento educacional orientado para o pensar  

propondo uma reforma do ensino que contemple o desenvolvimento do pensamento 

de ordem superior 

 

Para Lipman, o pensamento é natural no ser humano e pode ser 

cultivado. Por este motivo, é possível desenvolver e melhorar o pensamento, o que 

deve acontecer via educação. Esse aperfeiçoamento do pensar deve começar 

desde a educação infantil e continuar por toda a vida. As crianças e jovens são 

estimulados a desenvolver a autonomia intelectual, pensando por si mesmos, de 

maneira reflexiva, crítica, criativa e cuidadosa. Essa atividade do pensamento com 

essas qualidades denominou de “pensamento de ordem superior” ou “pensamento 

complexo” em outras palavras, “pensar bem”, sobre cuja terminologia já nos 

reportamos anteriormente. 

 

Lipman observou que as crianças, naturalmente, são criativas, 

espontâneas, curiosas, imaginativas e que mantém estas características somente 

até um certo tempo depois que  iniciam a educação infantil. Mas, após algum tempo 

elas vão declinando e tornam-se passivas. Ele faz um paralelo entre o universo 

escolar e familiar e as peculiaridades de cada um que contribui ou não para o 

progresso intelectual da criança. Para ele, o modelo de educação que insiste 
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demasiadamente, na ordem e na disciplina não estimula a criatividade e destrói a 

espontaneidade, características nata da infância, e afirma:  

 

Em pouco tempo as crianças percebem que a educação escolar é 
enervante e desanimadora ao invés de animadora e intelectualmente 
estimulante. Em suma, a educação escolar propicia poucos 
incentivos naturais ao pensamento como o ambiente familiar é capaz 
de fazer. A queda  no interesse do aluno é a conseqüência 
natural.(LIPMAN, 2001, p.23,24). 

 

Sua preocupação se ancora na deficiência escolar com relação aos 

conteúdos curriculares e a metodologia utilizada pelo professor para ensinar, como 

também em relação à formação do professor. Questiona o porquê da experiência 

escolar da criança não ser rica como uma aventura. Indaga se a escola não deveria 

estar repleta de surpresas e novidades, de perspectivas excitantes e desafiadoras, 

de mistérios assombrosos e instigantes, de revelações e esclarecimentos 

fascinantes e desconcertantes. 

Se a idéia que as crianças têm de educação estivesse mais em 
consonância com a aventura do que com a rotina, os problemas de 
vadiagem, delinqüência e indisciplina dentro da escola poderiam ser 
substancialmente atenuados. [...] É claro que as expectativas infantis 
de experiências de vida, significativamente organizadas, são coisas 
emocionantes, assim como também o é o fato de confiar em que as 
pessoas não lhes causarão nenhum dano. Com o tempo as crianças 
descobrirão as ambigüidades da experiência, assim como muitas 
razões para o surgimento de desconfianças interpessoais. Porém, 
não há nenhum razão que nos impeça de prepará-las para enfrentar 
incertezas e complexidades. Ensinar-lhes que tudo é simples é 
apenas dar-lhes mais motivos para que, mais tarde, não tenham 
confiança(LIPMAN, 2001, p. 27-8). 

 

Diante deste quadro, Lipman apresenta duas propostas: Primeiro, 

indicar caminhos para que a educação escolar tenha como objetivo principal o 

desenvolvimento do “pensar bem” ou pensamento de ordem superior nas crianças e 

nos jovens. E segundo, a introdução do ensino de Filosofia no currículo escolar, 

como importante ferramenta para o desenvolvimento de um pensar excelente. 

 

Na sociedade complexa e dinâmica de hoje o domínio de um pensar 

de ordem superior é instrumento fundamental de realização de todas as pessoas. 

Daí a sua proposta de uma educação para o pensar que contemple o seu 



33 
 

desenvolvimento. Lipman propõe caminhos para uma nova educação que ele, por 

vezes, denomina de reflexiva ou de paradigma educacional reflexivo.  

 

Para tanto, ele estabelece uma nova prática educativa, 

especialmente nas escolas, e uma metodologia que promove tal desenvolvimento: a 

metodologia da Comunidade de Investigação. Assim, o paradigma reflexivo 

considera a educação como investigação, porque contribui para a significação do 

que se vive, se pensa e se sente, pelo esforço coletivo que ocorre em sala de aula. 

A metodologia, as atividades desenvolvidas nas Comunidades de Investigação 

serão abordadas no próximo subitem. 

 

Quanto a proposta de uma educação para o pensar, trás muitas 

importantes implicações à escola regular. Segundo o autor, o pensamento, conforme 

já apontado, pode relacionar-se unicamente com o procedimento, isto é, analisando 

apenas o como pensar e indicando cuidados ou procedimentos específicos voltados 

ao pensar. Ou, pode ser unicamente substantivo, isto é, um pensamento que pensa 

somente conteúdos, se é que isto é possível. Pensar de maneira substantiva 

significa, por exemplo, pensar só o conteúdo da matemática, não atentando 

intencionalmente, ou mesmo desprezando, os procedimentos. A junção dessas duas 

maneiras de pensar, ou seja, o pensar relacionado ao procedimento e o pensar 

substantivo, constitui, segundo Lipman, o pensamento que se deve cultivar nas 

escolas. Portanto, o pensamento complexo ou de ordem superior se constitui na 

inter-relação das duas formas de pensar: o pensar voltado ao procedimento e aquele 

direcionado aos conteúdos, proposta esta já defendida por Dewey. Os alunos 

devem, sim, aprender a pensar, e aprender a pensar por si mesmos, mas isto não 

pode significar que eles não devam aprender conteúdos, que são as matérias do 

pensar. Devem, sim, aprender também a pensar bem, isto é, aprender 

procedimentos que os ajudem a pensar cada vez de melhor maneira os conteúdos, 

ou seja, a própria realidade, a própria vida. 

 

Outra implicação fundamental das idéias de Lipman é a indicação de 

que, no processo educativo, deve haver cuidados especiais no tocante a duas ações 

ou atividades básicas do pensamento: a atividade de julgar ou de ajuizar e a 

atividade de raciocinar ou argumentar. O desenvolvimento do raciocínio e do 
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julgamento não tem sido considerado como sendo meta educacional relevante na 

prática costumeira das escolas. Lipman propõe que o seja, porque considera 

fundamental o aperfeiçoamento do raciocínio, que envolve, por exemplo, saber 

distinguir discursos lógicos de discursos ilógicos, a aquisição de princípios lógicos e 

a aprendizagem de como aplicá-los em questões acadêmicas ou na vida em geral. 

Quanto ao julgamento, defende que há dois aprendizados fundamentais. O primeiro 

é o fazer julgamentos cada vez com mais propriedade, isto é, com fundamentação 

consistente quanto ao que se afirma ou se nega, daí a importância atribuída ao 

aprendizado dos processos investigativos. O juízo é o resultado da investigação. 

Quanto ao segundo é avaliar julgamentos com os quais as pessoas se deparam na 

vida.  Julgar bem, ou “o ter juízo”, é fundamental para poder afirmar com segurança 

sobre o que é justo e o que é injusto, sobre o que é falso e o que é verdadeiro.  

 

Com estes pressupostos, a educação para Lipman é um grande 

laboratório da racionalidade, mas devemos vê-la de maneira mais realista como um 

lugar no qual os jovens passam a aprender a usar a razão para que possam crescer 

e se tornarem cidadãos capazes de raciocinar. (2001, p.33). 

 

Para o desenvolvimento dessa racionalidade ou, o exercício de 

pensar bem, Lipman propõe uma nova prática educativa, especialmente nas 

escolas, e uma metodologia que promova tal desenvolvimento: a Comunidade de 

Investigação 

 

2.2.1. A Comunidade de Investigação 

 

Em seu livro O pensar na educação, Lipman (2001, p.31) afirma que 

o termo “comunidade de investigação”, foi cunhado por Charles Sanders Pierce e 

que estava restrito aos profissionais da comunidade científica que, juntos, se 

dedicavam à utilização de procedimentos semelhantes no desenvolvimento de 

objetivos idênticos. Desde Pierce o termo foi ampliado com o fim de incluir qualquer 

tipo de investigação científica ou não. Em seu Programa de Filosofia para Crianças 

Lipman propõe a pratica de investigação em comunidade como metodologia 

educacional. 
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Podemos, portanto falar em “converter a sala de aula em uma 
comunidade de investigação” na qual os alunos dividem opiniões 
com respeito, desenvolve questões a partir das idéias de outros,  
desafiam-se entre si para fornecer razões a opiniões até então não 
apoiadas, auxiliarem uns aos outros ao fazer  inferências daquilo que 
foi afirmado e buscar identificar as suposições de cada um. (2001, 
p.31) 

   

 Neste ambiente, os alunos desenvolvem suas habilidades e 

competências num processo dialógico. Para Lipman (2001,p.331)  a  Comunidade 

de Investigação,  “[...] não é algo sem objetivos [...]”, é todo um processo que se 

desenvolve com  objetivo de obter um produto final, sendo esse produto o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que possibilitam um pensar de ordem 

superior. A orientação da comunidade, porém, segue o interesse dos participantes e 

“[...] movimenta-se por onde o argumento conduz [...]”, sendo que todo o processo 

desenvolvido não se restringe a simples “[...]conversação ou discussão; é dialógico 

[...]” (Lipman, 2001, p.331). A Comunidade de Investigação em sala de aula é, então, 

diferenciada pelo seu caráter dialógico-reflexivo. 

 

A escola organizada segundo o modelo do “paradigma-padrão” é 

uma escola que oferece aos seus alunos poucos incentivos ao desenvolvimento do 

pensamento, pois está centrada no ensino de soluções para os problemas há muito,  

postos. A ação pedagógica tem sua preocupação central em torno do produto final a 

ser ensinado e não de problemas a serem investigados. “Quando os problemas não 

são explorados em primeiro lugar, nenhum interesse ou motivação é criado, e aquilo 

que continuamos chamando de educação é uma charada e um simulacro” (Lipman, 

2001, p.31). 

 

Quando, no entanto, a educação é pensada e desenvolvida levando-

se em consideração o “paradigma-reflexivo”, a educação é concebida como 

investigação, ou seja, os alunos investigam problemas nas diversas disciplinas. 

Lipman (1990, p.37) define investigação como “[...] perseverança na exploração 

autocorretiva de questões consideradas, ao mesmo tempo, importantes e 

problemáticas”. A ênfase agora não está centrada no produto ou no processo, mas 

está em ambos, ou seja, tanto no pensar e na investigação (processo) como no 

conhecimento e na verdade (produto). O trabalho desenvolvido em sala de aula 
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prima pelo enfrentamento direto de problemas através de uma prática dialógica, 

onde o mais importante não é a conclusão final, mas as descobertas feitas ao longo 

do processo de investigação dialógico, “[...] o que deveria acontecer dentro da sala 

de aula é que se pensasse – um pensamento independente, imaginativo e rico” 

(Lipman, 2001, p.31). 

 

Nesse sentido, na Comunidade de Investigação em sala de aula, ao 

invés de existir uma verdade absoluta, que deve ser apreendida, existe um conjunto 

de concepções que são aceitas. O fato da comunidade compartilhar concepções e 

crenças não elimina o caráter problemático das mesmas, sendo justamente esse 

lado problemático o objeto de investigação. Porém, a investigação em sala de aula 

não ocorre com a ausência de conteúdo e método, ou apenas com um deles; pelo 

contrário, é necessário ter clareza metodológica para conduzir a investigação, e 

discernimento para enfrentar os problemas a serem investigados, uma vez que o 

exercício do pensamento complexo exige um pensar flexível e rico em recursos. 

 

No entanto, para que seja possível a investigação descrita por 

Lipmam é necessário um espaço organizado para tal, o que ele, também, denomina 

de comunidade: em vez de considerar a comunidade como uma estrutura 

institucional que distribui valores e significados aos indivíduos, podemos inverter a 

questão e dizer que, onde a experiência seja compartilhada de forma a permitir que 

os participantes descubram o significado de sua participação, há uma comunidade 

(Lipmam, 1990, p.141). 

 

A Comunidade, nesse sentido, não é algo imposto como modelo de 

organização, mas algo construído e experienciado pelos participantes no decorrer da 

investigação. A comunidade, porém, não se sustenta com a ausência de regras 

tanto de procedimentos como de investigação. Ela é regrada pela lógica formal e 

informal de modo a estabelecer certos princípios orientadores que tornam possível a 

pesquisa, o questionamento e a investigação, assim como regras de conduta que 

são discutidas, estipuladas, vivenciadas e reestruturadas no decorrer do processo, 

uma vez que, para Lipmam (2001, p.179), a autocorreção é um dos pilares de 

sustentação do pensamento de ordem superior. Para que isto ocorra, é necessário 

reorganizar a sala de aula e descartar os métodos até então empregados.  Faz-se 
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necessário a utilização de metodologia da dinâmica de grupo, centrada no diálogo 

entre os participantes. Para tanto, é preciso que os alunos estejam reunidos em 

círculos, juntamente com o professor que mediará a discussão. Os alunos deverão 

ser estimulados a expressar opiniões, elaborar questões a partir das idéias dos 

colegas, fazer inferências, desafiar entre si para fornecer razões e opiniões para 

suas idéias.  

 

O diálogo na comunidade de investigação - Segundo Lipman (1994, p.44) o 

primeiro passo para tematizarmos sobre o diálogo em sala de aula é desmistificar a 

concepção de que é a reflexão que possibilita o diálogo. O que acontece é 

justamente o contrário, isto é, é o diálogo que possibilita a reflexão: 

 

Quando as pessoas se envolvem num diálogo, são levadas a refletir, 
a se concentrar, a levar em conta as alternativas, a ouvir 
cuidadosamente, a prestar mais atenção às definições e aos 
significados, a reconhecer alternativas nas quais não havia pensado 
anteriormente e, em geral, realizar um grande número de atividades 
mentais nas quais não teria se envolvido se a conversação não 
tivesse ocorrido (Lipman, 1994, p.44). 

 

Levando em consideração tais aspectos é necessário, então, 

delinearmos as diferenças existentes entre diálogo, conversa e discussão. Para 

Lipman, “[...] ao confrontarmos o diálogo e a conversação, não podemos deixar de 

perceber em uma conversa um processo onde o tom pessoal é acentuado porém, o 

fio lógico é tênue, enquanto que no diálogo ocorre exatamente o contrário” (2001, 

p.335), isto é, a conversação é caracterizada pela defesa de pontos de vista 

pessoais, não levando em consideração, na defesa dos mesmos, os aspectos 

lógicos da capacidade argumentativa. Já no diálogo, acontece justamente o 

contrário, pois não estamos na defesa de pontos de vista pessoais, mas envolvidos 

em investigações sobre problemas humanos universais que orientam nossas 

concepções e nosso modo de agir. Essa investigação precisa ir além do reino das 

opiniões e dos preconceitos fazendo-se necessário o regramento lógico a fim de ser 

possível a construção de um raciocínio coerente e justificável perante critérios 

aceitos na comunidade. 
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A investigação pretende ser um movimento progressivo, ou seja, é 

necessário dar um passo além do que já sabíamos. Esse movimento progressivo é 

possibilitado pelo diálogo e travado pela conversação, ou seja, “[...] no confronto 

entre a conversa e o diálogo, uma das coisas que chama a atenção é a maneira 

como a conversa almeja o equilíbrio, ao passo que o diálogo almeja o desequilíbrio” 

(Lipman, 2001, p.335). Quando ficamos presos a uma prática conversacional há 

apenas uma movimentação entre os participantes que se caracteriza pela 

alternância das falas; mas a conversação não se movimenta, ou seja, não há um 

desequilíbrio de concepções, apenas uma partilha, “[...] uma conversa é uma troca 

de sentimentos, pensamentos, informações, interpretações” (Lipman, 2001, p.336). 

O elo que mantém os participantes da conversação unidos é apenas de cooperação. 

Já o diálogo “[...] é um exame, uma investigação, um questionamento” (Lipman, 

2001, p.336), o que exige dos participantes uma participação colaborativa na 

resolução do problema em questão. 

 

Essa diferenciação torna possível delinearmos alguns princípios 

orientadores da prática dialógica em sala de aula. Porém não podemos esquecer 

que Lipman nos chama atenção para o fato de que a “[...] a lógica do diálogo tem 

sua raízes na lógica da conversa” (2001, p.336), mas que é necessário fazer o 

movimento de se passar da conversa para o diálogo, o que é possibilitado pela 

lógica e também pelo objetivo de se educar para um pensar de ordem superior, “[...] 

a matriz comportamental do pensamento é a fala, e a matriz do pensamento 

organizado (isto é, o raciocínio) é a fala organizada” (Lipman, 2001, p.54). 

 

Levando em consideração tais aspectos, é necessário explicitar os 

motivos pelos quais o diálogo não pode ser definido como discussão. A discussão 

pode ocorrer tanto em uma conversa como em um diálogo, por isso a discussão por 

si só não caracteriza uma investigação em sala de aula. A discussão orientada 

dialogicamente caracteriza-se pelo confronto de idéias e pensamentos, enquanto 

que a discussão orientada pela conversa é apenas uma disputa entre opiniões com 

o objetivo da persuasão. Por isso, quando pensamos em uma discussão dialógica 

devemos ter claro o que almejamos, pois não podemos confundir “[...] o produto que 

as discussões produzem com as conclusões que algumas pessoas esperam que 

produzam [...]” (Lipman, 2001, p. 334), ou seja, a discussão na Comunidade de 
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Investigação pode ser orientada para seguir “por aonde o argumento conduzir” 

produzindo conclusões inusitadas ou pode ser manipulada de modo a chegar uma 

conclusão pré-determinada. Isso não que dizer, no entanto, que a discussão 

dialógica não precise de orientação, ela é necessária, mas no sentido de evitar 

contradições, incoerências, identificar pontos de vistas diferentes, exigir boas razões 

e justificação, solicitar exemplos, estabelecer critérios de julgamento e estruturar o 

raciocínio. 

Segundo Lipman (1994, p.47): 

[...] o diálogo é um estágio desse difícil e árduo processo da 
experiência que é necessário para que a experiência bruta seja 
convertida em expressão acabada. Para as crianças de qualquer 
estágio o diálogo é uma fase indispensável do processo. 

 

Nesse contexto, educar dialogicamente significa criar as condições 

necessárias para que crianças e jovens, fazendo uso das habilidades cognitivas, 

possam organizar sua própria experiência, tendo por base não o mundo dos adultos 

e seu modo de pensar, mas o mundo que é próprio do universo infantil e juvenil. A 

função da educação agora deixa de ser a comunicação dos conhecimentos do 

mundo adulto para as crianças e jovens e, passa a ser, uma investigação dialógica 

dos problemas que afetam o mundo da criança e do jovem, levando em 

consideração os conhecimentos já produzidos, porém, abordados em caráter 

problemático e controverso. Na base de tal relação de ensino e aprendizagem o 

objetivo final não é o apreender significados, mas construí-los através de uma 

relação mediada lingüisticamente na Comunidade de Investigação. O foco, então, se 

desloca do conteúdo para o modo como pensamos; o objetivo não é mais a 

retenção, mas a interação que torna possível a construção, assim sendo parece ser 

possível transformar a “experiência bruta” em “experiência significada”. 

 

2.2.2  A Filosofia e as Outras Disciplinas 

 

Para Lipman, a Filosofia ou seu ensino é um auxiliar poderoso no 

desenvolvimento do bem pensar. Em seu artigo, A filosofia e o desenvolvimento do 

raciocínio (LIPMAN e FALCONE, 2003, p.238-240), afirma que muitos educadores já 

perceberam que só aprender o conteúdo das disciplinas acadêmicas não é o 

suficiente, mas, que precisam aprender a raciocinar naquelas disciplinas. Entretanto, 
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a questão esbarra no currículo, visto que os professores alegam que não dependem 

de tempo de ensino de suas disciplinas para ensinar os alunos as habilidades de 

raciocinar em suas disciplinas, e que, essas habilidades já deveriam vir com eles. 

Ainda assim, haveria aqueles que dirão que não será útil adicionar mais uma matéria 

– Filosofia – a um abarrotado currículo em que os alunos se encontram correndo o 

risco de receberem um conteúdo fragmentado e desarticulado. Para tanto, Lipman 

foi categórico ao afirmar que: “Se desejamos estudantes competentes em 

habilidades primárias de raciocínio [...] não temos outra escolha senão a Filosofia”. 

Sua proposta prevê que a filosofia não seria um acréscimo ao currículo, mas, um 

tronco central no processo educacional com ramificações que se abrem a medida 

que os estudantes ingressam em disciplinas cada vez mais especializadas.  Ela 

poderá ter seu lugar assegurado entre as demais disciplinas da escola se os 

professores perceberem que ela lhes pertence. Pois ela tenderá a promover o 

relacionamento entre as disciplinas, reduzindo a fragmentação dos saberes e 

proporcionando dialogo entre as diversas áreas do conhecimento. Se o pensar é o 

núcleo central da Filosofia, então, a Filosofia é a disciplina por excelência do 

trabalho interdisciplinar. 

 

Quanto à relação da Filosofia com a educação, podemos pontuar a 

sua estreita identificação entre procedimento e resultado ocorrendo ao se filosofar, a 

tornando-a indispensável na formação escolar, principalmente nas crianças e jovens. 

 

2.2.3. O diálogo filosófico  

 

A filosofia é umas das formas de saber e de conhecimento que os 

seres humanos produzem para tentar explicar a realidade da qual fazem parte. É um 

conjunto de procedimentos da consciência humana que, ordenados procuram 

produzir respostas, não entendidas como absolutas, mas procuram ser as mais 

garantidas1 possíveis, para as questões com as quais os seres humanos se 

deparam em suas vidas ou para questões que eles se fazem quando se põem a 

pensar mais atentamente. Ela é diferente das demais formas de conhecimento, 

porque trabalha essencialmente com determinadas questões, que precisam de nos 

                                            
1
 Podemos lembrar aqui um conceito muito caro a Dewey que é o “warranted assertability” ou 

“assertibilidade garantida”.  
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oferecer sentidos e explicações. Existe uma maneira própria de abordar tais 

questões, tendo em vista a produção de respostas que nunca se fecham, porque 

são continuamente questionadas, essas definições se renovam ao longo da história 

humana e fazem parte da existência-humana-no-mundo.  

 

Para Lipman, estas habilidades de questionamento devem ser 

aprendidas na escola, por isto, destaca o diálogo como ferramenta para o labor 

filosófico. O diálogo filosófico permeia todo o programa com o intuito de inserir a 

investigação filosófica na educação desde cedo, permitindo assim que as respostas 

prontas oferecidas pela sociedade sejam analisadas, refletidas antes de serem 

aceitas, que não sejam impostas como verdades absolutas e recebidas sem 

significados e sem críticas 

 

Resgatando o método socrático em vista da substituição da logos, a 

palavra pura, pelo diálogo, entende-se que o pensamento atinge um conhecimento 

verdadeiro para um indivíduo isolado. O que era verdadeiro para ele não poderia  

sê-lo necessariamente para outro. Já no diálogo, o conhecimento não é atingido por 

um único indivíduo, mas por diferentes consciências que, chegando a um “acordo” 

entre si, chegam a novos conhecimentos, e isso é construção. Podemos dizer que 

para Sócrates esse agir racional não está preso a opiniões particulares, mas se 

alcança mediante a cooperação, a solidariedade investigante de diferentes sujeitos 

em diferentes assuntos. Eis então, o diálogo como um princípio filosófico que nos 

ajuda a entender a Filosofia não como algo abstrato, mas como algo que faz parte 

da vida e o faz de uma forma muito concreta, pois lida com questões essenciais da 

existência humana. Todos nós descobrimos, em algum momento de nossas vidas, 

através de questões filosóficas, questões diretamente conectadas com nossa 

existência. 

O diálogo nos mostra que a Filosofia foi pensada por pessoas em 

situações concretas, então não nos tira da realidade, mas nos leva a enfrentar 

problemas inerentes à existência, pois tem como base a vida humana e, para tanto, 

é capaz de interrogá-la. É justamente com o diálogo que se realiza com a pessoa 

em relação à vida e aos demais humanos que essa vida passa a ser indagada. 
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Quando internalizamos o diálogo, não apenas reproduzimos a 
expressão dos pensamentos dos outros participantes, com também 
argumentamos, em nossas próprias mentes, com respeito a essas 
opiniões. Além disso absorvemos do diálogo que ouvimos o modo 
como as pessoas inferem, identificam pressuposições, exigem 
razões umas das outras e se envolvem em interações intelectuais 
críticas (Lipman, 1994, p. 45). 

Para Lipman, a Comunidade de Investigação é o lugar do diálogo 

filosófico, que é o caminho autêntico para se fazer Filosofia. O autor entende que 

uma pessoa se constitui pelas normas e valores que adquire no convívio social, por 

isso, é de suma importância cultivar atitudes democráticas e filosóficas na sala de 

aula, na Comunidade de Investigação, para que possam formar alunos com ideais 

democráticos e atitudes filosóficas. É de suma importância o estabelecimento de tal 

comunidade, já que, ao estimular o que ele chama de diálogo filosófico, ela 

forneceria desenvolvimento ao modelo ideal de sociedade, que, por sua vez, 

produziria o modelo ideal de indivíduos. Toda a proposta de Lipman é assim definida 

por «modelagens», pela busca de um ideal de homem a ser alcançado através da 

educação filosófica das crianças. 

 

2.3. PAULO FREIRE – EDUCAÇÃO CONSCIENTIZADORA 

 

O modelo de educação proposto por Paulo Freire se diferencia da 

educação tradicional, pois rejeita a dependência dominadora, que inclui dentre 

outras a relação de dominação do educador sobre o educando. A educação, 

contrapondo-se ao que ele chama de “educação bancária”, deve ser acima de tudo 

problematizadora, ou seja, está intimamente ligada à realidade, ao contexto social 

em que vivem o professor e o aluno e onde o ato de conhecer não esteja separado 

daquilo que se conhece. 

 

Na ação educativa libertadora, existe uma relação de troca 

horizontal entre educador e educando exigindo-se nesta troca, atitude de 

transformação da realidade conhecida. É por isso, que a educação libertadora é 

acima de tudo uma educação conscientizadora, na medida em que além de 

conhecer a realidade, busca transformá-la, ou seja, tanto o educador quanto o 

educando aprofundam seus conhecimentos em torno do mesmo objeto cognoscível 

para poder intervir sobre ele. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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 A educação libertadora tem como princípio construir uma  

pedagogia que, por meio da conscientização, busca libertar  os homens e mulheres  

do jugo da ideología escravizadora dominante. Para  Freire, o homem não pode 

participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade, se 

não é auxiliado a tomar consciência da realidade, a “pronunciar o mundo”e a 

perceber sua própria capacidade para transformá-lo. Ninguém luta contra as forças 

que não compreende, e a realidade não pode ser modificada senão quando o 

homem descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo, antes de tudo, 

provocando uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação. “É preciso, 

portanto, fazer dessa conscientização o primeiro objetivo de toda educação 

libertadora.” (FREIRE, 1978, p. 40). 

 

Neste sentido, quanto mais se articula o conhecimento frente ao 

mundo, mais os educandos se sentirão desafiados a buscar respostas, e 

conseqüentemente quanto mais incitados, mais serão levados a um estado de 

consciência crítica e transformadora frente à realidade. Esta relação dialética é cada 

vez mais incorporada na medida em que, educadores e educandos se fazem 

sujeitos do seu processo. Na relação dialética não há lugar para uma educação 

marcada pela doação ou imposição, mas sim aquela em que haja uma devolução 

dos conteúdos coletados na própria sociedade, que depois de sistematizados e 

organizados, sejam devolvidos aos indivíduos na busca de uma construção de 

consciências críticas frente ao mundo. É educando pela conscientização do 

“educando” que Freire fundamenta a união entre a Educação e o processo de 

mudança social. 

    Esta pedagogia, em sua dimensão prática, política ou social, requer 

clareza de que a idéia de liberdade só adquire plena significação quando comunga 

com a luta concreta dos homens por libertar-se, por indignar-se com sua condição 

de oprimido. 

A conscientização, enquanto processo permanente de construção da 

criticidade, para além de sua dimensão política, implica também a dimensão 

epistemológica e a dimensão estética. No exercício permanente da capacidade de 

conhecer-se, através da criticização das relações consciência-mundo, o sujeito 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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contribui para a transformação da realidade à medida que transforma também a si 

mesmo. 

A educação, concebida por Freire como "[...] um ato de 

conhecimento, uma aproximação crítica da realidade" (1967, p. 25), compreende os 

atos de ensinar e aprender, que caracterizam a natureza da prática educativa 

enquanto "[...] dimensões do processo maior – o de conhecer" (1992, p.110) – 

prática da concepção problematizadora e libertadora da educação, a qual não 

prescinde da conscientização.. 

 

2.3.1. Freire e a Educação de Adultos 

 

Após o seu retorno do exílio, a pedagogia freireana foi resgatada no 

Brasil em propostas de educação escolarizada e, em especial, em educação de 

adultos, conforme foco dado ao seu início na década de 60. Em tais propostas, o 

método dialógico e a dimensão política do ato educativo têm sido o foco central. Sua 

pedagogia acredita na pessoa e na sua capacidade de educar-se como sujeito da 

história, educar para transformar a realidade. 

 

Para Freire, o ato de ler é mais do que fixar ou memorizar conceitos 

e regras, é mais do que decodificar palavras, sendo necessário o conhecimento 

profundo do que realmente significa ler, ou seja, na compreensão do que se lê. 

 

O método de Freire não é uma simples técnica de alfabetização, 

mas uma metodologia coerente com o seu posicionamento teórico-filosófico. Em seu 

método, aprende-se mais do que ler e escrever, aprende-se a observar e respeitar o 

outro nas suas diversidades, aprende-se a perceber o outro, a conhecer esse outro. 

Para Freire (1996), a aprendizagem significativa é quando a educação começa a ser 

construída, a partir das leituras de mundo do educando, e o educador faz a 

mediação do conhecimento e, ao mesmo tempo, ambos constroem-se mutuamente, 

pois para ele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Assim, acontece a 

alfabetização significativa. 

 

Nesta perspectiva a alfabetização não é um ato mecânico de 

memorização de letras, palavras, conceitos, valores etc., trata-se da importância de 
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ler a palavra sim, mas também ler sua história, o contexto e o mundo deste 

educando. Não é colocar algo dentro das cabeças dos educandos supostamente 

ainda vazias, em branco. A alfabetização começa a partir do contexto dos 

educandos analfabetos, uma vez que eles já possuem sua cultura, seus valores, sua 

profissão e têm toda uma experiência de vida. Portanto, o ensino deve partir dessa 

realidade, da sua cultura e das motivações de sua comunidade. Para Freire, a 

alfabetização é um processo dinâmico, pois a leitura do mundo e da palavra ocorre 

em mútua relação. É a práxis que se efetiva no ato de escrever, reescrever, 

transformar e compreender, através de prática consciente. O ato de ler estabelece, 

assim, a percepção crítica, a interpretação e a “re-escrita” do que foi lido. Dessa 

forma, o alfabetizando poderá formar uma consciência crítica e fazer uma leitura 

contextualizada. Para tanto, Freire assevera que é preciso conduzi-lo no 

descobrimento de sua realidade: 

 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, 
na transformação da realidade se não for ajudado a tomar 
consciência da realidade e da sua própria capacidade para a 
transformar. [...] Ninguém luta contra forças que não entende, cuja 
importância não meça, cujas formas e contornos não discirna; [...] 
Isto é verdade se se refere às forças da natureza [...] isto também é 
assim nas forças sociais [...]. A realidade não pode ser modificada 
senão quando o homem descobre que é modificável e que ele o 
pode fazer (FREIRE, 1987, p.72 ). 

 

Mas não há dúvida, que das coisas que conhece, o que o adulto 

conhece melhor, é a sua própria realidade. Sendo assim, sabendo que para atingir o 

desconhecido é preciso partir do já conhecido, o educador de adultos consciente irá 

iniciar sua tarefa de professor a partir daquilo que os alunos mais conhecem: a 

própria realidade destes alunos. Realidade que não é só política e familiar, é 

regional, é sentimental, etc. Mas, para que possa ser estabelecida esta ponte entre o 

conhecimento dos alunos e o conhecimento do professor, é indispensável que o 

educador conheça também esta realidade. Afinal, será esta realidade que servirá 

como mediação no diálogo professor/aluno. Será o assunto comum a partir do qual 

se irá conhecer o mundo. Conhecimento do mundo que se inicia a partir do melhor 

conhecimento desta mesma realidade. Os primeiros passos neste processo serão 

dados através do confronto dos conhecimentos diferentes que ambos (professor e 



46 
 

aluno) possuem desta mesma realidade. Será sobre esta realidade que se realizarão 

as primeiras trocas de saberes entre professor e aluno. 

 

Embora Freire tenha ampliado e muito as suas reflexões sobre 

educação produzindo uma vasta bibliografia que o notabilizou como um dos 

educadores mais importantes dos últimos séculos. Enfatizarmos neste trabalho o 

método freireano o qual foi criado para educação de adulto, trata-se de um conjunto 

de materiais de ensino que devem ser organizados a partir da experiência de cada 

grupo de analfabetos. O aprendizado, nesse método, não deve basear-se somente 

em letras, palavras e frases, mas sim numa estrutura do dia-a-dia dos educandos, 

ou seja, a alfabetização deve levar o adulto a conhecer os problemas que enfrenta e, 

dessa forma, ser estimulado a participar da vida social e política de onde vive. É 

resultado de muitos anos de trabalho e reflexões de Freire no campo da educação, 

sobretudo na de adultos em regiões proletárias e subproletárias, urbanas e rurais, de 

Pernambuco. No processo de aprendizado, o alfabetizando estimulado a articular 

sílabas, formando palavras, extraídas da sua realidade, do seu cotidiano e das suas 

vivências. Nesse sentido, vai além das normas metodológicas e lingüísticas, na 

medida em que propõe aos homens e mulheres alfabetizandos que se apropriem da 

escrita e da palavra para se politizarem, tendo uma visão de totalidade da linguagem 

e do mundo. O método Paulo Freire estimula a alfabetização/educação dos adultos 

mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, os participantes da 

mesma experiência, através de temas/palavras geradoras da realidade dos alunos, 

que é decodificada para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. 

As experiências acontecem nos Círculos de Cultura. 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que a preocupação central da 

proposta de educação em Freire procura contemplar os interesses dos setores 

populares, caracterizando-se por uma pedagogia que trata da participação efetiva 

dos sujeitos envolvidos no processo, e, sem essa participação o ato educativo não 

se efetua na concretude. Nessa perspectiva há uma relação intrínseca entre 

educação e política na medida em que o ato educativo é intencional e em favor de 

sujeitos que vivenciam uma realidade, também pertencendo a uma classe. 
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3 EDUCAÇÃO PARA O PENSAR 

 

Embora esta expressão possa nos levar diretamente à Lipman, 

gostaríamos de aqui destacar algumas considerações que julgamos importantes 

para uma educação que efetivamente leve ao pensar. Dentro da proposta dos 

autores aqui trabalhados, apresentaremos de maneira sistematizada seus métodos 

e procedimentos em vista de uma educação para o pensar. Ressaltamos, que o 

termo método aqui aplicado, não tem o sentido tradicional de instrução, engessada e 

acabada, de ensino de algo determinado e realizado de forma definitiva, mas trata-

se de diretrizes que favorecem ao sujeito a aprendizagem intelectual, instigando-o à 

curiosidade, à dúvida e à investigação. 

 

Em seu livro, Didática e teorias educacionais, Ghiraldelli (2000) 

apresenta os procedimentos ou métodos pedagógicos, desenvolvidos por Dewey e 

Freire, que a nosso ver contribuir para uma educação que conduza o aluno ao 

pensar bem. Para o autor, a proposta de Dewey se configura da seguinte forma (p. 

45): 

1.  Atividade e 
pesquisa: 

Os estudantes são colocados em 
atividade, pois é dela que emerge o 
primeiro passo da aprendizagem: a 
consciência de uma dificuldade, de um 
problema, de uma necessidade. 
 

2. Escolha e/ou 
formulação de 
problemas 

 Os estudantes são instigados a examinar 
a situação, como é próprio da mente 
humana, que, ao defrontar-se com um 
problema, analisa seus vários elementos, 
e localiza o cerne das dificuldades e o fator 
de importância mais decisiva 

3.  Arrolamento 
de dados: 

O estudante é solicitado a fornecer 
elementos para a formulação de hipóteses. 

4. Construção 
de hipóteses 

Professor e estudante formulam hipóteses 

5. Avaliação de 
hipóteses e/ou 
experimentação 

As hipóteses são postas à prova, por 
experimentação direta ou indireta 

 
Ghiraldelli (2000, p.53-54) aponta que, assim como em Dewey, o 

método freireano se estrutura em cinco fases, conforme vemos abaixo: 
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Vivência e 
pesquisa 

Momento em que o educador vive, 
realmente, na comunidade do educando, 
participando de sua linguagem e de seus 
problemas. Neste passo, Paulo Freire 
quer que a dicotomia educador-
educando despareça, dando lugar ao 
educando-educador-educador-educando. 
É neste momento que o educador 
começa a recolher o que serão os 
“temas geradores” ou “ palavras 
geradoras” 
 

Eleição dos 
temas geradores 

A partir da vivência, o educador recolhe 
temas e palavras e passa a organizar 
junto com os educandos os “círculos de 
cultura”, o grupo onde aconteceria o 
“diálogo amoroso” humilde, horizontal 
entre educando-educador e educador-
educando. O “método dialógico” aqui 
empregado, consistiria na explicação do 
relato dos participantes a respeito de 
suas experiências de vida, suas 
dificuldades e problemas. O “animador” 
do “centro de cultura”, uma vez tendo 
vivido na comunidade, estaria apto a 
resgatar, nesse momento, os “temas 
geradores” e as “palavras geradoras”, já 
previamente “sentidos” por ele próprio na 
comunidade, como que espelhando 
dificuldades. 

 
“Problematização” 
através do 
diálogo 

A “problematização” implicaria a idéia de 
que “ninguém educa ninguém”, e 
também de que “ninguém educa a si 
mesmo”, mas “os homens se educam em 
comunhão”,  
“mediatizados pelo mundo”. Como 
escreveu Paulo Freire: a 
problematização se faria, assim, através 
do esforço pelo qual educadores e 
educandos iriam percebendo, 
criticamente, como “estão sendo no 
mundo com que  e em que se acham” 

“Conscientização” Através da “problematização”, educador-
educando e educando-educador 
poderiam fixar o ponto de partida para a 
“conscientização”. Caberia ao educador-
educando problematizar a visão de 
mundo dos educandos-educadores que, 
por uma série de razões, poderiam não 



49 
 

estar aptos a entender a realidade 
criticamente. A “conscientização” exigiria 
o “pensar critico”, capaz de procurar a 
“causalidade profunda” dos 
acontecimentos, fazendo o “ 
desvelamento da realidade”. 

Ação social e 
política 

A “conscientização” se completaria na 
ação social e política - na “práxis social” 
de busca de “libertação de todos os 
homens da opressão”. 

 
Quanto ao método  Lipmaniano, tomamos por base Henning2 (2003, 

p.182) que também apresenta-o, em cinco passos segundo o autor da Filosofia para 

Crianças, quais sejam: 

 

 
 
 
1º Passo 

Leitura de novelas3 que retratam o 

pensamento e o comportamento das 
crianças e jovens integrados nas suas 
experiências do cotidiano. 
 
* Representação fictícia do cotidiano das 
crianças –alunos nas Novelas a serem 
lidas pelos alunos “reais”. 

 
 
2º Passo 

Levantamento das questões a partir da 
leitura4. 
 
* Após a realização da leitura das Novelas 
pelos alunos em sala de aula, com o 
auxílio do professor, proceder-se-á ao 
levantamento das questões a serem 
discutidas na Comunidade 

 
3º Passo 
 

Classificação das questões e seleção de 
temas para a discussão. 
 
* Discussão com os alunos, a partir da 
leitura das Novelas, sobre as questões que 
mais lhes chamaram a atenção e são 
merecedoras de destaque nas discussões 
na Comunidade de Investigação. 
Classificação das questões mais 
pertinentes e semelhantes, de modo a 
torná-las mais concisas. 

                                            
2
 Auxiliada pela própria autora, nossa orientadora neste TCC, a tabela foi complementada em vista de 

propiciar uma maior compreensão da proposta de Lipman, pelo leitor deste nosso trabalho. 
3
 É uma experiência pedagógica calcada na experiência real das crianças, embora aqui representada 

de forma fictícia (novelas). 
4
 Não se trata aqui de qualquer leitura, mas de empatia (identificação) do leitor com o personagem 

presente na história. 
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4º Passo 

Diálogo na “Comunidade de 

Investigação”. 
 
* Professor e Alunos em ambiente de 
Investigação na Comunidade, pelo diálogo 
ativo e participativo. Desenvolvimento da 
Razoabilidade e Autocorreção. 

 
5º Passo 

Pensamento Razoável ou de Ordem 
Superior: Crítico, Criativo e Cuidadoso 
 
* Com o objetivo de construção e alcance 
de uma sociedade efetivamente 
democrática. 

               
Na proposta de Dewey toda aprendizagem parte da experiência 

voltada à resolução de problemas, indicando o método científico como principal 

instrumento a serviço do conhecimento que, para aquele que o deseja, exige deste, 

muito esforço, dedicação e disciplina. O método de Lipman tem enfatizado o caráter 

conceitual e dialógico no desenvolvimento da reflexão e traz para o seu centro a 

filosofia como instrumento necessário à atividade reflexiva. Freire por sua vez, parte 

da idéia de “aprender fazendo”, práxis em que são incluídos necessariamente tanto 

a  da reflexão quanto a ação em vista da transformação da situação original, o 

pensar a partir da realidade com os seus problemas, realização possível somente 

pelo embate e pelo enfrentamento do cotidiano. Sua metodologia para um agir 

autônomo deve a partir de uma nova  percepção de mundo e pelo diálogo professor-

aluno.     

Um dos pontos de convergência entre eles é uma educação pautada 

na liberdade que se torna eficaz a partir da participação livre e crítica dos 

educandos. Considera como base da educação o saber “ensinar a pensar”. Há 

ainda, outras aproximações entre eles quando observamos a similaridade da 

dialogicidade de Freire com o diálogo filosófico proposto por Lipman. Aqui vemos 

que o diálogo cumpre um papel importante na promoção de um ambiente 

educacional de igualdade e de garantia da participação de todos no processo de 

construção do conhecimento. 

 

Como percebemos pelo que foi exposto acima, cada um dos autores 

a seu modo, favorece uma educação diferenciada daquela usualmente conhecida 

pela expressão “educação tradicional”, haja vista as críticas que esses autores 
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desenvolveram em relação a este tipo de educação. Apenas como exemplo, 

podemos citar Freire (1978. p.63) em relação ao que explicita por “educação 

bancária”: 

 A educação bancária tem por finalidade manter a divisão entre os 
que sabem e os que não sabem, entre os oprimidos e opressores. 
Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação problematizadora 
funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e 
educando; ambos aprendem juntos. 

 

De outra maneira também encontramos críticas similares feitas tanto 

por Dewey quanto por Lipman. Para ambos, a infância é caracterizada pela 

curiosidade, a investigação, a imaginação fértil, a espontaneidade. Este dinamismo, 

atividade latente que existe na criança é muitas vezes sufocada por rotinas, regras e 

métodos. Ilustrando, citamos:  

 
“Em nome da disciplina e da boa ordem, as condições escolares 
frequentemente se aproximam, tanto possível, da monotomia e 
uniformidade, mesas e cadeiras em posição fixa, alunos 
arregimentados em precisão militar. [...] escolas cuja principal 
finalidade é formar hábitos mecânicos e instilar a uniformidade de 
conduta. Ficam necessariamente expulsas as condições que 
estimulam e mantém vital e enérgica a capacidade de maravilhar-se.” 
(DEWEY,1959, p.60). 

 
 

[...] em relação às  crianças pequenas, quando estas iniciam sua 
educação formal no jardim de infância, que elas são ativas, curiosas, 
imaginativas e inquisitivas. Durante certo tempo elas preservam 
estas características maravilhosas. No lugar de eventos que fluem 
para outros eventos, existe agora uma ordem a qual as coisas se 
adaptam. As crianças descobrem que um ambiente como este 
raramente é animador ou desafiador.” (LIPMAN, 2001, p. 22-23). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como dissemos no início, segundo a nossa observação, 

constatamos que apenas a transmissão de informações não aprimora o “ pensar”  ou 

a “ racionalidade” e não oferece uma qualidade significativa para  formar jovens de 

modo a se comportarem bem como cidadãos, respeitando aqueles que os 

circundam, como as outras pessoas, os animais, as plantas ou o meio ambiente em 

geral.  Tampouco, tais informações isoladamente não os capacita ao exercício do 

pensamento emancipado e independente do domínio alheio, no qual façam seus 

próprios julgamentos, planejam suas ações, evitando a impulsividade/passionalidade 

para que, nas suas experiências do cotidiano possam  julgar e tomar decisões mais 

assertivas. 

Daí, a importância dos conceitos de “razoabilidade” com seus 

componentes do “cuidado”, “criatividade” e “criticidade” em Lipman, como também a 

“conscientização” em Freire, e o “pensar reflexivo” em Dewey, com cujas sugestões  

esses autores tentam promover uma sociedade diferente da que temos. Tais 

conceitos nos parecem mais apropriado, na verdade, do que a nova racionalidade 

instigada pela modernidade, à qual foi imputada  muitas críticas no que diz respeito , 

por exemplo, à “razão instrumental” ou o domínio e exploração progressivos da 

natureza e, por que não dizer, também da própria humanidade. 

 

 Interessante que Lipman focaliza a criança e Freire o adulto, pelo 

menos no início de seu trabalho, o que sugere que a condução do indivíduo ao 

pensar crítico e reflexivo ou, o “pensar bem” não está limitado à faixas etárias, nos 

sugerindo, que exista um “tempo certo” para aprender, mas que  a atividade do 

pensamento é um processo atemporal e contínuo que pode ser exercitado ao longo 

da existência humana, pois  o “homem  é um ser inacabado” e caminha para seu 

aprimoramento. 

   

Curioso é observar que Paulo Freire, pertencente a uma realidade 

sócio-político-cultural diferente aos dois outros filósofos norte-americanos, se 

aproxima ao se opor, assim como eles, à educação tradicional em relação a qual, 

independentemente do contexto sócio-político em que estejam, entendem que esta 

educação tem laços estreitos com o projeto social conservador e não traz em seu 
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bojo o caráter de liberdade tão necessário ao desenvolvimento do pensamento e, 

para tanto, apresentam suas propostas para uma educação critica e reflexiva.  

 

Neste sentido, elencamos alguns pontos comuns, a nosso ver 

essenciais para os propósitos deste estudo, com respeito aos três autores centrais 

aqui utilizados. Faremos isso em vista das conclusões até aqui possíveis de serem 

explicitadas. 

1.  Para todos, igualmente, a educação é vista como desenvolvimento processual 

das capacidades dos indivíduos com base nos seus interesses, nas suas vivências, 

nas suas experiências e assim por diante. 

2. Todos são otimistas quanto o poder da educação em transformar, para melhor, 

tanto o indivíduo quanto a sociedade.  

3. Considerando que somos seres vivos,  ativos, dinâmicos, experimentais, 

transformadores, os autores propõe como ponto de partida para o ensino a ação, a 

atividade, a discussão, e a participação dos estudantes. 

4. Todos os autores assim compreendidos, valorizam portanto, a investigação e a 

pesquisa como método de aprendizagem e ensino. Sendo isto, consequentemente 

uma manifestação e consideração da atividade humana.   

5. Outro ponto em que os autores se mostram  unânimes é a defesa da necessidade 

de respeitarmos os círculos estreitos entre a vida, as vivências, as experiências e as 

atividades realizadas em sala de aula. 

6. Os autores compactuam da intersubjetividade, do trabalho coletivo, do interesse 

comum, no diálogo, no debate e assim por diante. Como exemplo, a “Comunidade 

de Investigação” de Lipman, o “Círculo de Cultura” de Freire e o Ensino por Projetos 

e os trabalhos de equipe em sala de aula, como sugestões de Dewey 

7. Em seus trabalhos, os autores defendem a construção coletiva da “verdade”, a 

qual  é transitória, provisória e passível de ser corrigida. 

8. Outro ponto em comum entre eles é a relação professores-alunos e alunos-alunos 

que aparece de formas muito semelhantes, a saber, 

     - Horizontalidade 

     - Direção (de outra natureza): coordena, orienta, atenta à 

atividade dos alunos. 
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Outro elemento em comum e importante na educação para o pensar 

diz respeito ao professor. Para Lipman ele é o responsável para levar os alunos ao 

diálogo filosófico na Comunidade de Investigação e para tanto, deve ter 

conhecimento e saber o momento de intervir ou não numa discussão, sendo o 

facilitador e estimulador do debate.  Para Freire o professor é o mediador ou 

“animador” do debate, devendo para isto, conhecer as vivências e a realidade da 

comunidade para que possa conduzir a discussão respeitando a alteridade. 

Segundo Freire, as característica e os saberes docentes, a partir da concepção do 

“pensar bem” não é possível se o professor não for crítico e se restringir a reproduzir 

mecanicamente os conhecimentos, pois  não consegue relacionar o que aprendeu 

com a realidade ao seu redor.  Neste aspecto Dewey menciona a necessidade do 

professor evitar os preconceitos, a arrogância do saber tido como certo e enfatiza o 

um “livre pensamento”.   

 

Ressalto que este trabalho não teve o intuito de julgar a eficácia das 

teorias e seus métodos aqui apresentados, mas preencher uma significativa lacuna 

manifestada na pergunta apresentada no início de nosso trabalho a saber:  “por que 

na educação formal, quer no ensino médio ou superior, escolas públicas ou 

privadas, os alunos saem com habilidades para ler, escrever e contar e instruídos 

nas mais diversas áreas do conhecimento, e, no entanto, não observamos nestes 

mesmos alunos habilidades para o pensar crítico e reflexivo?” Sabemos que não há 

unanimidade na concepção das idéias, conceitos e práticas construídas, o que é 

salutar para o conhecimento. Isto implica que os autores aqui trabalhados não 

passaram incólumes. Há criticas quanto à educação utilitarista do pragmatismo e 

isto envolve Dewey; bem como há fartos comentários acerca de uma  pouca 

importância que Lipman estaria oferecendo, em seu método,  aos conteúdos e, 

finalmente, encontramos em relação à  Freire, posicionamentos contrários àquilo 

que é apontado como sendo os aspectos marxistas de sua proposta, dentre outras. 

Todavia, se perguntarmos: o trabalho realizado respondeu a expectativa inicial? 

Para mim, os autores foram fortemente instigantes e ofereceram importantes pistas 

para a resolução do problema de pesquisa em torno do qual este trabalho foi 

realizado. Termino com a certeza de que a educação que temos é, em boa parte, 

responsável pela sociedade que temos. Mas pode se redimir, revendo suas práticas. 
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Uma das lições, dentre muitas, adquiridas nesse estudo é a 

observação de que não devemos nos adiantar no julgamento de um dado autor sem 

primeiro, pelo menos, nos esforçando para conhecê-lo a partir de suas obras. 

 

Ademais, percebemos que muitas outras questões emergem dessa 

discussão. Para tanto, a expectativa é de que muitos outros projetos possam  ser 

realizados a partir desse trabalho como iniciante em pesquisa, por mim mesma ou 

por outras pessoas que se interessem pelo assunto. 
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