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RESUMO 
 
 

O objetivo central do presente estudo é compreender a concepção de experiência 
nas obras de John Dewey (1859-1952), e suas implicações na educação. A 
experiência humana é constituída no contexto das diversas interações entre as 
coisas, as quais são experienciadas, conectadas aos seres vivos de diversas 
maneiras. Assim, o ser humano está constantemente experienciando em suas 
vivências, e por esta razão, a experiência é vida. Da mesma forma, em 
consequência do contato e da comunicação intensa e que proporcionam o 
compartilhamento dessas experiências na sociedade, a vida é essencialmente 
educativa. Contudo, Dewey nos alertou para a existência de experiências que são 
deseducativas, pois estas engendram consequências que não são frutíferas, 
qualitativas e/ou construtivas, mas ao contrário, impedem e distorcem o 
amadurecimento das experiências vindouras. Em meio a essas exposições, nos 
deparamos com a importância de um planejamento educacional, segundo o qual o 
professor deve organizar experimentações com o intuito de enriquecer 
progressivamente as experiências pessoais e cotidianas de cada aluno. Isso porque 
para nosso autor um dos principais objetivos da educação se refere ao 
enriquecimento da significação da experiência dos educandos a fim de formarem 
personalidades mais eficientes na sociedade. Ao final do trabalho, também 
dedicamos um capítulo à realização de uma breve análise de algumas das críticas 
feitas por Dermeval Saviani (1943-) contra o pragmatismo deweyano - o qual estava 
presente no movimento da Escola Nova -, a fim de identificarmos “possíveis” mal-
entendidos. 
 
Palavras-chave: John Dewey. Experiência. Educação. Vida. Sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Meu interesse por esta pesquisa nasceu a partir do momento em 

que desenvolvi maior afinidade pelo campo filosófico na educação, o qual no meu 

entendimento poderia me proporcionar fundamentos teóricos para que eu pudesse 

refletir seriamente sobre a minha prática como educadora.  

A respeito da relação teoria e prática, Craver e Ozmon (2004, p. 15), 

comentam que “A humanidade tinha uma „filosofia‟ da educação muito antes de 

começar o estudo formal de filosofia ou de entender o que esse estudo poderia 

significar em termos de desenvolvimento educacional”. Esta “filosofia” existia 

essencialmente, a princípio, para a satisfação das necessidades básicas de 

sobrevivência. À medida que a educação foi se aprimorando, as teorias 

educacionais foram se desenvolvendo em meio às práticas educacionais, pois para 

que as pessoas aprendessem a desenvolver a prática do educar, era necessário 

pensar com maior profundidade, a fim de que assim, consequentemente, surgissem 

os métodos educacionais. 

Considerando que inúmeros problemas que incomodam grande 

parte dos educadores atualmente, já foram tomados como objeto de reflexão por 

diversos intelectuais, os quais tentaram trazer soluções para estes problemas “[...] 

por meio do pensamento crítico e ponderado sobre a relação entre mudanças 

perturbadoras e as idéias resistentes” (CRAVER; OZMON, 2004, p. 16), a filosofia 

educacional, é tida como o modo, pelo qual é possível conhecer esta diversidade de 

idéias, a fim de que o educador as utilize, da melhor maneira possível, conforme 

suas necessidades. Os autores argumentam que: 

 
A filosofia educacional é uma maneira não apenas de olhar as idéias, 
mas também de aprender como usá-las de maneiras melhores. [...]. 
Uma filosofia da educação apenas se torna significativa quando os 
educadores reconhecem a necessidade de pensar claramente sobre 
o que estão fazendo e de ver o que estão fazendo em um contexto 
maior de desenvolvimento individual e social (CRAVER; OZMON, 
2004, p. 16). 

 

A partir dos momentos em que nos deparamos com a infinidade de 

idéias que os grandes teóricos veem nos deixando ao longo da história, entre as 

quais, como já foi dito, poderemos escolher as que possuem a solução que melhor 
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se enquadre no contexto de nossas situações, poderemos então, da mesma forma, 

encontrar idéias, com as quais não nos familiarizamos. Entretanto, essas 

discordâncias podem nos propiciar o pensamento originário de outras perspectivas, 

em meio a reflexões sobre as nossas próprias ações, proporcionando então a 

oportunidade de construirmos mudanças. Segundo Craver e Ozmon (2004, p. 18): 

 
[...] é freqüentemente a partir das discordâncias que se tem 
desenvolvido a busca de novos sistemas sociais, políticos, 
econômicos, religiosos e educacionais. [...] a discordância muitas 
vezes tem trazido mudanças e continua a trazê-las. 

 

Pensando na relação teoria e prática presente na discussão sobre a 

importância de os educadores estudarem a filosofia, para poderem desenvolver seu 

trabalho pedagógico da melhor forma possível, o conhecimento sobre a filosofia 

pragmatista seria de fundamental importância, em minha opinião, pois aborda a 

concepção de experiência, de forma bem ampla, abrangendo-a a partir de 

diferentes aspectos – como, por exemplo, o natural, o científico, o educativo e o 

psicológico. “A experiência humana é um integrante importante da filosofia 

pragmatista” (CRAVER; OZMON, 2004, p. 133), constituindo-se num fator 

fundamental que possibilita fazermos as amarrações necessárias quando tratamos 

da problemática sobre as relações teoria-prática. Desta forma, ao nos reportarmos a 

esta questão no campo educacional, não podemos deixar de considerar a influência 

de John Dewey para com este assunto, visto que o teórico buscou refletir 

filosoficamente acerca dos problemas práticos, os quais englobam as questões 

educacionais, e por sua vez, é reconhecido como um sistematizador do pragmatismo 

clássico.  

Dewey exerceu grande influência sobre as práticas pedagógicas das 

escolas no mundo todo, inclusive no Brasil, de forma a contribuir também com a 

constituição do que veio posteriormente a ser chamado de “Escola Nova”. No 

editorial da revista História da Pedagogia (2010, p. 5), Teresa Cristina Rego comenta 

que Dewey é um: 

 
[...] autor que continua indispensável para todos aqueles que se 
interessam pelas humanidades de modo geral e, em particular, pelo 
campo da educação. Conhecer suas proposições é fundamental para 
entender aspectos da evolução das ideias e das práticas 
pedagógicas do Ocidente, já que Dewey teve um papel de destaque 
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na oposição à educação tradicional e na construção de propostas 
renovadoras. 

 

 Embora no cenário brasileiro ele seja “[...] mais conhecido por sua 

reputação do que por uma leitura cuidadosa de seus textos” (REGO, 2010, p. 5), por 

meio de suas influências teóricas, o pensamento de Dewey tornou-se um dos 

grandes pilares da atual concepção de educação existente no mundo, conforme 

podemos verificar na afirmação de Craver e Ozmon (2004, p. 132):  

 
[...] John Dewey colocou o processo do pensamento científico como 
sendo central ao método de educação. De fato, segundo Dewey, 
quando pensamos de um modo ordenado e coerente, estamos 
realmente pensando nas linhas do método científico, embora não 
estejamos cientes disso. Se a natureza do processo de pensamento 
fosse tornada consciente, se fôssemos todos educados nisso, então 
nosso pensamento seria provavelmente caracterizado pela ordem, 
pela coerência e pelas conseqüências desejáveis. 

 

Ao que tange às idéias de Dewey, Cunha (1994, p. 25), nos relata 

que esse filósofo teve que examinar cuidadosamente algumas das correntes de 

filosofia que existiam em sua época, a fim de construir “[...] suas próprias 

concepções filosóficas”. Segundo este autor, o objetivo de Dewey era: 

 
[...] compreender, em cada uma dessas visões, o significado da 
experiência humana para a aquisição do conhecimento. A 
atenção de nosso autor se concentra sobre esse tema por ser 
justamente ele que irá construir, como veremos adiante, o cerne de 
suas proposições educacionais (CUNHA, 1994, p. 25, grifos nossos). 

 

Levando em conta que Dewey utiliza o termo “experiência” em suas 

obras por diversas vezes, demonstrando que ele a concebe de forma muito 

relevante no seu trabalho teórico1, o meu objetivo principal consiste em compreender 

melhor essa concepção deweyana de experiência, entendendo suas implicações na 

educação, bem como identificar as influências deste pensador no campo 

pedagógico, principalmente no que diz respeito à educação brasileira. Por meio 

desta pesquisa, pretendo então solidificar uma fundamentação filosófica que 

contribua com minha formação pedagógica, assim como com a formação de outros 

profissionais que atuam no campo da educação, buscando proporcionar um novo 

olhar sobre o pensamento pragmatista clássico. 

                                                 
1
 Como, por exemplo, Experiência e Educação, Experiência e Natureza e A Arte como Experiência. 
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Para efetivar tal estudo, que apresenta uma natureza bibliográfica, a 

princípio foi preciso selecionar o material encontrado em relação a esse interesse 

principal, abarcando a proposta teórica deixada por Dewey, a partir das obras de 

acesso possível, para depois se tentar interpretar e compreender sua teoria, no que 

se refere, principalmente, à concepção de experiência e natureza. Proposto em base 

de uma revisão de literatura, análises e discussões, o trabalho foi desenvolvido em 

três capítulos, sobre os quais relato a seguir.  

O primeiro capítulo consiste em uma análise sobre a concepção 

deweyana de experiência a partir dos livros Democracia e Educação (1959), 

Experiência e Educação (2010) e o primeiro capítulo do livro Experiência e Natureza 

(1980). No segundo capítulo, dando continuidade a esta análise, por meio das 

mesmas obras buscamos explicar as implicações da experiência na educação. 

Deste modo, acabamos por focar nossa análise no ambiente educativo, 

especialmente escolar, e na ação educativa do professor. Já o terceiro capítulo se 

constitui de uma análise sobre as críticas que Dermeval Saviani (1943-) faz ao 

movimento da Escola Nova, no seu livro Escola e Democracia (1986). Neste capítulo 

também tento apontar possíveis problematizações e limitações sobre o ponto de 

vista desta minha análise sobre essas críticas feitas pelo reconhecido autor 

brasileiro. 

 

 

 

 



15 

2 A CONCEPÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

 

No primeiro capítulo do livro Experiência e Natureza, Dewey (1980, 

p. 3) denominou a filosofia aí apresentada como “[...] naturalismo empírico, ou 

empirismo naturalista, ou [...], humanismo naturalista”. Os termos utilizados por 

Dewey para denominar a filosofia que ele assume como sua, revelam que ele 

concebe a experiência, ao lado da natureza, como um conceito central, sendo então 

um dos principais componentes de tal filosofia. A experiência e a natureza estão 

significativamente interligadas uma à outra: 

 
Apenas é possível esperar revelar, no decurso da discussão 
considerada como um todo, as significações que estão aderidas a 
“experiência” e “natureza”, e desta maneira insensivelmente produzir, 
desde que se seja afortunado, mudança nas significações 
previamente aderidas a elas. Este processo de mudança pode ser 
acelerado pelo chamar a atenção para outro contexto, no qual 
natureza e experiência convivem harmoniosamente juntas – onde a 
experiência apresenta-se a si própria como o método, e o único 
método, para atingir a natureza, penetrar seus segredos, e onde a 
natureza revelada empiricamente (pelo uso do método empírico na 
ciência natural) aprofunda, enriquece e dirige o desenvolvimento 
posterior da experiência (DEWEY, 1980, p. 3). 

 

Já por sua relevância, observemos então que a experiência é um 

termo que, para nosso filósofo, está atrelada a diversas significações, e, além disso, 

por conviver com a natureza de forma harmônica, estando regularmente conectada a 

ela, a experiência não pode existir sem a natureza. A experiência se constitui como o 

“método” para alcançar a natureza, compreendendo-a mais a fundo, de forma que 

então, sendo “[...] controlada de maneira especificável, é a avenida que conduz aos 

fatos e às leis da natureza” (DEWEY, 1980, p. 4). A experiência constitui-se como a 

base para a formulação de teorias filosóficas, logo então, a validação da teoria e da 

investigação científica só acontece em conexão à experiência e à natureza – por 

isso, neste contexto, o autor cita brevemente a pesquisa empírica, a qual felizmente 

já se faz presente em meio às ciências naturais. Segundo Dewey (1980, p. 4), o 

 
[...] material experienciado é o mesmo para o homem de ciência e 
para o homem da rua. O último não pode acompanhar o raciocínio 
intermediário sem preparação especial. Contudo, estrelas, pedras, 
árvores e coisas comuns são o mesmo material de experiência para 
ambos. 
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De acordo com este filósofo, não existe evidências de que a 

experiência aconteça em todos os lugares e a todo o tempo, todavia, os seres vivos 

são os únicos que podem vivenciá-la, estando nesse contexto de interações uns 

com os outros e com o ambiente – podendo, em alguma medida, sofrer a ação e 

reagir frente à ação de um elemento aí presente. Segundo Dewey (1980, p. 4) “[...] 

quando a experiência ocorre, não importa em que limitada porção de tempo e de 

espaço, entra na posse de alguma porção da natureza, e de maneira tal que torna 

outro de seus recintos acessível”. Uma informação importante a destacarmos para 

compreendermos melhor essa relação da experiência com a natureza é que, para o 

autor, “Não é a experiência que é experienciada, e sim a natureza – pedras, plantas, 

animais, doenças, saúde, temperatura, eletricidade, e assim por diante” (DEWEY, 

1980, p. 5). As diversas e infinitas interações entre os seres vivos – que também são 

objetos naturais, pois fazem parte da natureza como um organismo humano - com 

as coisas, as quais são experienciadas, permitem que a experiência ocorra. Neste 

contexto, em meio às inumeráveis experiências vividas, os órgãos dos sentidos do 

nosso corpo nos permitem a aquisição e percepção da experiência (DEWEY, 1959, 

p. 205). 

Por estas razões, tendo em vista que a experiência avança de forma 

a penetrar profundamente na natureza - nos ajudando a conhecê-la - ela é 

indefinidamente elástica. A consequência ou a dedução – no caso, a teoria - provém 

desta extensão da experiência. “A própria existência da ciência é evidência de que a 

experiência é um tipo de ocorrência que penetra a natureza e aí se expande sem 

limitações” (DEWEY, 1980, p. 5). Sendo assim, nosso autor proclama que a 

experiência é o ponto de partida e o método que temos que utilizar para podermos 

lidar com a natureza – um dos motivos pelos quais ele defende o método empírico.  

 

2.1 EXPERIÊNCIA PRIMÁRIA E EXPERIÊNCIA SECUNDÁRIA: A OBJETIVIDADE E A 

“SUBJETIVIDADE” DA EXPERIÊNCIA 

 

Antes de começarmos nossa apresentação acerca desta 

problemática, é necessário esclarecer os termos “objetividade” e “subjetividade”, 

utilizados neste subtítulo, a fim de compreendermos melhor o assunto e evitarmos 

mal-entendidos. Dewey (1959) se esforça para fugir dos dualismos, pois ele 

considera os acontecimentos naturais como fatos objetivos, mesmo em relação ao 
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ser humano - como veremos a seguir -, em razão de conceber as coisas no mundo 

de maneira cósmica, subtendendo a existência de inumeráveis relações que 

interligam as coisas e os fenômenos entre si. Talvez devido a tais razões, não 

notamos uma comum utilização do termo “subjetividade” em suas obras. Todavia, 

utilizamos tal termo no referido subtítulo porque acreditamos que este possa 

esclarecer melhor o assunto, tendo em vista que representa a ideia de 

desenvolvimento dos recursos internos individuais para que cada um possa agir 

naturalmente. Para o autor, estes recursos internos individuais constituem um 

conjunto de elementos que só possuem sentido em relação direta com a natureza.  

Neste contexto, este intelectual classifica analiticamente as 

experiências humanas, distinguindo-as entre primárias e secundárias. A experiência 

primária, segundo ele, acontece pelo contato interativo com as coisas da natureza, 

de forma a proporcionar os dados necessários para a reflexão. Esta reflexão se 

constituirá como experiência secundária, a qual acontece pela interação de 

significações. O autor explica mais detalhadamente esses conceitos em meio à 

discussão sobre o método empírico e não empírico, sobre a diferença da ciência e 

da filosofia. Vejamos: 

 
A diferença [entre o método empírico e o não empírico] é a existente 
entre aquilo que é experienciado em conseqüência de investigação 
reflexiva contínua e dirigida. Pois os produtos derivados e refinados 
experienciam-se somente por causa da intervenção do pensamento 
sistemático. Os objetos, tanto da ciência quanto da filosofia, 
obviamente pertencem principalmente ao sistema secundário e 
refinado. Mas neste ponto atingimos uma marcante divergência entre 
ciência e filosofia. Pois as ciências naturais não apenas extraem seu 
material da experiência primária, como também regressam a ela a 
fim de serem testadas. (DEWEY, 1980, p. 7, acréscimos nossos). 

 

Por esta citação, podemos entender que da interação, entre 

organismo e meio, resultam o acúmulo de experiências e significações, as quais 

proporcionam oportunidades para que o indivíduo eleve o nível de sua experiência 

para um nível reflexivo, que caracterizará a experiência secundária. É por esta razão 

que os objetos da experiência secundária são secundários e refinados, mas em 

estreita e necessária relação com as coisas da natureza. Em respeito à experiência 

primária e secundária, podemos compreendê-las melhor no exemplo seguinte, onde 

Dewey (1980, p. 10, grifos nossos) cita a compreensão de experiência de William 

James (1842-1920), de maneira a concordar com sua opinião: 
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Começaremos observando que „experiência‟ é o que James chamou 
de uma palavra de duplo sentido. Como suas congêneres, vida e 
história, ela inclui aquilo que os homens fazem e padecem, aquilo 
que eles se esforçam por conseguir, amam, crêem e suportam, e 
também como os homens agem e sofrem a ação, as maneiras pelas 
quais eles realizam e padecem, desejam e desfrutam, vêem, crêem, 
imaginam - em suma, processos de experienciar. „Experiência‟ 
designa o campo plantado, as sementes semeadas, as searas 
ceifadas, as alternâncias entre noite e dia, primavera e outono, úmido 
e seco, calor e frio, que são observados, temidos, ardentemente 
desejados; designa também aquele que planta e colhe, que trabalha 
e se alegra, espera, teme, planeja, invoca a magia ou a química em 
busca de auxílio, que é vencido ou triunfante. Ela é „de duplo sentido‟ 
nisto, em que, em sua integridade primitiva, não admite divisão entre 
ato e matéria, sujeito e objeto, mas os contém numa totalidade não 
analisada. „Coisa‟ e „pensamento‟, como diz James no mesmo 
contexto, são de sentido único; referem-se a produtos discriminados 
pela reflexão a partir da experiência primária. 

 

Observando a visão supracitada, podemos notar que a experiência é 

íntegra. Seus caracteres pertencem tanto ao gênero da “vida” quando ao gênero da 

“história”. É por estas considerações que entendemos então a experiência como 

vida, tendo em vista que ela está relacionada com as coisas que “os homens fazem 

e padecem”, pois estes estão continua e incessantemente experienciando.  

Para Dewey (1980, p. 10), “Vida denota uma função, uma atividade 

compreensiva, em que organismo e ambiência acham-se incluídos”, como exemplo, 

“[...] ar respirado, alimento consumido, terreno percorrido - e estruturas internas - 

pulmões respirando, estômago digerindo, pernas caminhando” (DEWEY, 1980, p. 

10). Quanto à história, esta é “amplamente conhecida”, pois ela diz respeito à 

trajetória de vida do ser humano na Terra e no universo.  

 
[...] as proezas realizadas, as tragédias sofridas; também o 
comentário humano, registro, a interpretação que inevitavelmente se 
seguem. Objetivamente, a história compreende rios, montanhas, 
campos e florestas, leis e instituições; subjetivamente, inclui 
propósitos e planos, os desejos e emoções, através dos quais 
aquelas coisas são administradas e transformadas (DEWEY, 1980, 
p. 10).  

 

Ou seja, a história não seria possível de ser relatada, acumulada, 

transmitida se não houvesse efetivamente a experiência primária, plena de natureza, 

sobre a qual os significados e fatos humanos ocorrem. Quando dizemos ter 

experiência sobre alguma coisa, de acordo com o autor, na realidade estamos 
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apenas experienciando alguns poucos elementos desta coisa por meio de nossos 

sentidos. Desta maneira, acabamos reduzindo a experiência às características do 

ato de experienciar. Quando não estamos mais diante dessa coisa que foi 

experienciada, podemos retornar a ela, utilizando dos dados sensoriais que 

obtivemos, de maneira a podermos revivê-las imaginativamente. Observemos a 

ilustração: 

 
[...] um autor escreve: “quando olho para uma cadeira, digo ter 
experiência dela. Mas o que realmente experiencio são tão-somente 
alguns poucos dos elementos que constituem a cadeira, a saber, a 
cor que pertence à cadeira sob as atuais condições particulares de 
luz, a forma que a cadeira exibe quando visada a partir deste 
determinado ângulo, etc.” (DEWEY, 1980, p. 15). 

 

O “objeto” da experiência “[...] é infinitamente diferente e mais amplo 

do que aquilo que é afirmado ser experienciado” (DEWEY, 1980, p. 15). Por estas 

razões, a experimentação pode ocorrer por meio de infinitas maneiras, mas o relato 

de determinada experiência só pode dar conta daquilo que foi experienciado - 

apenas uma “porção selecionada da experiência real” (DEWEY, 1980, p. 15). Os 

determinados aspectos das coisas que são experienciadas testemunham as “[...] 

características dos acontecimentos naturais” (DEWEY, 1980, p. 16).  

Seguindo este raciocínio, do mesmo modo, Dewey (1980) nos 

explica que elementos internos do ser humano devem ser considerados também, 

pois acima de tudo são fatos - como exemplo, fantasia, imaginação, desejo 

ignorância, sabedoria, etc. Estes fazem parte da vida social, enquadrando-se entre 

os problemas “[...] da relação entre o individual e o universal [...]” (DEWEY, 1980, p. 

16). Para entendermos melhor, o autor fala que “Ilusões são ilusões, mas a 

ocorrência de ilusões não é ilusão, e sim uma genuína realidade. Aquilo que se 

encontra „na‟ experiência estende-se muito além daquilo que a qualquer tempo é 

conhecido” (DEWEY, 1980, p. 17). Desta forma então, devemos nos atentar para a 

abundância das coisas monótonas, obscuras, crepusculares e escuras, pois elas 

fazem parte do processo individual de experienciar. 

 
[...] a experiência estética e moral revela características das 
coisas reais tão verdadeiramente quanto o faz a experiência 
intelectual, e que a poesia pode ter tanto quanto a ciência, 
importância metafísica; e quando tal afirmação é feita, provavelmente 
tem alguma significação mística ou esotérica, em vez de ser tomada 
em honesto sentido comum (DEWEY, 1980, p. 16, grifos nossos). 
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Devido à amplitude e à infinidade das experiências ordinárias, nós 

acabamos inevitavelmente fazendo escolhas e seleções em conformidade com 

nossos objetivos, pois os demais aspectos não estão sendo importantes para as 

intencionalidades em voga, naquele momento. Essas escolhas assinalam “[...] um 

interesse moral, no sentido amplo de preocupação com o que é bom” (DEWEY, 

1980, p. 21). Para este filósofo, não há problemas em fazermos escolhas que 

constituirão novas experiências, tendo em vista que elas estarão continuamente 

voltando-se para outros objetos da vida retomando elementos das experiências 

anteriores e interagindo com novos contextos. O problema surge “[...] quando a 

presença e a operação da escolha são ocultadas, disfarçadas, negadas” (DEWEY, 

1980, p. 22) - pois, no caso de uma experimentação, além das escolhas não serem 

significativas, o disfarce e a negação originam muitas diferenças, impossibilitando 

então a validação do experimento.  

Em resumo, em relação aos aspectos discutidos até então, Dewey 

(1959, p. 301) afirma que: 

 
A experiência consiste primàriamente em relações ativas entre um 
ser humano e seu ambiente natural e social. Em alguns casos, a 
iniciativa parte do lado do ambiente; os esforços do ser humano 
sofrem certas frustrações e desvios. Em outros casos, o 
procedimento das coisas e pessoas do ambiente leva a desfecho 
favorável as tendências ativas do indivíduo, de modo que, afinal 
aquilo que o indivíduo sofre ou sente são as conseqüências que 
tentou produzir. Exatamente na proporção em que se estabelecem 
conexões entre aquilo que sucede a uma pessoa e o que ela faz em 
resposta, e entre aquilo que a pessoa faz a seu meio e o modo por 
atos e as coisas que se referem a essa pessoa. Ela aprende a 
conhecer-se e também a conhecer o mundo dos homens e das 
coisas. 

 

Deste modo, através da experiência a pessoa aprende a viver. Em 

meio a esse processo, ela passa a conhecer o mundo ao seu redor por meio das 

relações que são estabelecidas entre suas práticas, aquilo que lhe sucede e também 

suas respostas. Considerando tal afirmação, podemos ainda entender que a 

experiência se constitui como o ponto de partida, de maneira a proporcionar 

oportunidades para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo. 
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2.1.1 Situação, Interação, Hábitos: Elementos para a Compreensão dos Princípios 

de Interação e Continuidade 

 

Para continuarmos nosso estudo, é fundamental compreendermos 

que, para o autor, os seres vivos estabelecem uma relação intrínseca, íntima e 

necessária com e no ambiente em que vivem. Cada um, para seu próprio 

crescimento, sobrevivência e conservação, aproveita as energias disponíveis – como 

luz, ar, água, matérias do solo, etc. – transformando os meios e renovando-se 

constantemente. Sendo assim, “A mais notável distinção entre sêres vivos e 

inanimados é que os primeiros se conservam pela renovação. [...]. A vida é um 

processo que se renova a si mesmo por intermédio da ação sôbre o meio ambiente” 

(DEWEY, 1959, p. 1).  

Neste contexto, nos deparamos com a necessidade de entendermos 

os conceitos de “situação” e “interação”, os quais são inseparáveis entre si. Segundo 

o autor, vivemos em um mundo interagindo com as coisas e com as outras pessoas, 

logo então, vivemos “[...] em uma série de situações” (DEWEY, 2010, p. 44). A 

transação que acontece entre “[...] um indivíduo e o que, no momento, constitui seu 

ambiente” (DEWEY, 2010, p. 45) é responsável por causar a experiência. A situação 

pode constituir-se por assunto de conversas, de leituras, necessidades ou desejos 

pessoais, propósitos e capacidades (as quais criam experiências). É por esta razão 

que a situação e a interação acontecem juntas: 

 
Se esse ambiente consiste em pessoas com as quais ele esteja 
conversando sobre algum tópico ou acontecimento, o assunto da 
conversa também faz parte da situação; ou os brinquedos com os 
quais esteja brincando; o livro que esteja lendo (cujas condições 
ambientais no momento podem ser a Inglaterra, ou a Grécia Antiga, 
ou uma região fictícia); ou o material de um experimento que estiver 
testando. [...]. Mesmo quando uma pessoa constrói um castelo no ar, 
ela está interagindo com os objetos que constrói em sua fantasia 
(DEWEY, 2010, p. 45). 

 

Em meio à sucessão de inúmeras situações, o princípio da 

continuidade, nos proporciona a compreensão sobre o modo pelo qual algo da 

situação anterior é levado para a situação posterior. De acordo com Dewey (2010, p. 

36), “[...] o princípio da continuidade da experiência significa que toda experiência 

tanto toma algo das experiências passadas quanto modifica de algum modo a 

qualidade das experiências que virão”. Trata-se de um “[...] princípio de aplicação 
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universal” (DEWEY, 2010, p. 36), tendo em vista que esta continuidade se faz 

presente em cada caso de alguma forma, se manifestando de diferentes maneiras. A 

partir desta consideração, encontramos “[...] a base da discriminação entre as 

experiências” (DEWEY, 2010, p. 36). 

 
Como vimos, em cada caso há algum tipo de continuidade já que 
cada experiência afeta para melhor ou para pior as atitudes que 
contribuem para a qualidade das experiências subseqüentes, 
estabelecendo certas preferências e aversões, tornando mais fácil ou 
mais difícil agir nessa ou naquela direção. Além disso, toda 
experiência exerce, em algum grau, influência sobre as condições 
objetivas sob as quais novas experiências ocorrem (DEWEY, 2010, 
p. 37). 

 

Há dois exemplos bem ilustrativos de continuidade de experiências 

educativas, ampliadas ou limitadas, apresentadas pelo autor e que valem à pena 

citarmos em nossa análise também, para podermos compreender melhor a ideia: 

 
[...] uma criança que aprende a falar tem novas facilidades e novos 
desejos. Mas ela tem também ampliada suas condições externas de 
aprendizagens subseqüentes. Ao aprender a ler, um novo meio de 
oportunidades igualmente se abre para ela. Se uma pessoa decide 
ser um professor, um advogado, um médico, um corretor de valores, 
ao pôr em prática sua intenção, ela, dessa forma, necessariamente 
limita o ambiente em que irá atuar no futuro (DEWEY, 2010, p. 37-
38). 

 

Podemos perceber então que as escolhas são determinantes, pois 

elas podem proporcionar o desenvolvimento de sensibilidades e responsabilidades a 

determinadas condições, ou/e limitar o acesso a coisas que poderiam ser 

estimulantes, restringindo então a capacidade de crescimento. Deste modo, 

segundo o princípio da continuidade, o mundo do indivíduo se expande ou se 

contrai, em função dos diferentes aspectos do mundo em que vive.  

Os conhecimentos e habilidades adquiridos transformam-se em 

instrumentos “[...] para compreender e lidar com a situação posterior” (DEWEY, 

2010, p. 45). Assim, podemos entender a união entre os princípios da continuidade e 

da interação, tendo em vista que eles determinam a experiência. A partir do 

momento em que as sucessivas experiências vão se integrando umas com as 

outras, o indivíduo começa a relacionar os objetos do mundo uns com os outros, e a 

sua personalidade vai se desenvolvendo de maneira integrada. “Ao contrário, 

quando o fator individual que constitui a experiência se rompe, a experiência fica 
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desordenada e o mundo se divide” (DEWEY, 2010, p. 45), pois a personalidade está 

dividida e o indivíduo não consegue ligar as partes do mundo entre si. Esse fator 

individual citado pelo autor se refere às nossas intenções, que entendemos aqui 

como subjetividade, e os comportamentos individuais. 

Uma das principais características da experiência consiste na 

ocorrência dela se processar no interior da pessoa, de maneira a exercer influências 

na formação da personalidade, de desejos, propósitos e atitudes. Contudo, pelo fato 

de toda a experiência possuir um lado ativo, ela consequentemente mudará as 

condições objetivas, nas quais ocorrerão novas experiências. Por essa razão, a 

dependência das condições externas é outra característica da experiência, 

juntamente com a característica, já citada, que é a social. Para exemplificar esse 

fato, Dewey (2010, p. 40) afirma que “Se fossem destruídas as condições externas 

da experiência civilizada presente, nossa experiência regrediria, pelo menos por um 

tempo, ao mesmo nível dos povos primitivos”. 

Umas das formas de utilizarmos as condições naturais, dominando-

as, com o fito de alcançarmos algum objetivo, se faz por meio dos hábitos. Estes, 

tendo a realização de fins em vista, se constituem como “[...] um domínio ativo sobre 

o ambiente, por meio do comando dos nossos órgãos de ação” (DEWEY, 1959, p. 

49). De acordo com o filósofo, nós temos a tendência a dar maior valor ao domínio e 

comando do corpo, do que ao domínio e comando do ambiente, contudo, é no 

ambiente que encontraremos certas propriedades da natureza que nos permitirão 

aperfeiçoar esses hábitos como habilidades – como, por exemplo, para que o 

indivíduo possa caminhar, tocar, piano, fazer uma cirurgia, ou arquitetar uma casa, 

ele precisa ter certas propriedades da natureza ao seu dispor, pois não basta 

somente a habilidade que provém unicamente de seu organismo. Assim, no decorrer 

da vida, o indivíduo adquire hábitos indispensáveis para a sua adaptação no 

ambiente, tendo em vista que em meio a sua vivência e convivência, ele conquista 

meios para a realização de seus objetivos (DEWEY, 1959, p. 49-53).  

Destarte, nosso autor concebe os hábitos, como algo além de uma 

prática mais ou menos fixa, pois ele envolve atitudes e sensibilidades. Nossas 

atitudes são afetadas pela formação dos hábitos, sendo assim, quando o hábito é 

interpretado biologicamente, em relação à vida no ambiente, também nos 

deparamos com o princípio da continuidade. Nas palavras de nosso autor:  
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A característica básica do hábito é a de que toda ação praticada ou 
sofrida em uma experiência modifica quem a pratica e quem a sofre, 
ao mesmo tempo em que essa modificação afeta, quer queiramos ou 
não, a qualidade das experiências subseqüentes, pois, ao ser 
modificada pelas experiências anteriores, de algum modo, será outra 

a pessoa que passará pelas novas experiências. [...]. A concepção 

ampla de hábito envolve a formação de atitudes emocionais e 
intelectuais; envolve nossas sensibilidades básicas e nossos modos 
de receber e responder a todas as condições com as quais nos 
deparamos na vida.  (DEWEY, 2010, p. 35). 

 

Nesse sentido, faz-se necessário citarmos também que é o elemento 

reflexivo, por meio do conhecimento, que proporciona estima ao hábito, não 

permitindo que se caracterize pelo aspecto puramente maquinal e sem sentido, pois: 

 
O hábito significa que um indivíduo sofre uma modificação por meio 
de experiência, modificação que cria uma predisposição para uma 
ação mais fácil e eficaz, na mesma direção, no futuro. Assim, tem êle 
também a função de tornar uma experiência aproveitável em 
experiências subseqüentes. Dentro de certos limites, desempenha 
eficazmente essa função. Mas o hábito, separado do conhecimento, 
não presta serviços no caso de mudança de condições, de 
novidades. [...] um homem que entende sua máquina é um homem 
que sabe o que deve fazer. Êle conhece as condições em que dado 
hábito produz bom resultado e acha-se em situação de introduzir 
mudanças que adaptem o referido hábito às novas condições” 
(DEWEY, 1959, p. 373). 

 

Apesar dos hábitos indicarem inclinações para a sua manifestação - 

no sentido de preferências e escolhas conforme as necessidades - eles também 

indicam uma postura inteligente, visto que em sua manifestação se fazem presente 

os conhecimentos sobre aquilo onde ocorre a aplicação de atividades (DEWEY, 

1959, p. 51). No entanto, superando a fixidez dos hábitos, em relação às ações 

mecânicas e externas, será o elemento intelectual que lhe atribuirá importância, visto 

que se este não se fizer presente, os hábitos se reduzirão a modos rotineiros de 

procedimentos, tornando-se pejorativos por causa da sua dissociação com a 

inteligência.  

O atual estado do mundo, composto por pessoas e coisas, é 

resultante de tudo o que foi feito no passado e que foi transmitido ao longo dos anos 

aos seres mais jovens. Assim, podemos entender melhor a maneira pela qual a 

experiência educacional é afetada pelo ambiente. Não devemos tratá-la “[...] como 

se passa exclusivamente dentro do corpo e da mente de um indivíduo” (DEWEY, 

2010, p. 40), tendo em vista que ela é originada e constantemente alimentada por 
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elementos que existindo fora do corpo do aprendiz no ambiente, é na verdade, 

digamos, um elo na cadeia das experiências que ocorrem no âmbito da vida, e em 

conformidade com a situação e interação. Assim, exemplificando, crianças que 

moram em favelas, que moram na zona urbana e na zona rural, ou ainda de classes 

sociais diferentes, possuem experiências completamente diferentes uma das outras, 

uma vez que estão a mercê de diversos e distintos elementos presentes em sua 

situação concreta e desenrolados em sua história.  

 

2.2 A EXPERIÊNCIA EM MEIO ÀS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Para Dewey (1959, p. 2), além do aspecto físico, a vida se manifesta 

ao mesmo tempo no âmbito social, tendo em vista que ela “[...] subentende 

costumes, instituições, crenças, vitórias e derrotas, divertimentos e ocupações”. 

Embora a auto-renovação da vida seja indefinida - pois todos os seres nascem e 

morrem - é pela dependência das necessidades pessoais, que os seres vivos estão 

continuamente se readaptando ao ambiente, e consequentemente propiciando o 

surgimento de outras espécies mais adaptadas aos seus obstáculos, frente aos 

quais as precedentes espécies lutavam. Por essa razão, “Com o renovar da 

existência física, também se renovam, no caso de sêres humanos, as crenças, 

ideais, esperanças, venturas, sofrimentos e hábitos” (DEWEY, 1959, p. 2). 

A vida social é educativa, tendo em vista que, por meio da 

comunicação as pessoas estão constantemente adquirindo e compartilhando as 

experiências dos mais diferentes tipos e formas. Portanto, a vida está 

essencialmente relacionada com a experiência e com a educação. De acordo com 

Dewey (1959, p. 6), “É mister, com efeito, que se formule a experiência para que 

seja comunicada”. Assim, ele nos mostra que a comunicação se assemelha à arte, 

em razão de que, antes de falar, devemos refletir com cuidado, formulando a 

experiência a fim de que ela seja comunicada e assimilada pela outra pessoa. 

 
Em resumo – não sòmente a vida social exige o ensino e o 
aprendizado para a sua própria continuação, como também por si 
mesma é ela educativa. Amplia e ilumina a experiência; estimula e 
enriquece a imaginação; gera o sentimento de responsabilidade, 
obrigando-nos a falar e a pensar com cuidado e exatidão. Um 
homem que realmente vivesse só (mental ou fìsicamente) poucas ou 
nenhumas ocasiões teria para refletir sobre sua experiência passada 
ou para extrair-lhe a clara significação. A desigualdade de eficiência 
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dos adultos e os novos não só exige que se ensine a êstes, como 
também a necessidade deste ensino é um poderoso estímulo para 
dar à experiência ordem e forma que a torne mais fàcilmente 
transmissível e, conseguintemente, mais utilizável (DEWEY, 1959, p. 
6). 

 

Neste contexto a linguagem entra em cena na discussão revelando a 

sua importância, em razão de que ela se manifesta no compartilhamento de 

experiências. Ela estabelece uma transmissão física de pensamentos e 

conhecimentos de um indivíduo a outro por meio de uma transmissão realizada por 

sons reciprocamente inteligíveis – considerando que as coisas e os sons abrangem 

as mesmas acepções, sentidos e valores para ambas, mesmo quando estes sons 

são combinados com outros para estabelecer novas significações. “As idéias ou 

significações se tornam semelhantes por se acharem os dois associados em uma 

ação na qual o que um faz depende do que o outro faz e influi na ação dêste” 

(DEWEY, 1959, p. 16). 

 
[...] o uso da linguagem para transmitir e adquirir idéias é uma 
extensão e aperfeiçoamento do princípio de que as coisas adquirem 
significação quando usadas em uma experiência partilhada ou em 
uma ação conjunta. [...]. Quando as palavras não entram como 
fatôres em uma ação compartilhada – quer real, quer 
imaginàriamente – elas obram como puros estímulos físicos, não 
tendo significação ou valor intelectuais.  Fazem a atividade correr em 
um dado leito, mas desacompanhada de intenção ou significação 
consciente (DEWEY, 1959, p. 17). 

 

Deste modo, já podemos perceber claramente que o ambiente e o 

meio proporcionam as condições necessárias para que uma atividade se realize ou 

se iniba (DEWEY, 1959, p. 12). Logo, segundo nosso entendimento, tal condição 

permite que a experiência não só aconteça, mas também que se caracterize. As 

coisas serão estimadas, desprezadas ou desvalorizadas de acordo com os 

interesses e as ocupações do grupo social, sendo assim, o ambiente social exercerá 

grande influxo formativo e educativo na vida daqueles que vivem em comunidade, 

de maneira que aquele que não participar da vida do grupo ao que pertence, será 

considerado como um ser estranho ou incapaz. Como exemplo: 

 
Uma criança vivendo no seio de uma família de músicos terá 
inevitàvelmente estimuladas, por menores que elas sejam, as suas 
aptidões musicais, e as terá mais estimuladas, relativamente, do que 
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outros impulsos que poderiam despertar em diverso ambiente 
(DEWEY, 1959, p. 18). 

 

Sendo assim, as práticas, as maneiras, os hábitos e os costumes do 

grupo social tendem “[...] a determinar quais os objetos que necessitam de atenção e 

a traçar assim as direções e limites da observação e da memória”, de modo tal que 

“Aquilo que é estranho ou exótico (isto é, alheio à atividade do grupo) propende a 

ser moralmente proibido e intelectualmente suspeito” (DEWEY, 1959, p. 18). Todas 

as estruturas do caráter e da mente recebem influência do ambiente, a qual é muito 

forte, e às vezes inconsciente. Nos “hábitos de linguagem”, nas “maneiras” e no 

“bom gosto e a apreciação estética” percebemos essa influência de forma mais 

definida. 

 Os “hábitos de linguagem” são formados durante as relações 

cotidianas; as “maneiras” constituem-se em meio aos estímulos habituais através da 

mentalidade, do ambiente, dos atos habituais e da boa criação; já o “bom gosto e 

apreciação estética” são constituídos por meio de constantes exposições de coisas 

agradáveis ao olhar do indivíduo, desenvolvendo então maior apreço. Adquirindo 

consciência de tais fatos, muitas vezes é necessário tomar uma postura crítica por 

aquilo que achamos que é correto (DEWEY, 1959, p. 19-20). 

Além de os comportamentos das pessoas exercerem influência 

exemplar sobre as outras que se encontram próximas, eles exercem relevância 

determinante na participação em atividade conjunta, principalmente se estiverem 

utilizando coisas. O comportamento das pessoas estabelece um modo educativo 

vital. Assim, as coisas que são utilizadas de forma característica pelo grupo social, 

possuem significação, tendo em vista que as respostas resultadas dos atos mentais 

são comuns ao grupo, em razão da consciência sobre o ato.  

Nosso filósofo explica que a intenção e a mentalidade só podem se 

tornar comuns no grupo social, quando cada um toma consciência de suas próprias 

atividades em relação às atividades dos outros, e toma em consideração as 

conseqüências dos atos dos outros sobre os seus próprios. 

 
Mas, de fato, em uma atividade partilhada cada pessoa relaciona o 
que está fazendo com aquilo que as outras fazem e vice-versa. Isto 
é, a atividade de cada um está incluída em uma mesma situação. 
Puxar uma corda que outros estejam também a puxar não é 
atividade partilhada ou conjunta, a menos que quem puxa o faça com 
o conhecimento de que outros também estão puxando e com um 
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intuito de auxiliar ou embaraçar o que eles fazem (DEWEY, 1959, p. 
32). 

 

O entendimento comum, aquele que se dá entre os vários 

cooperadores de uma atividade “[...] dirige e controla a ação de cada um” (DEWEY, 

1959, p. 33), logo então, podemos dizer que de certa forma, nossas experiências 

são dirigidas por esse entendimento comum. As nossas ações só poderão ser 

dominadas quando tivermos consciência sobre o que estamos fazendo, antevendo 

as conseqüências de nossos atos, principalmente em meio a situações conjuntas ou 

compartilhadas.  

Dewey (1959, p. 38) nos explica que a imitação é um meio 

inteligente de se realizar um ato, pois ela “[...] subentende observação acurada e 

seleção judiciosa daquilo que nos habilita a fazer melhor alguma coisa que já 

tenhamos tentado fazer”. Sendo assim, a imitação constitui-se como “[...] o principal 

agente promotor da direção ou contrôle social” (DEWEY, 1959, p. 39). A imitação é 

uma experiência realizada com base em outra, onde o indivíduo, por ter observado o 

outro, tenta realizar os mesmos atos do outro para obter os mesmos resultados que 

ele alcançara a fim de poder também obter os seus propósitos. Então, neste 

contexto, considerando que o propósito consciente de quem está praticando a 

imitação é obter algum resultado, encontramos uma forma rudimentar de 

experimentação que se dá por meio de mecanismos espontâneos. 

Seguindo esse raciocínio, é importante compreendermos que a 

“dependência” e o “desenvolvimento de aptidões” se dão juntos, pois a dependência 

subentende a “interdependência”. Isso porque, quando o indivíduo é muito 

independente, ele torna-se menos social, não precisando das pessoas.  

 
Parecerá absurdo ouvir falar-se de dependência como de uma 
qualidade positiva e, ainda mais absurdo, cômo uma fôrça, um poder. 
Entretanto, se incapacidade fôsse tudo que existisse em 
dependência, nenhum desenvolvimento se poderia efetuar. Um ser 
simplesmente impotente teria de ficar eternamente a cargo de outro. 
O fato de que a dependência é acompanhada pelo desenvolvimento 
de aptidões, e não por uma sempre crescente tendência ao 
parasitismo, sugere ser ela, já, uma fôrça construtora (DEWEY, 
1959, p. 45). 

 

Assim, neste contexto, o conceito de “plasticidade” também 

manifesta a sua relevância, pois a plasticidade é a capacidade que o sujeito tem em 
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“[...] poder modificar seus atos tendo em vista os resultados de fatos anteriores, o 

poder de desenvolver atitudes mentais” (DEWEY, 1959, p. 47). Logo, a plasticidade 

é uma aptidão natural para o crescimento e para o contínuo progresso, pois o 

indivíduo só pode adquirir bons hábitos pela existência dela. Quando estamos 

aprendendo a praticar um ato, também estamos aprendendo a variá-los, praticá-lo 

de diferentes formas, de acordo com as circunstâncias, pelos seus fatores presentes 

nestas. Enfim, “[...] o ser humano adquire o hábito de aprender. Aprende a aprender” 

(DEWEY, 1959, p. 48). Assim, esse prolongamento da infância em nossas vidas, no 

sentido da dependência e da plasticidade, nos propiciará um maior impulso para o 

progresso social, por meio de estímulos que estaremos recebendo a fim de sermos 

previdentes e formularmos melhor os planos para o futuro. 

É interessante observarmos que o princípio pedagógico deweyano 

do “aprender a aprender” tem sido interpretado de forma extremamente esvaziado 

do sentido que o autor exprime. Encontramos frequentes afirmações de que esta 

expressão indica que o autor deseja implantar na educação uma ênfase exagerada 

nos aspectos metódicos da aprendizagem – ou, a necessidade de que se aprenda a 

aprender – denegando os conteúdos. Como vimos, tal princípio se sustenta na visão 

antropológica de Dewey que parte da convicção de que o homem se encontra 

permanentemente em construção – segundo a dependência, plasticidade e 

flexibilidade – e em interação contínua em sua ambiência, como organismo vivo e 

social.  

 

2.3 ESTÍMULOS, INTERESSE, DISCIPLINA E ATITUDE 

 

De modo geral, nosso corpo seleciona, entre as diversas reações 

que o contexto provoca, aquelas reações que são mais aptas à “utilização” do 

estímulo. No contexto da ação, quanto mais forem abundantes os estímulos e as 

reações coordenadas, a aptidão adquirida será mais proveitosa, sendo útil para a 

execução de outros atos. Não se deve “[...] separar a atividade e as faculdades, do 

objeto ou matéria da atividade” (DEWEY, 1959, p. 70), bem como, não existem 

aptidões especificas para cada tipo de faculdade – “aptidão para ver, ouvir, ou 

recordar”. O que existe são “[...] aptidões para ver, ouvir e recordar alguma coisa” 

(DEWEY, 1959, p. 70), pois as aptidões físicas e mentais estão conectadas com a 

matéria, a qual se relaciona a ação.  
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O autor também mostra que “interesses”, “objetivos”, “intenção”, 

“finalidade”, “propósito”, “afetação” e “motivação” são palavras que se encontram 

intimamente conectadas, em razão de que elas indicam os resultados que os 

indivíduos desejam e se esforçam para obter, bem como, acentuam a previsão de 

uma possível consequência. As atividades pessoais estão intimamente relacionadas 

às mudanças das coisas, e, o bem-estar das pessoas e o progresso social se 

correlacionam com os procedimentos dos indivíduos em relação a estes objetos. 

Desta maneira, a significação do termo “interesse” se dará pela união entre as 

pessoas e as coisas, direcionando-as então num estado de desenvolvimento 

contínuo. Logo, de acordo com nosso filósofo: 

 
A atitude de quem toma parte em alguma espécie de atividade é, 
conseguintemente, dupla: há o cuidado, a ansiedade pelas futuras 
conseqüências, e a tendência para agir, no sentido de assegurar as 
melhores e evitar as piores conseqüências (DEWEY, 1959, p. 136). 

 

Por meio da compreensão daquilo que se tem em vista, pela força 

de vontade e pela perseverança para alcançar este fim, teremos a “disciplina”, uma 

vontade forte que se manifestará em meio à previsão das conseqüências e pela 

manifestação de afeto nos indivíduos pelos resultados previstos.  

 
Uma pessoa é disciplinada na medida em que se exercitou a pesar 
suas ações e a empreendê-las resolutamente. Acrescente-se a êste 
dom uma capacidade de resistência, sem uma emprêsa 
inteligentemente escolhida, à distração, às perturbações e aos 
obstáculos e tereis assim a essência da disciplina. Disciplina significa 
energia à nossa disposição; o domínio dos recursos disponíveis para 
levar avante a atividade empreendida. Saber o que se deve fazer e 
fazê-lo prontamente e com a utilização dos meios requeridos, 
significa ser disciplinado, quer se trate de um exército, quer de um 
espírito. A disciplina é positiva. Humilhar o espírito, domar as 
propensões, compelir à obediência, mortificar a carne, fazer um 
subalterno executar um trabalho desagradável – estas coisas são ou 
não disciplinadoras, na medida em que desenvolverem a 
compreensão daquilo que se tenha em vista, e em que dêem 
perseverança para a ação (DEWEY, 2010, p. 141). 

 

Esta correlação entre o interesse e a disciplina proporciona a 

reflexão das pessoas perante seus próprios atos, a fim de que estes sejam 

adequadamente empregados em seus objetivos propostos. Isso porque as 

faculdades mentais humanas constituem-se em aptidões de que deverão reagir 

mediante aos estímulos ocorrentes, tendo em vista as possíveis consequências, 
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bem como, alicerçado nelas (DEWEY, 1959, p. 143). Aquilo que pode interferir no 

curso dos acontecimentos, auxiliando-os ou retardando-os, constitui-se nas coisas 

formando o objeto de conhecimento. Assim, a plena direção de nossos 

procedimentos só pode ser possível existir por meio da previsão dos possíveis 

resultados, o que por ventura proporciona o uso da inteligência perante nossas 

ações. Desta forma, a qualidade da inteligência das pessoas poderá ser 

determinada na medida em que elas direcionarem seus afazeres. Portanto, seguindo 

este raciocínio, a existência da atitude é conexa com a existência do interesse:  

 
Tôda a atitude é a de interêsse por aquilo que vai ser e por aquilo 
que é, na proporção em que aquilo que é influi sobre o 
desenvolvimento da matéria em direção ao fim visado. Se não 
houver direção que dependerá da previsão de possíveis resultados 
futuros, não haverá inteligência em nosso procedimento. Se existir 
antevisão imaginativa, mas se não der atenção às condições de que 
a realização depende, resultará frustração ou ocioso devaneio – e 
teremos o caso de inteligência malograda (DEWEY, 1959, p. 144). 

 

Podemos aqui perceber alguns elementos que nos ajudam a 

compreender o conceito de experimentação enquanto um modo onde visamos 

controlar a experiência. No âmbito escolar, poderíamos então concebê-la como uma 

estratégia pedagógica, tendo em vista que a antevisão de resultados contribui com a 

motivação de atitudes, logo nestes casos, a experiência ocorre a partir de uma 

idealização ou um planejamento prévio. 

 

2.3.1 Experiência Ativa e Experiência Passiva  

 

Continuando nosso estudo, a respeito do caráter da experiência, é 

necessário observarmos que nele se incute um elemento ativo (que age) e outro 

elemento passivo (que sofre a ação ou reação), elementos que são notavelmente 

combinados. Segundo Dewey (1959, p. 152): 

 
Em seu aspecto ativo, a experiência é tentativa – significação que se 
torna manifesta nos têrmos experimento, experimentação que lhe 
são associados. No aspecto passivo, ela é sofrimento, passar por 
alguma coisa. Quando experimentamos alguma coisa sôbre ela, 
fazemos alguma coisa com ela; em seguida sofremos ou sentimos as 
conseqüências. Fazemos alguma coisa ao objeto da experiência, e 
em seguida êle nos faz em troca alguma coisa: essa é a combinação 
específica de que falamos.  
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Sendo assim então, no aspecto passivo a experiência resulta do 

“sofrimento” ou do “passarmos” por algo, em razão da ação desta sobre nós. Isto 

desencadeará uma resposta nossa ao objeto experimentado deflagrador desse 

processo, cuja experiência disso resultante permite-nos aventurarmos ou 

apreendermos com maior clareza as conseqüências das nossas ações.  

O valor ou o resultado da experiência será determinado pela 

conexão entre essas duas fases – passiva e ativa. Uma simples atividade qualquer 

não se constitui em experiência, porque a condição natural de tentativa da 

experiência se subtende na mudança, de forma que sua significação dependerá do 

seu retorno ou de suas conseqüências. As pessoas só aprendem as coisas quando 

suas atividades continuam em decorrência de suas conseqüências, em razão de que 

o fluxo e o refluxo da mudança ocorrida na ação se refletirão nos indivíduos por meio 

de mudanças significativas. 

 
Não existe experiência quando uma criança simplesmente põe o 
dedo no fogo; será experiência quando o movimento se associa com 
a dor que ela sofre, em conseqüência daquele ato. De então por 
diante o fato de se pôr o dedo no fogo significa uma queimadura. Ser 
queimado será apenas uma simples modificação física, como o 
queimar-se um pedaço de lenha, se não fôr percebido como 
conseqüência de uma outra ação (DEWEY, 1959, p. 152). 

 

Dewey (1959) fala que os impulsos cegos e caprichosos nos 

empurram de uma coisa para outra irreflexivamente, de maneira a não permitir a 

existência de nenhum resultado experimentado, tanto no sentido ativo, como no 

sentido passivo. Além disso, em muitos casos, as coisas que acontecem no sentido 

de prazer ou dor às pessoas, não são associados por elas aos seus atos anteriores, 

sendo então consideradas como meros acidentes, pois “Nada existe antes ou depois 

desta experiência; nenhuma vista retrospectiva nem previsão, e por conseqüência 

nenhuma significação, nenhum sentido” (DEWEY, 1959, p.153). Desta forma as 

pessoas não podem aumentar seus domínios sobre o meio, através de previsões, e 

nem mesmo adquirir aptidões que lhes preparem para ao futuro. 

 
“Aprender da experiência” é fazer uma associação retrospectiva e 
prospectiva entre aquilo que fazemos às coisas e aquilo que em 
conseqüência essas coisas nos fazem gozar ou sofrer. Em tais 
condições a ação torna-se uma tentativa; experimenta-se o mundo 
para se saber como ele é; o que se sofrer em conseqüência torna-se 
instrução – isto é, a descoberta das relações entre as coisas 
(DEWEY, 1959, p. 153). 
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A experiência, caracterizada pelo seu aspecto educativo, 

proporciona a oportunidade de o indivíduo perceber as relações lógicas de uma 

teoria por meio de sua verificação, pois “O pensamento ou a reflexão [...] é o 

discernimento da relação entre aquilo que tentamos fazer e o que sucede em 

conseqüência” (DEWEY, 1959, p. 158). A existência de experiência educativa só se 

tornará possível quando estiver num meio mais intelectualizado, pois será por meio 

da proporção da ocorrência da reflexão que os elementos de tais circunstâncias 

podem ser diferenciados e conjugados pelo nosso intelecto. A princípio, Dewey 

(1959, p. 158) nos fala que em todas as nossas experiências, em determinada fase, 

aplicamos o método de tentativas de erros ou acertos - aqui também podemos 

observar a presença do princípio da continuidade e da plasticidade. Vejamos: 

 
Limitamo-nos a fazer alguma coisa, e, se esta se malogra, fazemos 
alguma outra coisa, diversa e continuamos a tentar até atingir algo 
operante, e, então, passamos a adotar essa “solução” em nossa 
conduta posterior. Algumas experiências contêm em si pouquíssima 
coisa mais além dêsse método de tentativas de êrro ou acerto 
(DEWEY, 1959, p. 158).  

 

Todavia, mesmo vendo que certos modos de proceder se associam 

com certas conseqüências, acabamos por ignorar o modo de como essas 

associações se dão, ou então, em outros casos, construímos uma previsão mais 

completa e compreensiva. Nessa última, por meio da observação acabamos por 

analisar mais justamente “[...] o que existe entre as duas coisas, de modo a ligar a 

causa ao efeito, a atividade e a conseqüência” (DEWEY, 1959, p. 158). 

 
A ação que repousa ùnicamente no método de tentativas e erros fica 
à mercê das circunstâncias; podem estas mudar, de forma que o ato 
praticado não atue do modo que é esperado. Mas se soubermos 
minudenciosamente do que depende o resultado, poderemos 
verificar se existem as circunstâncias requeridas (DEWEY, 1959, p. 
158 - 159). 

 

O conhecimento dos antecedentes necessários a um efeito permitirá 

suprimir a falta de alguma condição necessária a esse efeito, bem como também 

permitirá eliminar as condições que provoquem efeitos indesejáveis, de forma então 

a ampliar o domínio sobre as coisas. Deste modo, por meio da “[...] descoberta 

minuciosa das relações entre os nossos atos e o que acontece em conseqüência 
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dêles, surge o elemento intelectual que não se manifestara nas experiências de 

tentativa e êrro” (DEWEY, 1959, p. 159). O valor dessa experiência aumentará 

proporcionalmente de acordo com a manifestação desse elemento e 

consequentemente, a qualidade dessa experiência se modificará significativamente, 

tornando-a então reflexiva. Ao final, o ato de pensar se transformará numa 

experiência significativa, em conseqüência do “[...] cultivo deliberado dêste elemento 

[...]” (DEWEY, 1959, p. 159). 

 

2.4 PROCESSOS REFLEXIVOS 

 

A reflexão explicita o elemento inteligível da experiência. Para 

Dewey (1959, p. 159, grifos do autor), “[...] pensar é o esfôrço intencional para 

descobrir as relações específicas entre uma coisa que fazemos e a conseqüência 

que resulta, de modo a haver continuidade entre ambas”. O pensar permite a 

unificação da situação, de maneira a torná-la compreensível, acabando com o 

isolamento e a justificação arbitrária. Ele também proporciona condições para a 

elaboração de objetivos, visto que ele torna “[...] possível o proceder-se tendo um fim 

em vista” (DEWEY, 1959, p. 159). Portanto, ele proporciona oportunidades para uma 

ação inteligente.  

A ação irreflexiva é engendrada na rotina, na qual as pessoas fazem 

as suas coisas sem se preocupar em melhorar, deixando as coisas exatamente 

como elas estão. Desta forma, o indivíduo passa a admitir “[...] aquilo que é de 

hábito suceder como a medida completa das possibilidades e esquece de tomar em 

conta as relações das coisas determinadas que se estão fazendo” (DEWEY, 1959, p. 

160). Mas, essa ação irreflexiva também se forma pelo procedimento caprichoso, no 

qual as pessoas só fazem as coisas de acordo com suas próprias vontades dando 

valor ao ato momentâneo e “[...] desprezando as associações de nossa atividade 

pessoal com as energias do ambiente” (DEWEY, 1959, p. 160). 

O autor pronuncia que o ponto de partida do pensamento se dá em 

meio a algo inacabado, incompleto ou não realizado que esteja em marcha, 

evidenciando significativamente “[...] aquilo que vai suceder, e em como vai suceder” 

(DEWEY, 1959, p. 160). Desta forma, este processo reflexivo tenta antever o 

resultado provável ou possível, o qual é sugerido pelas informações que nos 

chegam. Outrora, quando a pessoa apenas acumula informações em sua mente, 



35 

“[...] considerando-as como coisas completas por si mesmas” (DEWEY, 1959, p. 

160), ela não está pensando, mas está apenas registrando essas informações. No 

entanto, é necessário destacar que, segundo Dewey (1959, p. 160), o indivíduo, 

enquanto estiver pensando, deve “[...] considerar o influxo da ocorrência sôbre o que 

pode suceder, mas ainda não sucedeu”, de forma que quando se referir à 

experiência, em sua natureza reflexiva deve substituir a distância do espaço pela 

distância do tempo. Tomando o exemplo de uma guerra como ilustração desse 

raciocínio, ele narra: 

 
Imaginemos que a guerra já tenha terminado e que um futuro 
historiador a esteja a referir. Os episódios, pela nossa hipótese, são 
já passados. Mas êle não pode fazer uma narração compreensível 
da guerra, se não respeitar a seqüência dos acontecimentos no 
tempo; a significação de cada fato a que se refere está naquilo que 
era o futuro para o mencionado fato, embora já não o fôsse para o 
historiador. Considerá-lo em si mesmo como uma coisa completa, 
será apreciá-lo irreflexivamente (DEWEY, 1959, p. 160-161, grifos do 
autor). 

 

Não expressamente, a reflexão é entendida como um interesse pelo 

desfecho de nosso próprio destino, ao tentar desenlaçá-lo e solucioná-lo em nossa 

mente. Sendo assim, para algumas pessoas – como, por exemplo, as pessoas 

envolvidas em um conflito bélico - “[...] o estímulo para pensar é direto e urgente” 

(DEWEY, 1959, p. 161), entretanto, para quem observa de longe, não possuindo 

nenhuma relação com o acontecimento, o estímulo para pensar é indireto, 

dependendo então da imaginação, tendo em vista que a pessoa não está 

vivenciando a experiência pessoalmente no nível primário. Malgrado, quando as 

pessoas não podem decidir sobre nada e muito menos contribuir para com algum 

resultado final, elas acabam por tomar o fato sentimental e imaginariamente, apenas 

desejando algum desfecho. Se elas forem indiferentes aos possíveis resultados, por 

sua vez, não acompanharão estes e nem irão parar para pensar sobre o que está 

acontecendo. Em meio ao raciocínio de dependência entre os atos de pensar e as 

conseqüências, surge um paradoxo de pensamento, visto que, embora as 

esperanças, desejos e temores sejam ineficazes para calcular-se uma situação, é a 

partir destes que a reflexão surge. 

 
Não há, contudo, incompatibilidade alguma entre a circunstância de 
que a reflexão se manifesta com a participação pessoal naquilo que 
está ocorrendo e a circunstância de que o valor da reflexão depende 
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de conservar-se a pessoa alheia à mesma situação. A quase 
insuperável dificuldade de conseguir-se esta imparcialidade é prova 
de que a reflexão se origina em situações em que o ato de pensar é 
parte no curso dos acontecimentos e se destina a influir no resultado 
destes (DEWEY, 1959, p. 161). 

 
De acordo com nosso filósofo, o ato de pensar somente se 

expandirá para além dos nossos interesses pessoais a partir de um gradual 

crescimento “[...] do tempo de visão, por meio do desenvolvimento das simpatias 

sociais [...]” (DEWEY, 1959, p. 161). A reflexão ocorre enquanto as coisas se 

encontram em estado inseguro, incerto, duvidoso e problemático, pois as coisas 

seguras são somente aquelas que já estão completas e acabadas. Então, “Onde há 

reflexão há incerteza” (DEWEY, 1959, p. 162). O pensamento tem como 

preocupação, o fito de chegar-se a alguma conclusão, pois o pensamento surgirá 

em meio à dúvida, e por isso “[...] todo o ato de pensar é investigação, é pesquisa e 

pesquisa pessoal, original, da pessoa que faz, mesmo que todo o resto do mundo já 

conheça aquilo que ela procura descobrir” (DEWEY, 1959, p. 162).  

Não obstante, Dewey (1959, p. 162-163) conclui que existe um risco 

em meio ao ato de pensar, em razão de que a certeza e a segurança não podem ser 

garantidas antecipadamente, pois as idéias concluídas perante a reflexão 

permanecem “tateantes” (sujeitas a exame) e “hipotéticas” (supostas), até o 

momento em que os resultados são confirmados. Os conhecimentos que os homens 

armazenam não são a única fonte de aprendizado e descoberta, porque segundo o 

autor, as incertezas das circunstâncias sugerirão diversos tipos de rumos, entre os 

quais escolheremos algum para seguir - de forma que ao chegarmos ao seu final, 

encontraremos o que procurávamos saber ou ficaremos mais confusos continuando 

na ignorância. 

As hipóteses para o futuro que uma pessoa supõe em meio às 

tentativas de organização dos inúmeros dados ao seu dispor não podem sustentar 

nenhum método de proceder eficaz na determinada série de operações e esforços 

ordenadamente sistemáticos. O modo de procedimento adequado será engendrado 

em meio à proporção de reflexões que o indivíduo fizer. O interesse intelectual 

propiciará uma expectativa mais ativa, entre as quais observará atentamente se 

suas previsões acontecerão ou não, considerando que seus atos modificarão os 

atos subseqüentes (DEWEY, 1959, p. 163-164). 

Nosso filósofo cita os aspectos gerais da experiência reflexiva: 
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São êles: 1) perplexidade, confusão e dúvida, devidas ao fato de que 
a pessoa está envolvida em uma situação incompleta cujo caráter 
não ficou plenamente determinado ainda; 2) uma previsão 
conjectural – uma tentativa de interpretação dos elementos dados, 
atribuindo-lhes uma tendência para produzir certas conseqüências; 
3) um cuidadoso exame (observação, inspeção, exploração, análise) 
de tôdas as considerações possíveis que definam e esclareçam o 
problema a resolver; 4) a conseqüente elaboração de uma tentativa 
de hipótese para torná-lo mais preciso e mais coerente, 
harmonizando-se com uma série maior de circunstâncias; 5) tomar 
como base a hipótese concebida, para o plano de ação aplicável ao 
existente estado de coisas; fazer alguma coisa para produzir o 
resultado previsto e por êsse modo pôr em prova a hipótese 
(DEWEY, 1959, p. 164-165). 

 

Segundo o autor, “[...] a extensão e a perfeição dos atos terceiro e 

quarto são que distinguem uma experiência claramente reflexiva de outra no nível do 

método de experiência e êrro” (DEWEY, 1959, p. 165), visto que esses atos (terceiro 

e quarto) transformarão o ato de pensar numa experiência - através da consideração 

de elementos constitutivos de um experimento. Entretanto, nunca estaremos 

totalmente libertos dessas situações de tentativas e erros, pois “Nossos 

pensamentos mais lúdicos e racionalmente mais coerentes têm que ser postos em 

prova no mundo e, por esse meio, experimentados” (DEWEY, 1959, p. 165). Nunca 

poderemos prever precisamente todas as conseqüências das coisas, pelo motivo de 

que jamais conseguiremos considerar todas as relações que as envolvem. Em 

suma, a experiência reflexiva, é uma maneira de se examinar as condições e a 

previsão dos resultados de modo cuidadoso e reflexivo, a qual se diferencia dos “[...] 

grosseiros métodos de investigar que são os de „experiência e êrro‟” (DEWEY, 1959, 

p. 165).  

A experiência, de forma geral, se resume numa ampla interação 

sucessiva em que atua inumerável diversidades de energias. Mentalmente, o sujeito 

separa “[...] o como e o que” (DEWEY, 1959, p. 184, grifos do autor), em meio à 

experiência a fim de dirigi-la. É através da observação, no entanto, quando ele 

perceber a maneira de como a experiência se dá, que ele passa também, por 

conseguinte, a perceber quais os fatores que devem ser assegurados ou 

modificados, em vista de uma melhor experiência pela avaliação de seus resultados. 
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2.5 EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS E DESEDUCATIVAS 

 

Dewey (2010) nos esclarece que existem experiências que são 

deseducativas, pois estas engendram consequências que não são frutíferas, 

qualitativas e/ou construtivas, mas ao contrário, impedem e destorcem o 

amadurecimento das experiências vindouras. Em suas palavras: 

 
Experiência e educação não são diretamente equivalente uma a 
outra. [...]. Uma experiência pode ser de tal natureza que produza 
indiferença, insensibilidade e incapacidade de reação, limitando, 
assim, as possibilidades de experiências mais ricas no futuro. Uma 
outra experiência pode aumentar a destreza de uma habilidade 
automática, de forma que a pessoa se habitue a certos tipos de 
rotinas, limitando-lhe, igualmente, as possibilidades de novas 
experiências. Uma experiência pode ser imediatamente prazerosa e, 
mesmo assim, contribuir para a formação de uma atitude negligente 
e preguiçosa que, desse modo, atua modificando a qualidade das 
experiências tudo o que elas podem proporcionar. Outras 
experiências podem ser tão desconectadas umas das outras que, 
embora agradáveis e até excitantes, não se articulam 
cumulativamente. A energia se dissipa e a pessoa se torna dispersa. 
Cada uma das experiências pode ser vigorosa, intensa e 
„interessante‟, mas, ainda assim, a falta de conexão entre elas pode 
gerar artificialmente hábitos dispersivos, desintegrados e centrífugos 
(DEWEY, 2010, p. 27). 

 

Seguindo esta lógica, para Dewey (2010, p. 38) “Toda experiência é 

uma força em movimento. Seu valor só pode ser julgado com base em para que e 

em para onde ela se move”, e também é por essência social, pois “[...] envolve 

contato e comunicação” (DEWEY, 2010, p. 39). A qualidade da experiência é 

determinada pelo aspecto da continuidade (influência sobre as experiências futuras) 

e também pelo aspecto da imediatidade (se ela é agradável ou desagradável) 

(DEWEY, 2010, p. 28). Sendo assim, considerando que estamos contínua e 

sucessivamente experienciando e que a vida é educativa, pois sempre estaremos 

aprendendo, nosso filósofo declara que “[...] o problema central de uma educação 

baseada na experiência é selecionar o tipo de experiências presentes que 

continuem a viver frutíferas e criativamente nas experiências subseqüentes” 

(DEWEY, 2010, p. 29). 

Os planos educacionais são fundamentais para que as atividades 

escolares não fiquem soltas, desconectas umas das outras, proporcionando 

experiências deseducativas. Assim, considerando a relevância de o educador 
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construir um plano educacional para saber o que fazer e como fazer em meio ao 

processo de ensino aprendizagem, ele deve ter claro o conceito de experiência, para 

que assim possa tomar “[...] decisões acerca das matérias curriculares, dos métodos 

de ensino e de disciplina, bem como dos recursos didáticos e da organização social 

da escola [...]” (DEWEY, 2010, p. 29). A educação planejada em conformidade com 

as experiências dos alunos e, consequentemente, “[...] com os princípios do 

crescimento, o que é natural” (DEWEY, 2010, p. 31), segue um princípio mais 

simples. Contudo, “Descobrir o que é realmente simples e agir de acordo com essa 

descoberta é uma tarefa extremamente difícil” (DEWEY, 2010, p. 31), pois faz parte 

de um processo lento e árduo.  

Não obstante a esses problemas, no capítulo seguinte iremos 

esclarecer mais a relação existente entre a experiência e a educação. 
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3 AS IMPLICAÇÕES DA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

 

Como afirmamos em momentos anteriores, Dewey (1959, p. 1-4) 

entende que a educação está estreitamente relacionada com a experiência e com a 

vida, tendo em vista que a primeira é a responsável por renovar a vida, tanto nos 

seus aspectos físicos, quanto nos seus aspectos sociais. Desta forma, a relevância 

da educação se expressa na comunicação das experiências e conhecimentos dos 

adultos aos seres mais novos e imaturos, de forma a proporcionar a continuidade da 

vida característica de determinada comunidade. Conforme o progresso da 

civilização, este processo educativo torna-se mais complexo, abrangendo então 

tanto as aptidões e habilidades essenciais à vida física, quanto às capacidades 

técnicas, artísticas, científicas e morais.  

Sendo assim, este processo educativo imputa uma função muito 

importante à escola, visto que esta se constituirá como um meio que intermediará 

essa transmissão de experiências e conhecimentos com a comunidade na qual ela 

se insere. Nesse sentido, nosso filósofo comenta que,  

 
De fato, os sêres humanos novos são tão incapazes que, 
abandonados a si mesmos, sem a direção e o amparo dos mais 
velhos, nem mesmo adquiririam as habilidades rudimentares 
necessárias à existência material. Comparados com os filhos de 
muitos animais inferiores, os sêres humanos têm tão minguadas 
aptidões, que a própria habilidade requerida para a alimentação 
física precisa ser adquirida por meio de ensino. Quanto mais no que 
diz respeito à aquisição das capacidades técnica, artística, científica 
e moral da humanidade (DEWEY, 1959, p. 3). 

 

Na sociedade, a educação se encarregará de transmitir as coisas 

que as pessoas possuem em comum, umas com as outras, e que propiciam a vida 

em comunidade. Segundo Dewey (1959, p. 5), “Não só a vida social se identifica 

com a comunicação de interêsses, como também tôda a comunicação (e, por 

conseguinte, tôda a genuína vida social) é educativa”. No entanto, o autor explica 

que a sociedade não é constituída pelo mero convívio ou simplesmente por contatos 

próximos, mas sim pelos fins em comum que os indivíduos compartilham entre si. 

Além disso, a sociedade é composta por várias comunidades. Vejamos uma citação 

na qual Dewey (1959, p. 5) esclarece esse conceito: 
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Não é por viverem em proximidade material que as pessoas 
constituem uma sociedade – e, semelhantemente, homem algum 
deixa de ser socialmente influenciado por estar muitos palmos ou 
quilômetros distanciado dos outros. Um livro ou uma carta podem 
estabelecer, entre sêres humanos afastados milhares de quilômetros 
um do outro, um elo mais estreito do que o existente entre pessoas 
sob o mesmo teto. Os indivíduos, também, não constituem, por outro 
lado, um agrupamento social por trabalharem todos para um fim 
comum. [...]. Os indivíduos utilizam-se uns dos outros para obter 
resultados desejados, sem atender às disposições emocionais e 
intelectuais e ao consentimento daqueles de quem se servem. Êste 
uso subentende a superioridade física, ou de posição, habilidade, 
aptidão técnica e o domínio mecânico ou financeiro da aparelhagem 
ou dos instrumentos de trabalho. Enquanto estiverem neste pé as 
relações entre pais e filhos, professôres e alunos, patrões e 
empregados, governantes e governados, não formarão êles 
verdadeiro grupo social, por mais estreitamente que se toquem sãs 
respectivas atividades. 

 

Desta forma, quando não há co-participação de objetivos e nem 

comunicação de interesses, não há relações sociais, em razão de que os interesses 

que existirem serão particulares. “Os homens vivem em comunidade em virtude das 

coisas que têm em comum; e a comunicação é o meio por que chegam a possuir 

coisas comum” (DEWEY, 1959, p. 4). Neste processo, “Receber a comunicação é 

adquirir experiência mais ampla e mais variada. Participa-se assim do que outrem 

pensou ou sentiu e, como resultado, se modificará um pouco ou muito a própria 

atitude” (DEWEY, 1959, p. 5-6). E como já foi comentado na página 25, é necessário 

formular (verbalizar) a experiência para que esta seja comunicada.  

Podemos notar então que a educação já se faz presente em meio à 

comunicação, mesmo que de forma indireta, tendo em vista que essa propicia o 

compartilhamento das experiências. A partir dessas considerações, Dewey (1959, p. 

6-8) situa uma subdivisão na educação, distinguindo-a entre educação natural ou 

casual e educação intencional: o valor da educação casual – aquela em que as 

pessoas convivem conjuntamente – se dá pela ampliação e pelo aperfeiçoamento da 

experiência; já em relação à educação intencional – aquela destinada especialmente 

aos mais novos –, o seu valor está atrelado à evolutiva complexidade dos conteúdos 

a serem transmitidos às crianças, pois neste processo, as matérias foram 

gradativamente sendo criadas ao mesmo tempo em que determinadas pessoas 

também foram sendo capacitadas para tal encargo de transmiti-las nas escolas. É 

então neste contexto que a educação formal aparece e a figura do professor se 

destaca. O autor explica que: 
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Sem essa educação formal é impossível a transmissão de todos os 
recursos e conquistas de uma sociedade complexa. Ela abre, além 
disso, caminho a uma espécie de experiência que não seria 
acessível aos mais novos, se êstes tivessem de aprender 
associando-se livremente com outras pessoas, desde que livros e 
símbolos do conhecimento têm que ser aprendidos (DEWEY, 1959, 
p. 8). 

 

Então aqui, já podemos notar a relevância dos conteúdos escolares 

para a formação das pessoas. 

 

3.1 O PROCESSO DE CRESCIMENTO 

 

Segundo nosso filósofo, a nossa concepção de imaturidade 

geralmente se relaciona a concepções de falta, de ausência de crescimento, em 

razão de considerarmos as pessoas por seus aspectos relativos e não por seus 

aspectos intrínsecos, ou seja, por aquilo que elas são realmente e pelas suas 

características próprias – como, por exemplo, possuímos uma errônea tendência em 

prender a nossa “[...] atenção naquilo que a criança não tem, e que não terá 

enquanto não se tornar um homem” (DEWEY, 1959, p. 45). Erroneamente também 

consideramos o crescimento como o termino dele mesmo, como se este não fosse 

desenvolver-se mais. Entretanto, se considerássemos a imaturidade como algo 

absoluto (independente de existir na criança ou no adulto), ao invés de relativo, esta 

significaria uma aptidão potencialmente positiva para o desenvolvimento, visto que 

ela se expressa sim pela dependência e pela plasticidade - como já comentamos no 

capítulo anterior.  

As crianças possuem imaturidade, e por este motivo a sociedade 

deve capacitá-las e ajudá-las a desenvolverem suas capacidades e aptidões para 

seus respectivos crescimentos. Assim, por meio desta direcionalização da atividade 

infantil, a sociedade estará determinando seu futuro. Nesse sentido, Dewey (1959, p. 

53) conclui essencialmente:  

 
[...] que vida é desenvolvimento e que o desenvolver-se, o crescer é 
a vida. [...] isto significa: 1.°) que o processo educativo não tem outro 
fim além de si mesmo: ele é seu próprio fim; e que, 2.°) o processo 
educativo é um contínuo reorganizar, reconstruir, transformar. 
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Já podemos nesta citação encontrar a essência que procuramos 

neste trabalho, mas consideramos importante ainda entendermos o processo lógico 

que propiciou a origem de tal concepção. Para o autor, o crescimento não para, pois 

tanto para adultos quanto para crianças, existem “[...] modos de desenvolvimentos 

adequados a condições diferentes” (DEWEY, 1959, p. 54) – por exemplo, é comum 

ouvirmos que a criança deve desenvolver-se para se tornar adulta, e o adulto deve 

desenvolver-se para se reaproximar da infância, em relação à curiosidade, de 

simpatia, de sinceridade e etc. Nesse sentido, o autor critica a maneira de conceber 

a educação como uma “preparação para a vida”, pois a seu ver ela já “é vida”. 

Não devemos considerar os instintos naturais característicos de 

cada indivíduo como algo prejudicial e nocivo, porque assim não estaríamos 

motivando ao interesse pelo novo e o desenvolvimento da autonomia perante as 

novas situações. Da mesma forma, não devemos conceber a imaturidade como algo 

deficiente, pois essas falsas concepções ajudariam a cultivar certa “[...] aversão ao 

progresso e temor do incerto e do desconhecido” (DEWEY, 1959, p. 54). Cabe então 

à escola, o papel de coordenar as energias e organizar as capacidades que 

asseguram o permanente desenvolvimento, fornecendo as condições necessárias e 

de acordo com as necessidades e qualidades da vida de cada um, a fim de garantir 

a continuidade educativa. 

É nesse sentido que conceber a educação de forma preparatória é 

algo problemático, pois as pessoas não vivem e nem valorizam a vida presente, 

estando desperdiçando suas energias com preparações para algo que é 

desconhecido. Além disso, em razão de o futuro encontrar-se separado das 

possibilidades presentes, não proporcionando interesse, muitas vezes elas agem 

motivadas por “[...] promessas de recompensa e ameaças de punição” (DEWEY, 

1959, p. 59), Desta forma, o estímulo passa a depender da situação em que a 

pessoa se encontra, de maneira que essa passa a agir por meio dos motivos 

imediatos que se encontram ligados aos processos de sobrevivência. Assim, 

segundo o autor, não devemos nos preocupar com o futuro, visto que ele é muito 

remoto e incerto. Logo, devemos procurar tornar as condições do presente mais 

ricas e significativas o possível para a vida dos educandos, aproveitando as aptidões 

individuais de cada um – pois a preparação para o futuro será uma consequência. 

Sobre esta problemática, Dewey (1959, p. 60) concebe que: 
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Se educação é desenvolvimento, ela deve progressivamente realizar 
as possibilidades presentes, tornando assim os indivíduos mais aptos 
a lidar mais tarde com as exigências do futuro. [...]. O êrro não está 
pròpriamente em cuidar-se da preparação para as futuras 
necessidades e sim em tornar essa preparação a mola real do 
esfôrço presente. Sendo grande a necessidade de preparação para 
uma vida em contínua evolução, urge empregarem-se tôdas as 
energias para tornar-se a experiência presente a mais rica e 
significativa possível. 

 

Para um trabalho educativo qualitativo, faz-se necessário que o 

educador reflita e tenha clara a relação do passado com o presente e com o futuro. 

Dewey (1959, p. 82) fala que devemos lembrar que o indivíduo só pode viver o 

presente, sendo assim, o passado só é relevante quando o conhecimento à seu 

respeito e a sua herança se incorporam ao presente. O passado proporciona 

possibilidades de aperfeiçoar o presente, enquanto que os problemas que surgirem 

no presente podem ser solucionados a partir de pesquisas no passado.  

O crescimento abrange tantos os aspectos físicos, intelectuais como 

também os morais. Deste modo, tendo em vista que ele pode ser direcionado para 

inúmeros caminhos – como, por exemplo, uma pessoa que começa a roubar, pode 

aperfeiçoar suas práticas, como ladrão -, “[...] devemos especificar também a sua 

direção, a sua tendência final” (DEWEY, 1959, p. 36), visando a possibilidade de 

crescimentos qualitativos em momentos subsequentes. O autor concebe este 

conceito de maneira a poder ser aplicado universalmente, pois ele não se restringe a 

pontos especializados e também não tem limites. A experiência verdadeiramente 

educativa abre possibilidades e permite a continuidade, não inibindo o processo 

posterior de uma experiência realizada – possibilitando que haja crescimento. Por 

esta razão, vemos também que tal noção é essencial para que possamos discriminar 

as experiências educativas, das deseducativas, objetivando melhorar nossas 

práticas adotando posturas mais adequadas. 

Dewey (2010) explica que o adulto, em sua posição de educador, 

por causa da sua grande maturidade em experiências variadas, possui o poder de 

avaliar as experiências dos mais jovens – os mais jovens, ao contrário, por essa falta 

de maturidade, são incapazes de fazer tal avaliação. Deste modo, ao educador cabe 

a responsabilidade de organizar as condições experimentais dos mais jovens, 

orientado pela sua capacidade de percepção, de forma a avaliar e direcionar as 

experiências destes “[...] como base no sentido em que ela se encaminha” (DEWEY, 
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2010, p. 39), tentando entender o que se passa na cabeça destes educandos. É 

essa maturidade que lhe atribui relevância e a responsabilidade de exercer 

determinado controle, de maneira a equilibrá-lo com o crescimento positivo do 

educando. É tarefa do educador, “[...] estar alerta para ver quais atitudes e 

tendências de hábito estão sendo criadas. Nesse sentido, ele deve, como educador, 

ser capaz de avaliar quais atitudes realmente conduzem ao crescimento contínuo e 

quais lhe são prejudiciais” (DEWEY, 2010, p. 39). 

O educador deve considerar que as experiências que levam ao 

crescimento são geridas pelas circunstâncias ambientais. Em outras palavras, as 

habilidades do educador devem se resumir em utilizar os recursos educacionais com 

base no conhecimento íntimo das “[...] condições físicas, históricas, econômicas, 

ocupacionais etc. da comunidade local [...]” (DEWEY, 2010, p. 41), pois 

constantemente, à medida do possível, todas as coisas devem ser levadas em 

consideração – umas das características que tornam a educação progressiva mais 

difícil do que a educação tradicional. Ao estruturar os esquemas educacionais, o 

educador deve ordenadamente submeter as condições objetivas do processo de 

ensino-aprendizagem às condições pertencentes à vida de seus educandos. Nas 

palavras de Dewey (2010, p. 41-42): 

 
Isso acontece toda vez que o lugar e a função do professor, dos 
livros, dos aparelhos e equipamentos, de tudo o que representa os 
produtos da experiência mais madura dos adultos são 
sistematicamente subordinados às inclinações imediatas e aos 
sentimentos dos jovens. 

 

 

3.1.1 Os Papeis da Educação: Direção, Controle e Guia 

 

Nesse sentido, a educação desempenha três papéis, os quais se 

resumem nas funções de “[...] de servir de direção, contrôle ou guia [...]” (DEWEY, 

1959, p. 25): ela auxilia as aptidões naturais dos indivíduos por meio da cooperação 

entre eles (guia); exerce uma força que atua exteriormente contra algum tipo de 

resistência em relação ao objeto dominado, proporcionando capacidades em relação 

ao domínio e a regulação (controle); e também, orienta uniformemente as tendências 

individuais e cativas dos dirigidos para algum sentido determinado (direção).  
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Contudo, segundo o autor, a função fundamental da educação é a 

direção, pois além de ela ter a tendência em tornar-se um auxílio condutor, pelo 

extremo-oposto, ela tende a tornar-se uma regulação ou se transformar em regras. 

O controle deve ser utilizado para que os indivíduos aprendam a subordinar seus 

impulsos naturais aos fins públicos e comuns, tendo em vista que: 

 
Já se presumiu, muitas vêzes, explícita ou inconscientemente, que 
as tendências do indivíduo são, por seu natural, puramente 
individuais ou egoístas, e, portanto, anti-sociais. Regulação ou 
contrôle denota então o processo pelo qual êle é levado a subordinar 
seus impulsos naturais aos fins públicos ou comuns (DEWEY, 1959, 
p. 25).  

 

Deste modo, já que existe essa hipótese, é melhor que a educação 

seja usada de forma corretiva. Isso porque existem inúmeras vantagens em se 

participar das atividades uns dos outros, por meio das ações conjuntas e das 

cooperações nas realizações comuns. Em relação a essas atividades sociais e 

cooperativas, Dewey (1959, p. 26) comenta que “De outra forma, impossível seria a 

existência da coisa a que chamamos comunidade”.  

São os estímulos que dirigem as atividades, de forma tal que 

possuem o poder de suscitá-las, excitá-las e/ou dirigi-la para um objeto, por meio de 

provocações de respostas. Estas últimas estarão se correspondendo – e não 

apenas reagindo ou protestando – de maneira reciprocamente adaptadas. Outrora, 

encontramos a significação do controle no encarecimento da direção de forças ou 

capacidades. O controle, “[...] compreende não só a regulação e domínio 

conseguidos por algum indivíduo por meio de seus próprios esforços como também 

a que se produz quando outros assumem a direção” (DEWEY 1959, p. 26).  

Por meio da direção – que “[...] tanto é simultânea como sucessiva” 

(DEWEY, 1959, p. 27) -, os movimentos desnecessários e desordenados da ação 

serão eliminados, para que então o atingir-se o alvo possa ser assegurado mais 

rapidamente. Desta forma, o controle propiciará a prática de atos sucessivos, o que 

resultará numa ordem contínua, pois os atos subseqüentes estarão sendo 

preparados. Nota-se ainda que, “Os modos, entretanto, mais permanentes e 

influenciadores de direção são aquêles que atuam continuamente, a cada instante, 

sem propósito intencional de nossa parte” (DEWEY, 1959, p. 28). A respeito disso, 

podemos dizer que estes atuam imperceptivelmente sobre nossas ações. Contudo, a 



47 

partir do momento em que nós educadores nos damos conta do influxo atuante nos 

outros, devemos necessariamente distinguir os resultados físicos dos resultados 

mentais. Nosso filósofo explica que: 

 
Quando confundimos resultado físico com resultado educativo, 
perdemos sempre as probabilidades de fazer a própria pessoa 
contribuir, com sua participação, para o efeito visado e de, por êsse 
meio, desenvolver-lhe no espírito uma direção intrínseca e 
perseverante no sentido conveniente (DEWEY, 1959, p. 29). 

 

Assim, além de objetivar um resultado físico, devemos buscar 

educar as pessoas de forma com que elas próprias, ao realizar as ações visadas, 

possam contribuir para o desenvolvimento de uma conveniente direção intrínseca e 

perseverante – adquirindo consciência sobre a relevância de tais ações em relação 

ao presente e ao futuro.  

Deste modo, a influência de um indivíduo sobre o outro nunca será 

direta, tendo em vista que o ambiente social em que vivemos não está separado do 

ambiente físico. Considerando-se ainda que o ambiente fornece estímulos para a 

suscitação de respostas, embora estas respostas resultem de tendências que o 

indivíduo já tenha, a direção nunca poderá ser unilateral (exterior ou interior). Para 

Dewey (1959, p. 28), “[...] tôda a direção é apenas redireção; ela modifica o rumo da 

atividade que já fluía, por outra álveo. A não ser que se conheçam as energias que 

já se acham a operar, toda a tentativa para dirigir se tornará quase infalivelmente 

inútil”.  

Então, será o “[...] meio social em que o indivíduo vive, move-se e 

manifesta sua atividade [...]” (DEWEY, 1959, p. 30), que orientará constante e 

eficazmente suas ações. Portanto, nos fazendo refletir sobre a relação existente 

entre a intencionalidade educativa com o ambiente, Dewey (1959, p. 36) pronuncia 

que: 

 
A interação com as coisas pode criar hábitos de adaptação externa. 
Mas só conduz a uma atividade que tenha significação e propósito 
consciente quando se utilizam as coisas para a obtenção de algum 
resultado. E o único meio porque uma pessoa pode modificar o 
espírito de outra é usar as condições físicas, naturais ou artificiais, de 
modo a provocar como resposta algum ato. 

 

Sendo assim, percebemos que as coisas devem ter um sentido 

social, bem como também, nossas próprias ações, pois estamos interagindo com o 
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ambiente. Seguindo este raciocínio, compreenderemos que “A essência da direção 

social é esta compreensão comum dos meios e dos fins” (DEWEY, 1959, p. 43), pois 

“O fim da educação é conseguir esta direção interna por meio de identidade de 

interêsse e compreensão” (DEWEY, 1959, p. 43). 

 

3.1.2 A Questão dos Hábitos 

 

Conforme já explicamos no capítulo anterior o modo pelo qual 

Dewey concebe os hábitos - nas páginas 23 e 24 -, aqui tentaremos expor as 

relações implicadas no meio educacional que podem ser estabelecidas entre eles. 

A educação pode ser entendida como a aquisição de hábitos 

indispensáveis para a adaptação do indivíduo ao ambiente, entre as coisas, com as 

quais convive. Assim, o “Hábito, em certo sentido, é em verdade algo relativamente 

passivo; habituamo-nos às coisas entre as quais vivemos [...]” (DEWEY, 1959, p. 

50). Essa adaptação propiciará a formação de hábitos ativos, embora ela se dê 

naquela parte do meio, pela qual não temos interesse em modificar nossas ações. “A 

adaptação, finalmente, é tanto a adaptação do meio à nossa atividade, como a de 

nossa atividade ao meio” (DEWEY, 1959, p. 51) – como, por exemplo, além do ser 

humano se adaptar às condições da natureza, ele também busca transformar o 

ambiente para que este se adapte às suas necessidades. 

Considerando a importância do elemento intelectual na formação de 

hábitos, o autor enfatiza que a educação é indispensável para o entendimento dessa 

adaptação no sentido de conquista de meios para a realização de objetivos. É por 

esta razão que um ambiente bem planejado é relevante, pois por meio dele é 

possível assegurar “[...] o pleno funcionamento da inteligência no processo de 

contrair hábitos” (DEWEY, 1959, p. 53), de maneira tal que o indivíduo consiga variá-

los - conforme explicamos nas páginas 24 e 25. 

 

3.2 SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

 

Tendo em vista que dentro da sociedade existem diversos grupos 

sociais menores, “[...] a educação variará de acôrdo com a qualidade da vida que 

predominar no grupo” (DEWEY, 1959, p. 87). Assim, o termo “sociedade” é uma 

palavra de sentido ambíguo, pois ela significa muitas coisas, em razão de que “Os 
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homens associam-se de todos os modos e para todos os fins” (DEWEY, 1959, p. 

87). Quando relacionada à filosofia social, na maioria das vezes o sentido se refere a 

uma sociedade única, na qual se destacam muitas qualidades, entre as quais 

encontramos “[...] a louvável comunhão de bons propósitos e bem-estar, de 

fidelidade aos interesses públicos e reciprocidade de simpatia [...]” (DEWEY, 1959, 

p. 88). Porém quando olhamos para a sociedade por meio de um segundo sentido, 

observando os fatos referentes ao seu significado, “[...] não encontramos a unidade 

e, sim, uma pluralidade de associações boas e más” (DEWEY, 1959, p. 88), entre as 

quais se encaixam até mesmo grupos anti-éticos de interesses egoístas como 

quadrilhas criminosas, agremiações comerciais e engrenagens políticas.  

Nesse sentido, Dewey (1959, p. 88-89) afirma que, “Tôda a 

educação ministrada por um grupo tende a socializar seus membros, mas a 

qualidade e o valor da socialização dependem dos hábitos e aspirações do grupo”. 

Por esse motivo, surge a necessidade de estabelecer critérios para julgar os 

diferentes modos de vida social por meio de um padrão de julgamento, que de 

acordo com Dewey (1959, p. 89), deverá consistir baseadamente em “[...] extrair os 

traços desejáveis das formas de vida sociais existentes e empregá-los para criticar 

os traços indesejáveis e sugerir melhorias” - não se limitando simplesmente a 

reproduzi-los.  

A interação de um determinado grupo social com diversos outros, 

proporcionará um mútuo aprendizado para um expansivo progresso entre os grupos 

envolvidos, devido ao compartilhamento de experiências. Quanto menos os 

interesses forem compartilhados entre as classes, também haverá menos estímulos 

intelectuais e também um agravo na vida emocional de tais pessoas. Para Dewey 

(1959, p. 91): 

 
Variedade de estímulos significa novidade e novidade significa 
desafio e provocação à pesquisa e pensamento. Quanto mais as 
atividades se restringem a umas tantas linhas definidas – como 
sucede quando as divisões de classes impedem a mútua 
comunicação das experiências - mais tendem a se converter em 
rotina para a classe de condição menos favorecida, e a se tornar 
caprichosas, impulsivas e sem objetivos para a classe em boa 
situação material. 

 

Uma sociedade democrática é constituída pela recíproca 

participação entre os interesses comuns, os quais a regulam e direcionam 
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socialmente, bem como, a livre cooperação e readaptação entre os grupos sociais. 

Dewey (1959, p. 93) expressa a democracia como “[...] uma forma de vida 

associada, de experiência conjunta e mùtuamente comunicada”. Nesse sentido, 

sendo a democracia mais que uma liderança política, para o autor, um governo só 

será eficiente quando universalmente todos os seus membros forem 

adequadamente educados. As “[...] barreiras de classe, raça e território nacional que 

impedem que o homem perceba toda a significação e importância de sua atividade” 

(DEWEY, 1959, p. 93), só serão derrubadas quando as pessoas começarem a 

considerar os interesses uns dos outros antes de agir em benefício ao seu próprio 

interesse, em meio à participação de um interesse compartilhado por todos. No 

entanto, as pessoas terão que fazer algum esforço para conseguir conservar a 

crescente formação individual em parceria com a comunhão de interesses, de 

maneira que a educação proporcione o desenvolvimento de “[...] iniciativa individual 

e adaptabilidade” (DEWEY, 1959, p. 94), em meio às mudanças e às associações ou 

significações imperceptíveis. 

Para definirmos o significado da educação enquanto um processo e 

uma função social é preciso, segundo nosso filósofo, primeiramente definir o tipo de 

sociedade que queremos. Se quisermos uma sociedade onde não existam 

desigualdades econômicas, estando todos vinculados por meio de suas atividades 

cooperativas e usufruindo de seus benefícios de maneira justa, estaremos em busca 

de uma sociedade democrática, pois: 

 
[...] uma sociedade indesejável é a que interna e externamente cria 
barreiras para o livre intercâmbio e comunicação da experiência. 
Uma sociedade é democrática na proporção em que prepara todos 
os seus membros para com igualdade aquinhoarem de seus 
benefícios e em que assegura o maleável reajustamento de suas 
instituições por meio da interação das diversas formas da vida 
associada. Essa sociedade deve adotar um tipo de educação que 
proporcione aos indivíduos um interêsse pessoal nas relações e 
direção sociais, e hábitos de espírito que permitam mudanças sociais 
sem o ocasionamento de desordens (DEWEY, 1959, p. 106). 

 

Em uma sociedade verdadeiramente democrática onde existam 

oportunidades apropriadas para a reconstrução dos hábitos e das instituições 

sociais, consequentes de uma justa distribuição de benefícios e interesses, a 

finalidade da educação se refletirá nas pessoas pelo desenvolvimento da 

capacidade do aprendizado constante. 
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Segundo o filósofo norte-americano, o trabalho sempre será 

necessário ao homem, pois em suas palavras, “Os sêres humanos necessitam viver 

e a renovação dos recursos para a vida exige que trabalhemos” (DEWEY, 1959, p. 

276). Por este motivo, a educação terá o papel de preparar os indivíduos para que 

possam compreender e desfrutar dos conhecimentos teóricos, ao mesmo tempo que 

também tenham a oportunidade de desfrutar dos lazeres, de modo a reconciliar a 

educação socialmente útil com a cultura liberal. Será por meio desta unificação 

mental entre os membros da sociedade que a educação poderá unificar a sociedade 

em si mesma, eliminando grande parte dos seus problemas econômicos. Isso então 

só será possível a partir do “[...] desenvolvimento de uma sociedade 

verdadeiramente democrática, sociedade em que todos tomem parte em serviços de 

utilidade prática e todos desfrutem nobres ócios” (DEWEY, 1959, p. 282). 

Nesta linha de raciocínio, nosso autor afirma que “A experiência tem, 

assim, um caráter definitivamente material; tem que lidar com as coisas físicas em 

relação com o corpo” (DEWEY, 1959, p. 291). Assim, no contexto dessas 

explicações, ele defende então o movimento educacional progressivo, pois 

aparentemente ele é o que mais se harmoniza com o ideal democrático, 

expressando uma “[...] natureza mais humana de seus métodos em comparação a 

freqüente rigidez dos métodos da escola tradicional” (DEWEY, 2010, p. 34). Sendo 

assim, esse movimento concretiza “[...] uma discriminação entre valores inerentes a 

diferentes tipos de experiências” (DEWEY, 2010, p. 35), baseados no princípio da 

continuidade. Para o autor, a democracia deve ser um estilo de vida. 

 

3.3 O MEIO E O AMBIENTE: ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 

Segundo Dewey (1959, p. 12), “[...] o meio ambiente consiste 

naquelas condições que desenvolvem ou embaraçam, estimulam ou inibem, a 

atividade característica de um ser vivo”. Como já comentamos, o ambiente social 

determina as atividades e tendências das pessoas. Sendo assim, o autor nos 

ressalta “[...] que o único processo de influírem os adultos sôbre a espécie de 

educação que o imaturo recebe é o de influírem sôbre o meio em que êles agem e, 

portanto, pensam e sentem” (DEWEY, 1959, p. 20). 

Em relação ao processo educativo, Dewey (1959, p. 13-15) distingue 

os adestramentos ou treinos do ensino propriamente dito. Ele explica que nos 
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adestramentos, que por sinal são muito comuns, os impulsos do indivíduo se 

relacionam aos castigos ou às recompensas. Já nos ensinos educativos, o indivíduo 

participa da atividade comum dentro do grupo social de forma intelectualmente 

harmônica, sentindo os triunfos e os maus êxitos do grupo como seus próprios. 

Nesse sentido, as escolas, como ambientes sociais que buscam 

especialmente a formação dos imaturos, devem constituir-se como espaços 

inteligentes, para que assim os educadores consigam influir na educação de seus 

educandos, de forma indireta por meio do ambiente. O objetivo dela deve ser a 

construção de uma sociedade mais perfeita, e por este motivo, ela deve eliminar os 

aspectos indesejáveis do ambiente para que estes não influam nos hábitos mentais 

de seus alunos. Para isso, sem esquecermo-nos da importância dos conteúdos e 

matérias curriculares, as escolas devem ser graduadas para que assim as 

realizações sociais mais importantes – dentre as inúmeras, que cada vez aumentam 

– possam ser transmitidas aos alunos, de forma que estes as assimilem 

gradativamente. Também, considerando que a sociedade é composta por inúmeras 

comunidades, a escola deve disponibilizar oportunidade para que seus alunos 

tenham contato com um ambiente mais amplo, fugindo de suas limitações sociais 

(DEWEY, 1959, p. 20-23). Nas palavras do autor: 

 
Três das mais importantes funções dêste meio especial são as 
seguintes: simplificar e coordenar os fatores da mentalidade que se 
pretenda desenvolver; purificar e idealizar os costumes sociais 
existentes; criar um meio mais vasto e melhor equilibrado do que 
aquêle pelo qual os imaturos, abandonados a si mesmos, seriam 
provàvelmente influenciados (DEWEY, 1959, p. 24).  

 

Podemos observar então que, sendo a escola um ambiente 

facilitador que gerencia e coordena aquilo que deve ser transmitido aos educandos, 

em meio ao acúmulo de experiências vividas pela sociedade, ela se distingue das 

demais instituições sociais por meio do seu plano geral de organização – o qual 

expões a relação entre os alunos e professores, e vice-versa (DEWEY, 2010, p. 20). 

Nestas condições encontramos tudo o que é feito pelo educador e como é feito, 

englobando desde o tom da voz das palavras, até os materiais do ambiente e a 

organização social do ambiente. Isso porque “A união ativa entre continuidade e 

interação proporciona a medida da importância e do valor educativo de uma 

experiência” (DEWEY, 2010, p. 46). Portanto, cabe ao educador preocupar-se em 
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regular, de acordo com suas possibilidades, as condições objetivas da interação que 

é estabelecida entre o ambiente, os meios e o educando.  

Segundo Dewey (2010, p. 89), a principal tarefa da escola é 

desenvolver no indivíduo “[...] a capacidade de discriminação crítica e a habilidade 

de raciocinar”. Nesse sentido, uma das únicas opções2 mais adequadas para que a 

educação não se deixe levar por práticas sem propósitos, consiste na utilização 

sistemática do “[...] método científico como padrão ideal de exploração inteligente 

das potencialidades inerentes à experiência” (DEWEY, 2010, p. 90). O educador 

deve estar cuidando constantemente do processo de desenvolvimento do conteúdo 

intelectual das experiências de seus educandos para que estes adquiram uma 

crescente organização de fatos e ideias. Caso contrário, podem surgir resultados 

negativos e reacionários, principalmente em relação “[...] ao autoritarismo moral e 

intelectual” (DEWEY, 2010, p 90). Deste modo, podemos encontrar muitas 

características entre o método científico e o esquema educacional que tem como 

princípio norteador a experiência. 

 

3.3.1 Aprendizado por Meio da Experiência: Experiência Educativa 

 

Com base na idéia de desenvolvimento, Dewey (1959, p. 83, grifos 

do autor) define tecnicamente a educação como “[...] uma reconstrução ou 

reorganização da experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta e também a 

nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências subseqüentes”. Deste modo, 

a experiência, por sua vez, só pode ser enriquecida ou aumentada, quando o 

indivíduo consegue perceber as conexões e as continuidades que existe naquilo que 

ele está empreendendo, e que não eram antes percebidas, ou seja, quando ele 

realmente aprende.  

Como por exemplo, “[...] uma criança queima-se ao pôr a mão numa 

chama. De então por diante ela sabe que certo ato táctil em conexão com certo ato 

visual (e vice-versa) significa calor e dor; ou que certa luz significa fonte de calor” 

(DEWEY, 1959, p. 83). A experiência educativa proporcionará “[...] o aumento da 

capacidade de direção ou regulação das experiências subseqüentes” (DEWEY, 

                                                 
2
 A primeira opção, que Dewey acredita ser insensata pelo motivo da grande distância da vida 

moderna, seria retomar os métodos e teorias intelectuais antecedentes ao método científico atual 
(DEWEY, 2010, p. 89). 



54 

1959, p. 84), e conhecimentos - sendo esse o motivo que a diferencia das atividades 

rotineiras e caprichosas, que não possuem preocupação e compreensão sobre o 

que está sendo feito. Nas palavras de Dewey (1959, p. 85): 

 
Em rigor significa que a experiência como um processo ativo 
prolonga-se no tempo e que seu período ulterior completa o período 
antecedente; projeta luz sôbre as conexões nêle implicadas mas até 
então despercebidas. O resultado final revela, assim, a significação 
do antecedente, ao passo que a experiência considera como um todo 
estabelece uma determinada tendência ou disposição para com as 
coisas que possuam essa significação. Tôda a experiência ou 
atividade assim contínua é educativa, e tôda a educação consiste em 
ter tais experiências. 

 

Numa comunidade progressiva, a educação deve-se buscar eliminar 

a existência dos males sociais para que a sociedade se constitua de forma melhor 

através do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, modelando as 

experiências dos mais jovens para “[...] que a futura sociedade adulta seja mais 

perfeita que as suas próprias sociedades atuais” (DEWEY, 1959, p. 85). Deste 

modo, podemos entender que “[...] a reconstrução da experiência tanto pode ser 

social como pessoal” (DEWEY, 1959, p. 85). 

Os sentidos das pessoas são caminhos para os conhecimentos, 

visto que conduzem os fatos exteriores ao cérebro, e proporcionam a execução de 

atos por meio da constituição de objetivos, tendo em vista que as coisas passam a 

ser “vivamente percebidas” (DEWEY, 1959, p. 155). Quando o educador não 

considera o fato de que o “proceder” tem um fim em vista, o que só é possível por 

meio do pensar - visto que as atividades físicas e mentais devem ser praticadas 

harmonicamente, não se separando umas das outras - ele geralmente terá que lidar 

com alguns problemas e maus resultados, consequentes de tal visão dualista. 

Dentre esses, o autor cita o problema da indisciplina, por exemplo: 

 
[...] A atividade corporal torna-se em parte uma intrusa. Como se 
acredita que ela nada tem que ver com a atividade mental, torna-se 
uma distração, um mal que se deve combater. Mas, o aluno tem um 
corpo e leva-o à escola juntamente com seu espírito (DEWEY, 1959, 
p. 154). 

 

As ações apoiadas em objetivos preestabelecidos podem direcionar 

a aquisição de conhecimentos, pois o valor daquelas coisas que são vistas e 

sentidas atingem a atividade exercida, de forma a possuírem então significação e 
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sentido, pois são “vivamente percebidas” (DEWEY, 1959, p. 155). Assim, outro mau 

exemplo que o autor cita se refere à utilização isolada das atividades corporais de 

forma repetitiva e maquinal, por meio de treinamento – nas palavras do autor 

“adestramento” – dos músculos e da coordenação motora. 

 

3.3.2 O Desenvolvimento de Hábitos Reflexivos 

 

Dewey reivindica o reconhecimento teórico e prático do 

desenvolvimento das capacidades de pensar dos indivíduos, como um dos deveres 

da escola, visto que esta deve objetivar a formação de hábitos reflexivos em seus 

alunos. A originalidade do pensamento consiste na formação de concepções 

reflexivas que ainda não haviam sido consideradas anteriormente.  

Nesse sentido, Dewey explica que “[...] nenhum pensamento ou 

idéia pode ser transferido como idéia de uma pessoa para outra”, pois a pessoa que 

estiver escutando alguém dizer uma idéia estará recebendo-a como um fato, e não 

como idéia, visto que a única maneira dela obter essa idéia será procurando 

reflexivamente seus próprios caminhos em meio às condições práticas do problema. 

No entanto, ainda assim, a comunicação da idéia “[...] pode servir de estímulo para a 

outra pessoa compreender a questão intelectual e aniquilar seu incipiente esfôrço 

para pensar” (DEWEY, 1959, p. 175). Por tais razões, “O estágio inicial do ato de 

pensar é experiência” (DEWEY, 1959, p. 168), malgrado, muitas vezes ela seja 

separada deste. 

A reflexão ou o pensamento serão despertados quando a situação 

se relacionar a alguma coisa nova, incerta ou problemática em meio aos hábitos 

existentes, de forma a propiciar a formulação de questões e tarefas em que as 

dificuldades vão aumentando progressivamente. Assim, o ato de pensar se constitui 

como um método educativo inteligente da experiência, e por esta razão não deve ser 

considerado independentemente. Para Dewey (1959, p. 168), “O êrro consiste em 

supor-se que possamos começar com matérias ou disciplinas, completas por si 

mesmas, sejam aritmética, geografia, ou qualquer outra, independente de alguma 

experiência pessoal direta, em determinada situação”.  

O educador deve verificar a potencialidade do conteúdo para o 

desenvolvimento dos hábitos reflexivos no aluno, pretendendo então que ele 

obtenha condições para vencer suas futuras dificuldades na vida cotidiana, pois o 
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ensino deve proporcionar situações de experiências semelhantes a situações reais. 

Deste modo, as escolas devem procurar disponibilizar laboratórios, oficinas, jardins, 

brinquedos, jogos, materiais, aparelhos, instrumentos, enfim, mais oportunidades 

para que as inúmeras situações da vida possam ser reproduzidas por meio de 

experiências. As atividades devem ser dirigidas de forma a proporcionar a aquisição 

e a aplicação de informações e idéias durante a sua realização, tendo em vista que 

as perguntas, as dúvidas e as curiosidades das crianças são muito diversas e 

numerosas e o educador deve buscar solucioná-las por meio das mais variadas e 

engenhosas formas. Isso em razão de que “[...] a questão mais importante que 

possa ser proposta a respeito de qualquer situação ou experiência que tenham o fim 

de fazer-nos aprender alguma coisa, é a qualidade do problema implicado nelas” 

(DEWEY, 1959, p. 169). 

Os educadores não devem buscar aumentar as dificuldades dos 

problemas somente a fim de exigir o esforço intelectual do aluno, mas sim devem 

buscar aumentá-las para que “[...] ao lado da confusão natural originada pelos seus 

elementos novos, existam pontos claros e familiares, de que possam brotar 

sugestões utilizáveis” (DEWEY, 1959, p. 172). Também é necessária a existência de 

dados que são materiais para o pensamento, formados por ações, fatos 

acontecimentos e relações que se dão entre as coisas, expressos por meio de 

experiências capazes de fornecer os recursos para superar as dificuldades que 

forem surgindo, de maneira a estimular a reflexão. Os dados serão conhecidos por 

meio de uma observação meticulosa e de uma cuidadosa recordação e contribuirão 

para a construção de planos, os quais deverão se projetar para além dos dados da 

experiência, a qual penetrará no desconhecido, pois a originalidade do pensamento 

consiste na formação de concepções reflexivas que ainda não haviam sido 

consideradas anteriormente. Em meio às atividades educativas, que geralmente se 

constituem na formulação de questões e tarefas em que as dificuldades vão 

aumentando progressivamente, os educadores devem distinguir os problemas que 

estarão propondo a seus alunos para não utilizarem problemas “[...] simulados ou 

ridículos” (DEWEY, 1959, p. 170). O autor sugere a estes profissionais as seguintes 

perguntas avaliativas: 

 
a) Será outra coisa que não apenas um problema? A questão 
apresentou-se naturalmente por si mesma, em alguma situação da 
experiência pessoal? Ou é coisa remota da experiência, um 
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problema cujo único fim é instruir sobre algum ponto do programa 
escolar? É da espécie das tentativas que despertam a observação e 
provocam a experimentação fora da escola? b) É um problema do 
próprio aluno, ou é do professor ou do compêndio, tendo sido 
formulado para o aluno ùnicamente porque êle não poderá conseguir 
uma necessária nota, ou ser promovido, ou merecer a aprovação do 
professor caso não resolva o mesmo? [...] é a experiência uma coisa 
pessoal, de natureza própria a estimular e a dirigir a observação das 
relações existentes e a conduzir a uma conclusão e à prova da 
mesma? Ou é imposta exteriormente e o problema do aluno o de 
simplesmente satisfazer a exigência de caráter exterior e 
compulsório? (DEWEY, 1959, p. 170). 

 

De acordo com o autor, a grande exigência das práticas escolares 

se dá na audição, na leitura e na reprodução do que fora dito e lido. Por esse motivo, 

torna-se necessário a utilização das perguntas citadas acima, a fim de que o 

educador verifique a potencialidade do conteúdo para o desenvolvimento dos 

hábitos reflexivos no aluno, pretendendo então que ele obtenha condições para 

vencer suas futuras dificuldades na vida cotidiana, pois o ensino deve proporcionar 

situações de experiências semelhantes a situações reais.  

 

3.4 FINS E OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

 

Na lógica deweyana, as noções de “resultado” e “fim” possuem 

significações diferentes (DEWEY, 1959, p. 109-110), vejamos: enquanto o 

“resultado” é o efeito de algo, mas não é o seu fim – como, por exemplo, quando o 

vento sopra e muda os grãos de areia de um lugar para o outro -, o “fim”, é o 

resultado de uma série de atos consecutivamente executados (e até planejados) - 

por exemplo, o trabalho das abelhas.  

A continuidade inerente à atividade em questão se constitui no fator 

que determinará a existência de fins ou objetivos. Por este motivo, para nosso 

intelectual é um absurdo falar-se em objetivos da educação quando “[...] as 

condições não permitirem a previsão dos resultados e nem incitarem uma pessoa a 

encarar o futuro, procurando prever as conseqüências de determinado modo de 

proceder” (DEWEY, 1959, p. 110), como em atividades caprichosas, descontínuas 

ou inconscientes. 

É o fim previsto que influenciará o modo de como as atividades se 

processarão, tendo em vista que a “previsão” acontece por meio de três maneiras 
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(DEWEY, 1959, p. 110): a primeira se dá por uma cuidadosa observação das 

condições existentes a fim de se descobrir quais as barreiras que se encontrarão no 

caminho e qual a melhor maneira de se chegar ao final; a segunda se dá pela 

seleção ordenada dos melhores meios; e a terceira se dá pelo planejamento de 

alternativas para atingir-se o fim proposto, de forma a proporcionar a oportunidade 

de comparar e escolher a mais conveniente. Deste modo, quando o sujeito participar 

do processo prevendo os resultados de sua ação, poderá intervir sobre as 

conseqüências. 

As condições entre os meios e os obstáculos serão maiores quando 

as observações forem mais adequadas, proporcionando mais alternativas de 

escolhas. Desta maneira, a atividade poderá ser dirigida de um modo mais plástico - 

possuindo mais facilidade para se readaptar as circunstâncias e modificando as 

atividades do processo, além de evoluir ao longo do processo. Neste contexto, “[...] é 

a importância do resultado que motiva essas observações” (DEWEY, 1959, p. 111).  

Um objetivo engendrado a partir de tais critérios adquire uma 

característica essencialmente experimental, a qual pertence a um dos principais 

motivos pelos quais Dewey (1959, p. 111) afirma que “[...] agir com um objetivo é o 

mesmo que agir inteligentemente”. Ele se constitui como um meio para a ação na 

atividade, tendo em vista que “Cada meio é um fim temporário até que o atinjamos. 

Cada fim, assim que atingido, torna-se um meio de transportar a atividade para mais 

além” (DEWEY, 1959, p. 114). No entanto, a sua importância será medida pela sua 

capacidade de mudar as condições no decorrer de sua utilização. 

O objetivo imposto exteriormente ou aceito por influência, vai de 

encontro ao senso comum, sendo então prejudicial e não tendo nenhum valor ou 

utilidade. Por estas razões, de um modo generalizado, a educação em si não deve 

ter nenhum objetivo final, pois quem os tem são as pessoas particularmente, 

considerando que eles são indefinidamente variados e mutáveis – como, por 

exemplo, preparar-se para estudar medicina. Esses objetivos pessoais, por mais 

válidos que sejam, devem ser apresentados como sugestões e não como objetivos 

da educação, pois se assim não for, eles serão mais prejudiciais do que benéficos – 

fato alienante muito freqüente na educação. Os objetivos educacionais, devem se 

constituir com base nas atividades e necessidades próprias do sujeito que for ser 

educado, sejam elas inatas ou adquiridas, devendo também, cooperar com as 
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atividades que o educando estiver praticando, de forma a expandir a organizar as 

suas aptidões (DEWEY, 1959, p. 116-117).  

Quando o objetivo for “verdadeiramente geral” (DEWEY, 1959, p. 

118, grifos do autor), estimulará a pessoa a observar e identificar um maior número 

de meios e recursos, pois ela estará prevendo uma maior quantidade de 

conseqüências através de uma associação mais ampla. Para Dewey, (1959, p. 119) 

“[...] quanto mais fins gerais tivermos, tanto melhor. Um dará relêvo àquilo sôbre o 

que outro passou por alto”. Deste modo, um maior número de objetivos estará 

proporcionando maior número de vantagens para as pessoas, visto que cada um dá 

ênfase num aspecto diferente de outro, ampliando então seu leque de experiências, 

o que proporcionará uma coerência entre eles próprios.  

De acordo com o autor, em cada época ou em cada geração, 

tendemos a formular nossos objetivos com base nas deficiências e necessidades 

existentes no determinado tempo, para que assim, se efetuem concernentemente 

como mudanças. 

 
De fato, grande número dos objetivos foram adotados em diversas 
épocas, tendo todos grande valor na ocasião e nos lugares onde 
foram adotados. [...]. Tendemos antes a encarecer e a formular 
expressamente as deficiências e necessidades da situação 
contemporânea; [...]. Os objetivos que formulamos são os relativos 
às mudanças que devem ser efetuadas (DEWEY, 1959, p. 121). 

 

É importante termos em mente que no processo educacional, os 

objetivos que forem estabelecidos devem visar à eficiência social. Devem dirigir a 

uma especialização para inserir o indivíduo no mercado de trabalho, 

proporcionando-lhe oportunidades para que este adquira a capacidade de ser um 

bom cidadão. Desta forma, além da potencialidade de criar e principalmente cumprir 

as leis, torna-se um notável companheiro político, considerando que “[...] as coisas 

que mais precisamos fazer exigem, entre as pessoas, relações recíprocas” (DEWEY, 

1959, p. 131). O autor nos mostra que a eficiência social constitui-se na capacidade 

do compartilhamento mútuo de experiências e seu principal componente se 

expressa na simpatia inteligente e na boa vontade. 

 
Em seu sentido mais vasto, eficiência sócial é nada menos do que a 
socialização do espírito ou da inteligência que contribua ativamente 
para tornar a experiência mais comunicável e para derrubar as 
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barreiras das separações sociais que tornam os indivíduos 
impenetráveis aos interesses dos demais (DEWEY, 1959, p. 131). 

 

Por estas razões, como qualquer objetivo educacional, o objetivo da 

eficiência “[...] deve ser incluído no processo da experiência” (DEWEY, 1959, p. 

133). Quando a educação contribuir para com o desenvolvimento de uma 

personalidade mais eficiente, haverá resultados indispensáveis que se expressarão 

em utilidades materiais, embora estes não passem de subprodutos educacionais. 

Nesse sentido, Dewey (1959) refere-se à finalidade exterior da experiência, 

relacionando-a a prestação de serviços exteriores a outras pessoas. Sendo assim, a 

“[...] tarefa especial da educação nos tempos atuais é lutar em prol de uma finalidade 

em que a eficiência social e a cultura pessoal sejam coisas idênticas e, não 

antagônicas” (DEWEY, 1959, p. 134).  

Para o autor a cultura significa algo amadurecido, embora também 

seja algo pessoal, em suma “[...] é o cultivo da apreciação das idéias, da arte e dos 

interêsses humanos mais gerais” (DEWEY, 1959, p. 132). Assim, é necessário trazer 

o verdadeiro significado da concepção de eficiência social, correlacionando os 

sentidos de prestação de serviços a outras pessoas com o desígnio de 

enriquecimento da experiência pessoal de cada um. Isso porque “Somos como 

pessoas aquilo que nos mostramos ser quando associados a outras pessoas, numa 

livre reciprocidade de dar e receber” (DEWEY, 1959, p. 133).  

 

3.4.1 A Relação das Matérias Curriculares com o Interesse do Aluno 

 

Em relação às matérias escolares, o interesse do educando se 

manifestará por meio da atenção e dos esforços que demonstrar para algo que 

pessoalmente ache importante. Sendo assim, a falta de interesse se constituirá em 

um obstáculo para a aprendizagem, pois o indivíduo não utilizará sua inteligência 

para intervir adequadamente sobre a atividade em que estiver executando. De 

acordo com Dewey (1959, p. 136-137):  

 
Interêsse e objetivos, interêsse e intenção ou propósito, estão 
necessariamente em estreita conexão. Palavras como objetivo, 
intento, finalidade apontam para os resultados desejados que nos 
esforçamos por obter; presumem como existentes a atitude de 
solicitude e de atenta ansiedade por parte de alguma pessoa. 
Vocábulos como interêsse, afetar, motivação, acentuam o alcance 
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daquilo que é previsto sôbre a sorte do indivíduo e o vivo desejo, que 
êste tem, de assegurar um possível resultado. 

 

Por este motivo, Dewey (1959, p. 142-150) nos adverte que os 

educadores devem procurar relacionar a matéria – os objetos e os modos de agir – 

às faculdades já existentes de seus educandos, de maneira a se conectarem às 

suas atividades, para que o interesse possa se despertar nestes como um estímulo. 

Por meio da reorganização da educação, na qual as tendências naturais das 

pessoas se empreguem naturalmente na execução de alguma coisa, suas condições 

sociais melhorarão, em decorrência da compreensão que será estabelecida quanto 

à correlação entre estas coisas - visto que elas estarão se utilizando da observação, 

da aquisição de conhecimentos e informações, e da imaginação. Assim, segundo o 

autor, “Quanto mais indiferente fôr a matéria, quanto menos se harmonizar com os 

seus hábitos e preferências, tanto maior esfôrço exigirá da pessoa para fazer o 

espírito voltar-se para ela – disto resultará maior disciplina da vontade” (DEWEY, 

1959, p. 146).  

Quando o indivíduo possuir uma inteligência disciplinada e seus 

interesses ampliados, estará mais bem predisposto a afastar-se daquele tipo de 

cultura acadêmica que é ociosa, e das práticas sem sentido. Por essa razão, o autor 

nos alerta dizendo que em meio a tantos conteúdos, nos quais as coisas são 

registradas através de símbolos, as matérias nunca devem se isolar das coisas 

referentes à vida prática e às nossas experiências. Caso isso aconteça, a educação 

se tornará vaga e livresca, visto que os interesses educativos devem estar ligados 

aos interesses sociais permanentes. A respeito desse problema, Dewey (1959, p. 9) 

comenta que: 

 
Quando a aquisição de conhecimentos e a aptidão intelectual técnica 
não influem para criar uma atitude mental social, a experiência vital 
ordinária deixa de ganhar maior significação, ao passo que, na 
mesma proporção, o ensino escolar cria homens meramente 
“eruditos”, isto é, especialistas egoístas. 

 

A proposta curricular baseada nas experiências comuns da vida dos 

alunos é o primeiro princípio elencado por Dewey (2010) para direcionar a 

organização das matérias e conteúdos curriculares. 

 
Quando a educação é concebida em termos de experiência, uma 
consideração se destaca em relação às demais. Tudo o que possa 
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ser considerado como matéria de estudo, seja aritmética, história, 
geografia ou qualquer uma das ciências naturais, deve derivar de 
materiais que, originalmente, pertençam ao escopo da experiência da 
vida cotidiana (DEWEY, 2010, p. 75). 

 

O segundo princípio elencado por nosso filósofo consiste em 

desenvolver o conteúdo das matérias em conformidade progressiva com a 

maturidade do aluno. Ele deve conectar essas experiências “[...] com novos objetos 

de acontecimentos que requerem novas capacidades, ao mesmo tempo em que o 

exercício dessas capacidades refina e amplia o conteúdo dessas experiências” 

(DEWEY, 2010, p. 76). O avanço educacional neste caso só irá acontecer 

significativamente quando o professor, a partir das experiências e conhecimentos já 

adquiridos pelos educandos, apresentar novos problemas, de maneira a estimular 

novas formas de observação e julgamento. Sendo assim, as experiências já 

passadas devem ser ampliadas, de forma que aquilo que já foi alcançado seja “[...] 

como um instrumento para abrir novos campos que produzam novas demandas a 

partir da capacidade já existente de observação e do uso inteligente da memória” 

(DEWEY, 2010, p. 78).  

Por meio desta metodologia educacional, os efeitos do trabalho do 

educador devem se repercutir no futuro, embora os conteúdos educacionais, da 

mesma maneira, estejam conectados com o presente. Assim, a extensão da 

experiência presente para o passado poderá trazer as condições adequadas para 

que a matéria imediata e os objetivos do aprendizado tenham efeito no futuro. A 

partir deste raciocínio podemos entender a importância do passado como um meio 

para a compreensão do presente (DEWEY, 2010, p. 78-79) – conforme já 

comentamos. 

 
Assim como o indivíduo precisa recorrer à memória do seu próprio 
passado para compreender as condições em que ele individualmente 
se encontra, também as questões e problemas da vida social 
presente estão em conexão tão íntima e direta com o passado que 
os alunos não podem estar preparados para compreender tais 
problemas e nem a melhor forma de lidar com eles sem explorar 
suas raízes no passado (DEWEY, 2010, p. 80, grifos do autor).  
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Desta forma, também é incoerente pensarmos em um único plano 

de estudos para diversas escolas3, pois “[...] o campo da experiência é muito amplo 

e varia em seus conteúdos conforme a variação do tempo e do espaço” (DEWEY, 

2010, p. 81). Porém, é indispensável um planejamento prévio do processo de 

ensino-aprendizagem, para que os materiais de estudos sejam escolhidos 

inteligentemente, e não acidental ou aleatoriamente. Nesse sentido, de acordo com 

nosso filósofo: 

 
Sempre que haja liberdade intelectual, surgirão inúmeras ocasiões 
que não são e não podem ser previsíveis e que devem ser utilizadas, 
mas há uma diferença decisiva entre usá-las no desenvolvimento de 
uma linha contínua de atividade e confiar que essas ocasiões 
possam fornecer o principal material de aprendizagem (DEWEY, 
2010, p. 82). 

 

Nas atividades de ensino-aprendizagem, os problemas que surgirem 

das condições experienciadas, ou seja, das experiências dos alunos, devem 

despertar nestes “[...] a necessidade de busca ativa de informações e novas ideias” 

(DEWEY, 2010, p. 82), pois essas condições propiciarão experiências novas e mais 

ricas, com problemas diferenciados. Quando o estudo das ciências é iniciado a partir 

da vida cotidiana e das aplicações sociais dos alunos, o professor estará conduzindo 

gradualmente os alunos “[...] a experiências de ordem científica através da extração 

de fatos e leis nelas contidos” (DEWEY, 2010, p. 83). Sendo assim, além de 

proporcionar uma melhor compreensão dos conhecimentos científicos, essa 

metodologia também contribui para que esses educandos comecem a perceber e 

compreender melhor as relações das forças sociais atuais e, inclusive, os “[...] 

problemas econômicos e industriais da sociedade atual” (DEWEY, 2010, p. 83). 

Desta maneira, por meio de fatos e princípios, podemos encontrar direções que nos 

conduzam a uma ordem social melhor, por meio de ações prudentes e políticas, 

sendo então “[...] impossível compreender as forças sociais sem o conhecimento 

científico” (DEWEY, 2010, p. 84). 

Sendo assim, um dos grandes desafios dos educadores consiste em 

proporcionar experiências aos educandos de modo seletivo e com “qualidade”, isto 

                                                 
3
 Aqui no caso, Dewey está defendendo suas ideias em meio à discussão em que ele contrapõe a 

escola progressiva contra a escola tradicional: “Um único plano de estudo para todas as escolas 
progressivas está fora de questão; isso significaria abandonar o princípio fundamental da conexão 
entre vida e experiência.” (DEWEY, 2010, p. 81). Na verdade, ele faz essa defesa de suas ideias em 
prol das escolas progressiva no livro todo. 
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é, em conexão com as experiências futuras. Segundo nosso autor, “A qualidade de 

qualquer experiência tem dois aspectos: o aspecto imediato de ser agradável ou 

desagradável e o segundo aspecto que diz respeito a sua influência sobre 

experiências posteriores” (DEWEY, 2010, p. 28) – princípio da continuidade que o 

autor tanto enfatiza em suas obras. 

 

3.4.1.1 A questão do método e das matérias de estudo no currículo 

 

Dewey (1959) expõe que geralmente durante uma experiência, o 

indivíduo não separa a sua ação do seu objeto, porém em uma reflexão sobre seu 

ato, inevitavelmente ele distinguirá suas atitudes perante os objetos em que se 

mantém sua atitude. Ao denominarmos a coisa experimentada e o ato de 

experimentar, em meio às distinções mentais teremos a matéria e o método. 

 

Se um homem está a comer, está comendo alimento. Não se divide 
seu ato em comer e alimento. Mas se êle empreender uma análise 
científica dêsse ato, essa discriminação é a primeira coisa que fará. 
Observará, por um lado, as propriedades das substâncias nutritivas 
e, por outro lado, os atos de apropriar-se delas o organismo e digeri-
las. Esta reflexão sôbre a experiência dá origem a uma distinção 
entre aquilo que experimentamos (a coisa experimentada) e o ato de 
experimentar – o como. Dando nomes a estas coisas diferençadas, a 
essas distinções mentais teremos a matéria e o método, consoante 
nossas expressões. Haverá a coisa vista, ouvida, amada, odiada, 
imaginada e o ato de ver, ouvir, odiar, imaginar, etc. (DEWEY, 1959, 
p. 183-184, grifos do autor).  

 

Segundo este filósofo, para que os estudos específicos sejam 

benéficos para o progresso da humanidade – especialmente o desenvolvimento das 

tecnologias -, as coisas, como os objetos físicos, devem ser destacadas e separadas 

em uma análise apenas “temporariamente”, não sendo concebidas como coisas 

independentes. Por esta razão, o autor não condena a análise, pois ela proporciona 

a habilidade de controle, e como já dissemos acima, nela a separação é temporária. 

Em suas palavras: 

 
É obvio que um mundo total, não analisado, não se presta a ser 
controlado; que, pelo contrário, ele é equivalente a sujeição do 
homem a tudo o que aconteça, como se ao destino. [...]. A abstração 
de determinadas qualidades das coisas consideradas como devidas 
às ações e estados humanos constitui o pou sto [onde possa 
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estar/base da operação] da habilidade de controle (DEWEY, 1980, p. 
12, acréscimos nossos). 

 

Contudo, ele também nos deixa um alerta dizendo que o simples 

fato de o indivíduo vivenciar naturalmente a experiência, independente de emoções 

e objetivos preestabelecidos, torna “cósmicas” as qualidades das coisas 

experienciadas. Deste modo, instrumentalidades mais eficazes só podem ser 

desenvolvidas quando os objetos científicos são concebidos de forma a estarem 

ligados aos acontecimentos da experiência primária – esta última, também por sua 

vez, não deve ser tratada como completa por si própria, pois está conectada a 

propósitos, meios e objetos (DEWEY, 1980, p. 11-12). Neste contexto, o ser humano 

só tende a separar a experiência e as coisas experienciadas, do seu cotidiano e do 

ambiente em que vive, quando, se envolve com sentimentos vaidosos, egoístas e 

gananciosos.  

Por tais razões, Dewey (1980, p. 11) critica a redução da experiência 

“[...] ao simples processo de experienciar [...]”, onde a experiência e os objetos 

experienciados são isolados entre si e tratados como completos por si mesmo. O 

equívoco engendra-se por não considerar-se que a experiência é o caminho pelo 

qual se torna possível atingir-se a natureza, os objetos e suas funcionalidades – em 

outras palavras o equívoco encontra-se no dualismo que o autor tanto critica em 

suas obras.  

Em tais circunstâncias, o método se constitui como um meio que 

direcionará a matéria de estudo ao alcance de seus fins propostos, ou seja, ele 

significa um “[...] arranjo da matéria para tornar mais eficaz sua utilização” (DEWEY, 

1959, p. 182). Na escola, o verdadeiro aprendizado só acontecerá quando o aluno 

perceber e entender a posição em que se encontra a matéria que lhe fora 

apresentada, de forma a relacioná-la com a sua atividade, sabendo qual o fim em 

vista. Para que isso aconteça o método deve elucidar a importância do aprendizado 

para a criança. 

Dewey (1959) nos explica que quando o indivíduo percebe a 

maneira pela qual a experiência se infere, ele passa, por conseguinte, a perceber 

quais os fatores que devem ser assegurados ou modificados para que a experiência 

tenha resultados melhores. Estes resultados, que se derivam da observação do fato, 

devem permitir a criação de um método (ou técnica) para a atuação. Quando o 
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método se expressa em alguma coisa que auxilie o alcance da meta, o modo de 

pensar e a iniciativa solução dos problemas passam a caracterizar as ideias. O 

estudo das operações e dos resultados que foram bem sucedidos anteriormente é 

imprescindível, considerando que os métodos dependem de um aguçado 

conhecimento dos materiais a serem utilizados ou/e das matérias. Neste contexto, 

“Coisas como o conhecimento do passado, da técnica corrente, dos materiais, dos 

meios de cada qual conseguir os melhores resultados, fornecem o material daquilo a 

que poderemos chamar método geral” (DEWEY, 1959, p. 188). Em meio a estas 

considerações, há um dado importante a ser considerado pelos educadores: 

 
[...] sempre que se promovem experiências pessoais e flexíveis, 
proporcionando-se um meio que provoque ocupações de trabalho ou 
de jogos, os métodos empregados variarão com os indivíduos – pois 
cada indivíduo tem algo de característico no seu modo de fazer as 
coisas (DEWEY, 1959, p. 185). 

 

Deste modo, fugindo da formação de hábitos mecânicos, é 

importante diferenciarmos um método geral de uma regra prescrita, pois “A última é 

um guia direto para a ação; o primeiro atua indiretamente, por meio dos 

esclarecimentos que supre sôbre os fins e os meios. Isto atua por intermédio da 

inteligência e não por obediência a ordens dadas do exterior” (DEWEY, 1959, p. 

188).  

O autor nos atenta para o fato de que o anseio pela uniformidade 

dos processos e a obtenção de resultados prontos - que “aparentemente” são mais 

rápidos e perfeitos -, bem como os estudos forçados, constituem-se nos principais 

problemas escolares. Isso porque haverá uma restrição no desenvolvimento de 

outros tipos de modos variáveis para resolver as questões, impedindo a evolução 

dos processos, tendo em vista que eles se desenvolvem com o passar do tempo. 

Quando as imposições e vontades das outras pessoas são impostas ao indivíduo de 

maneira a impedir a manifestação de seus desejos, estes são suprimidos em muitos 

casos. Mas pelo fato de eles não serem realmente anulados, acontece uma divisão 

na mente do indivíduo a qual provoca perdas de energia intelectual, em função desta 

não estar sendo utilizada integralmente. Por esse motivo, a atenção do aluno se 

desviará da matéria estudada em meio ao constrangimento e a frouxidão da 

atividade reflexiva, de forma com que esses desejos encobertos se manifestem por 

meio de outros caminhos ocultos, que não se ligam ao campo de previsão das 



67 

conseqüências, o que os tornará desmoralizantes – fato que acontece muito na 

escola com as disciplinas severas. Nesse sentido, atentemo-nos para as palavras de 

Dewey (1959, p. 194):  

 
Se todos os docentes compreendessem que pela qualidade dos 
processos mentais, e não pela obtenção de respostas certas, é que 
se mede o desenvolvimento educativo, dar-se-ia quase que uma 
revolução nos processos de ensino. 

 

Os estudantes e os professores possuem visões diferentes quanto à 

matéria, considerando que, pela diferença do tempo de vida e experiências vividas, 

o adulto a compreenda com mais facilidade. Por este motivo, o professor deve 

procurar entender as reações mentais do seu aluno perante a matéria, a fim de 

proporcionar uma interação entre ambos. Assim, ele deve buscar ainda entender a 

constituição e a funcionalidade do organismo humano, ao invés de somente 

preocupar-se com a transmissão da matéria, considerando que ele já esteja 

familiarizado com ela e o aluno não.  

 
O problema do ensino é conservar a experiência do educando a 
evolver em direção àquilo que o experiente, o culto, o especialista já 
sabe. Daí a necessidade de que o professor conheça tanto a matéria 
como as necessidades e capacidades características do estudante 
(DEWEY, 1959, p. 203). 

 

Para Dewey (2010, p. 47), os conteúdos e métodos escolares não 

possuem valores abstratos, por si mesmo, de forma intrínseca, mas somente quando 

atendem as necessidades e as capacidades do aprendiz no seu estágio de 

desenvolvimento. Nesse sentido, ancorados no princípio da continuidade, temos que 

considerar o futuro em todas as fases do processo educativo. As matérias em 

questão devem ser ensinadas em conexão com o mundo do aprendiz, para que os 

conhecimentos que este adquirir estejam disponíveis “[...] diante das reais condições 

da vida” (DEWEY, 2010, p. 49). Sobre esta consideração, por falta de clareza sobre 

a relação dos conteúdos com as atividades cotidianas, o autor comenta que em 

muitos casos, as aprendizagens paralelas se tornam mais importantes na vida do 

educando do que as aprendizagens escolares, em relação ao futuro. 

Não podemos nos esquecer que a organização progressiva do 

conhecimento é essencial, pois as experiências educativas devem dispor 

ordenadamente os fatos e ideias para que elas não se tornem caóticas. Embora a 
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matéria organizada não seja o ponto de partida no processo de ensino e 

aprendizagem da experiência, essa organização deve constituir-se como um 

contínuo objetivo educacional. Neste contexto, Dewey (2010, p. 86-87) enfatiza que 

“[...] um dos princípios mais fundamentais da organização científica do conhecimento 

é o de causa e efeito”, em razão de que apesar de ele ser formulado pelo adulto e 

abordado pela criança de maneiras diferentes, “[...] a relação casual se encontra de 

forma consciente na mente da criança” (DEWEY, 2010, p. 87). Sendo assim, é 

fundamental que a educação se utilize das casualidades para que os alunos 

percebam as relações entre causa e efeito – fato que segundo o autor muitas vezes 

não acontece. 

 

3.4.1.2 O papel dos jogos na experiência educativa 

 

Para que os educadores possam tomar a experiência de maneira a 

aproveitar as aptidões inatas dos educandos, devem escolher aquelas atividades, 

nos jogos e nos trabalhos, que se assemelhem às atividades cotidianas destes, 

quando eles estiverem longe da escola. Segundo Dewey (1959, p. 214), “A 

experiência demonstrou que quando se tem oportunidade de pôr em jogo, com atos 

materiais, os impulsos naturais da criança, a ida à escola é para ela uma alegria, 

manter a disciplina deixa de ser um fardo e o aprendizado é mais fácil”.  Sendo 

assim, “[...] os fundamentos para se dar aos jogos e ao trabalho ativo um lugar 

definido no currículo são intelectuais e sociais, não constituindo êles, apenas, 

expedientes temporários ou prazeres passageiros” (DEWEY, 1959, p. 215). São 

coisas desta natureza que garantem a eficácia normal do ensino. Assim, 

considerando que o ato de aprender consiste em aprender a aprender como fazer as 

coisas, os jogos e os trabalhos devem atender as características do ato de aprender, 

facilitando o desenvolvimento mental e moral dos educandos. 

Tanto os jogos, como os trabalhos, de acordo com nosso filósofo, 

possuem muito em comum: 

 
Aquilo que chamamos ocupações ativas, tanto compreende os jogos 
como o trabalho. Em sua significação intrínseca, jogos e indústria ou 
trabalho não são absolutamente coisas tão contrárias, como se julga 
com freqüência; qualquer vivo contraste que haja entre essas duas 
coisas será devido sòmente a indesejáveis condições sociais. Ambos 
subentendem fins conscientemente demandados, e seleção e 
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adaptação de materiais e processos destinados a conseguir os 
desejados fins (DEWEY, 1959, p. 223). 

 

 Assim, embora exista um interesse mais imediato nos jogos e 

brinquedos, de forma que seus próprios fins estejam neles mesmos, é necessário 

observarmos que a atividade dos jogos não deve ser vista como momentânea, pois 

eles dispõem de elementos para previsões e continuidades. “[...] os jogos têm um 

fim, no sentido de uma idéia orientadora que dá sentido aos atos sucessivos” 

(DEWEY, 1959, p. 224). 

 Os jogos e os brinquedos podem se transformar em trabalhos a 

partir do momento em que houver o estabelecimento consciente de objetivos e 

propósitos, em razão que será necessário o esforço para o alcance de tais fins, os 

quais se darão principalmente por meio de maior atenção e reflexão, e pela seleção 

e adaptação de materiais, processos e meios necessários. A educação deve 

proporcionar os lazeres recreativos não só para benefício da saúde, mas também 

para benefício dos hábitos mentais, benefícios que evitarão o escape ilícito dos 

instintos recalcados (DEWEY, 1959, p. 225-226). 

Nosso autor demonstra a relevância educativa dos jogos e trabalhos, 

nos explicando brevemente quando os conhecimentos informativos tendem a se 

estratificar sobre a experiência ou quando são verdadeiramente informadores. 

Vejamos: 

 
Quando estes [os conhecimentos informativos] são fornecidos em 
massa apenas como informações a serem retidas por si próprias, 
tendem a estratificar-se sobre a experiência vital. Mas, entrando 
como fatôres em uma atividade empreendida pelo seu próprio mérito 
– quer como meio, quer para a ampliação do conteúdo do objetivo – 
são verdadeiramente informadoras (DEWEY, 1959, p. 229, 
acréscimos nossos). 

 

Por esta lógica, as ocupações desempenhadas nos jogos e nos 

trabalhos contribuem muito para com o alcance deste amplo leque de significações e 

capacitam a experiência individual da pessoa a apropriar-se dos resultados das 

experiências do grupo a que pertence. As curiosidades proporcionarão então a 

receptividade de novos conhecimentos, os quais despertarão outras novas 

curiosidades e assim por diante num sucessivo progresso intelectual. Por esta razão, 

“Compete aos educadores proporcionar um ambiente em que êsse alcance maior de 
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uma experiência possa ser fartamente estimulado e eficazmente mantido em 

constante atividade” (DEWEY, 1959, p. 230). 

Assim, no início, na fase primária ou elementar de qualquer matéria, 

os jogos e as ocupações ativas, são ótimos para concretizarem as situações, 

satisfazendo então, os fundamentos de compreensões e apreciações. Em seguida, 

num estágio secundário, os estudantes devem ser familiarizados com os fatos e os 

problemas do assunto estudado, de forma que obtenham técnicas e métodos para 

que consigam apreender e provar generalizações. A aquisição de habilidades deve 

ser uma conseqüência do enriquecimento da experiência do educando (DEWEY, 

1959, p. 256). 

Contudo, Dewey (1959, p. 217) nos adverte que é necessário 

tomarmos cuidado com os exageros, pois os projetos muito complexos podem trazer 

conseqüências muito ruins para as crianças, atrapalhando-as e induzindo-as a 

produzirem resultados inferiores e, até mais grave ainda, a adotarem padrões 

inferiores, visto que quanto maior a complexidade, maior também a necessidade de 

atenção e de dedicação que o indivíduo deverá desempenhar para com a referida 

atividade. 

 

3.5 A QUESTÃO DOS VALORES  

 

Uma das principais razões pelas quais entendemos que Dewey 

(1959) defende o método empírico na escola se dá pelo fato de que, segundo ele, os 

padrões de valores e as regras para tais, que os indivíduos adquirem durante a vida 

em suas diversas experiências, são arquétipos de apreciações responsáveis pelas 

suas atitudes perante as outras coisas. São as coisas que aprendemos a apreciar 

que determinam melhor nossas atitudes, perante o que nos é ensinado – fato que se 

manifesta por meio de uma separação entre estes dois tipos diferentes de padrões 

de valores. Como, por exemplo: 

 
Um adolescente que tenha tido repetidas experiências da plena 
significação do valor da benignidade para com as outras pessoas, 
terá sua mentalidade formada por essas experiências, que lhe 
servirão de craveira do valor do tratamento generoso para com os 
demais. Sem esta apreciação vital, o dever e a virtude da prática do 
altruísmo, ensinados a êle não poderá transformar devidamente em 
realidades. Seu “conhecimento” é de segunda mão; é apenas o 
conhecimento de que outras pessoas julgam ser o altruísmo uma 
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excelência, e que o estimarão no grau em que manifestar ter essa 
virtude (DEWEY, 1959, p. 257-258). 

 

A imaginação, embora seja muitas vezes confundida com coisas 

imaginárias – como, por exemplo, contos de fadas, fantasias, mitos e etc. -, é 

responsável por intermediar a compreensão de tudo o que fica além do campo da 

reação física direta. “Em todos os domínios a imaginação é o meio de efetuar-se a 

apreciação. A participação da imaginação é a única coisa que faz a atividade deixar 

de ser mecânica” (DEWEY, 1959, p. 259). Desta forma, como educadores, devemos 

reconhecer que, assim como o movimento muscular, a imaginação também se 

constitui como “[...] parte normal e integradora da atividade humana” (DEWEY, 1959, 

260).  

Dewey (1959, p. 261-262) explica que em termos educacionais, a 

ação de “dar valor”, em primeiro plano significa apreciar-se e ter-se em estimação, 

de forma a julgar a grandeza de valor, e em segundo plano, significa avaliar no 

sentido de calcular o valor ou dar preço. Mas, na educação, não devemos classificar 

os estudos por graus de apreciações, em razão de que, apesar de existirem valores 

intrínsecos e/ou instrumentais nas coisas, sempre existirão as situações de conflito 

em que deveremos escolher determinado bem de acordo com o contexto do 

momento. Exemplificando:  

 
Se um homem acabou de tomar sua refeição, ou se em regra êle se 
alimenta bem e é raro o ensejo de ouvir música, provàvelmente 
preferirá ouvir música a comer. [...] e se estiver nessa ocasião com 
muita fome ou farto de ouvir música, naturalmente dará mais valor à 
alimentação. Considerando-se em abstrato ou em geral, fora das 
necessidades de uma situação particular em que se deverá fazer 
uma escolha, não existem, porém, graus ou categorias de valores 
(DEWEY, 1959, p. 262-263). 

 

Assim, os educadores devem avaliar criticamente os currículos 

educacionais para certificarem-se de que estes estejam atualmente atendendo os 

valores de seus alunos (DEWEY, 1959, p. 265). A ciência, os estudos e as matérias 

de ensino, além de oferecerem valores para enriquecer a vida de cada um, deverão 

também oferecer os conteúdos de modo a proporcionar a oportunidade de utilizarem 

os elementos necessários para os interesses imediatos.  

Assim, embora seja possível classificar por ordem de valores os 

diferentes aspectos da vida que são valiosos, para Dewey (1959, p. 267), “[...] é 
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grande êrro considerar êsses valores como fins últimos a que se subordinem os atos 

concretos da experiência”, pois eles não passam de generalizações. As 

classificações devem acontecer em conformidade com a utilidade, tendo em vista 

que os seus valores são provisórios em função do contexto histórico-social, dos 

diversos interesses e experiências de vida. Destarte, o grande papel da educação 

será unir e integrar os diversos tipos de experiências provenientes de inúmeras 

épocas e povos do passado e da variedade infinita de interesses, de forma que 

estes possam reforçar-se e influenciar-se mutuamente por meio de uma ampliação e 

de enriquecimento (DEWEY, 1959, p. 274). 

 

3.5.1 A Verdadeira Liberdade 

 

Considerando que o lado físico da atividade, ou seja, o lado externo, 

não pode ser separado de seu lado interno, Dewey (2010) considera um erro 

conceber a liberdade como liberdade de movimentos. Para ele, “A única liberdade 

de importância permanente é a liberdade de inteligência [...]” (DEWEY, 2010, p. 63), 

na qual a inteligência se encontra em uma condição livre para que o indivíduo 

observe e julgue a partir de propósitos válidos e apropriados. Limitações físicas 

rígidas restringem a liberdade moral e intelectual, como exemplarmente no caso das 

camisas de forças, dos trabalhos forçados e da típica sala de aula tradicional. No 

aspecto educacional, o valor desta liberdade não depende de simplesmente ela 

existir, mas sim de como ela acontece, visto que o “[...] grau de liberdade de 

movimento externo é um meio, não um fim” (DEWEY, 2010, p. 63, grifos do autor). 

Esta liberdade proporciona oportunidades para que o educador conheça de forma 

mais aprofundada a real natureza de seus educandos: 

 
Silêncio forçado e aquiescência impedem os alunos de mostrarem 
sua real natureza e criam uma uniformidade artificial que coloca o 
parecer antes do ser. Há um prêmio para aqueles que preservam a 
aparência exterior de atenção, decoro e obediência. Todos os que 
conhecem esse tipo de escola sabem muito bem que, por trás dessa 
fachada, pensamentos, imaginações, desejos e distrações seguem 
seu curso secreto e só são descobertos pelo professor quando 
alguma atitude inesperada chama a sua atenção (DEWEY, 2010, p. 
64, grifos do autor). 

 

Outro aspecto relevante da liberdade de movimento é que, devido à 

relação que existe entre o corpo e a mente, ela se constitui como um importante “[...] 
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meio de manutenção da saúde física e mental” (DEWEY, 2010, p. 65) – fato que, 

segundo o filósofo norte-americano, os gregos já haviam percebido. Por todas essas 

razões então, ela deve se tornar um dos principais objetos de reflexão do educador 

durante todo o desenvolvimento do processo educacional. De acordo com nosso 

filósofo: 

 
A quantidade de liberdade externa necessária varia de indivíduo para 
indivíduo. Ela tende a diminuir naturalmente com o aumento da 
maturidade, embora a ausência completa de liberdade impeça 
mesmo uma pessoa madura de ter contatos que lhe propiciariam 
novos materiais sobre os quais exercitar sua inteligência (DEWEY, 
2010, p. 65). 

 

Contudo, bom senso é fundamental tendo em vista que a liberdade 

excessiva, tomada como um fim em si mesmo, é negativa e prejudicial. Ela tende a 

destruir as “[...] atividades cooperativas compartilhadas, que são o recurso normal da 

ordem” (DEWEY, 2010, p. 66). O autocontrole constitui-se no ponto chave para um 

bom crescimento intelectual, visto que este crescimento depende da reconstituição 

dos impulsos e dos desejos naturais. Para que estes últimos não fiquem sob o 

controle das circunstâncias, é necessário que sejam organizados pela inteligência, 

por julgamentos coerentes. Circunstâncias contrárias passam ao indivíduo somente 

ilusões de liberdade, pois este é controlado por forças que não consegue controlar. 

Segundo Dewey (2010, p. 66): 

 
A velha frase “pare e pense” é psicologicamente saudável. Para 
pensar, paralisamos a manifestação imediata do impulso até que 
esse impulso tenha se conectado com outras possíveis tendências 
de ação, a fim de que um plano de atividades mais amplo e coerente 
seja elaborado. [...]. Pensar é, assim, um adiantamento da ação 
imediata que tem como efeito o controle interno do impulso através 
de uma união da observação com a memória, sendo essa união o 
coração da reflexão. 

 

Explicando então a forma pela qual a liberdade se associa ao 

autocontrole, Dewey (2010, p. 68) concorda com a afirmação de Platão que define 

um escravo como uma pessoa que executa propósitos de outras pessoas, ou 

também dos “[...] seus próprios desejos cegos”. A liberdade, que é idêntica ao 

autocontrole, se identifica pelo poder de o indivíduo “[...] formular propósitos e de 

executá-los, ou colocar em prática os propósitos formulados” (DEWEY, 2010, p. 68). 

Por estas razões, faz-se necessário que no âmbito educacional - como no caso da 
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educação progressiva - a “[...] participação do aluno na formulação dos propósitos 

que direcionam suas atividades no processo de aprendizagem [...]” (DEWEY, 2010, 

p. 68) seja enfatizada, tendo em vista que estas experiências o ajudarão a 

compreender o significado do propósito, principalmente em relação à sua relevância 

no âmbito experimental, no funcionamento da experiência. 

Um propósito começa a partir de um impulso, o qual, quando não 

executado imediatamente, se transforma em um desejo. No entanto, sendo uma 

visão final, um propósito envolve previsão de possíveis conseqüências, por meio da 

ação da inteligência, a qual requererá “[...] em primeiro lugar, a observação das 

condições objetivas e das circunstâncias” (DEWEY, 2010, p. 69), tendo em vista que 

esta será uma condição para que um impulso se transforme em propósito. 

 
Impulsos e desejos produzem conseqüências não apenas por si 
próprios, mas também através de sua interação ou cooperação com 
as condições que os cercam. O impulso que produz uma ação 
simples como andar só é executado em conjunção ativa com o chão 
em que pisamos. Sob circunstâncias comuns, não precisamos 
prestar muita atenção ao chão. Porém, em situações delicadas, 
temos que observar, com muita atenção, quais são as condições, 
como quando escalamos uma montanha íngreme e sem uma trilha 
definida (DEWEY, 2010, p. 69). 

 

Ainda assim, a observação não é suficiente se ela não estiver 

acompanhada da compreensão dos significados. É necessário compreendermos o 

sentido das coisas “[...] que vemos, ouvimos e tocamos” (DEWEY, 2010, p. 69), visto 

que os significados resultarão das consequências das nossas ações sobre as 

coisas. “Um bebê pode ver o brilho de uma chama e ser, assim, atraído para se 

aproximar do fogo. O significado dessa chama não é o seu brilho, mas o seu poder 

de queimar, como consequência que resultará do ato de tocá-la” (DEWEY, 2010, p. 

69, grifos do autor). Então, a partir dessas considerações - conforme já foi 

comentado em situações anteriores deste estudo -, podemos perceber que as 

experiências prévias nos proporcionam o conhecimento das consequências, sendo 

estas lembradas automaticamente nas novas situações familiares. Se a situação não 

for familiar, será difícil prever as conseqüências das condições, a não ser que 

procuremos na memória por meio da reflexão, as experiências passadas em busca 

de similaridades delas com a experiência presente. 
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Em suma, contrapondo-se a um impulso ou desejo, um propósito é 

muito mais que uma complexa operação intelectual, em razão de que na formulação 

de um propósito estão envolvidos os seguintes aspectos: 

 
[...] (1) observação das condições que a cercam; (2) o conhecimento 
do que aconteceu em situações similares no passado, um 
conhecimento obtido parcialmente pela recordação, como também 
pelas informações, conselhos e advertência por parte daqueles que 
já possuam uma maior experiência e (3) pelo julgamento que nos 
permite juntar o que observamos com o que recordamos para 
compreender o que significa toda a situação (DEWEY, 2010, p. 70). 

 

Por estas razões, Dewey (2010) nos explicou que no aspecto 

educacional, ao invés de enfatizarmos as atividades como fins, devemos enfatizá-las 

como “atividades inteligentes”, para que os educandos não identifiquem 

erroneamente a ação imediata de seus impulsos e desejos com a liberdade.  

Quando um professor orienta seus alunos por meio de sugestões, 

ele está incentivando a liberdade destes – malgrado muitos pensem o contrário. Se 

o professor não mediar, não dando sugestões diretas, estas virão por outra via, 

mesmo que inconscientemente. O professor tem por função tirar vantagem das 

oportunidades que surgirem, visto que a liberdade de seus alunos residirá “[...] nas 

operações inteligentes de observação e no julgamento adequado para o 

desenvolvimento de um propósito [...]” (DEWEY, 2010, p. 73). Contudo, o propósito 

do professor não deve suplantar os propósitos dos alunos sendo uma atividade 

imposta, mas sim uma atividade cooperativa. Depois de observar e estudar 

cuidadosamente as capacidades, necessidades e experiências vividas por seus 

alunos, o professor deve permitir que estes contribuam com sugestões, acatando-as 

e utilizando-as em seu planejamento educacional. De acordo com Dewey (2010, p. 

74): 

 
O desenvolvimento ocorre através de trocas recíprocas em que o 
professor recebe, mas também não tem medo de dar. O ponto 
essencial é que o propósito cresce e toma forma através do processo 
de comunicação e inteligência social. 
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3.5.2 A Experiência e o Conhecimento: Postura Moral na Sociedade 

 

O conhecimento, em meio a esse processo de continuidade, 

proporciona um valor prático aos hábitos eficientes, e ainda amplia o sentido 

significativo experimentado em uma experiência. Por meio do conhecimento é 

possível “[...] compreender-se aquilo que ainda está sucedendo ou que vai suceder 

(ou de dar-lhe significação)” (DEWEY, 1959, p. 375). Sendo assim, embora se 

constitua em algo que já tenha acontecido, ele se refere àquilo que é futuro. É por 

essa razão que “[...] o conhecimento é uma percepção das conexões de um objeto, 

que o torna aplicável em dada situação” (DEWEY, 1959, p. 373). Caso contrário, 

quando ele não for utilizado com um intuito de gerar significação, ele perderá sua 

intelectualidade, desaparecendo da consciência ou tornando-se objeto de 

contemplação estética. 

Tendo em vista que o conhecimento nos ajuda a compreender a 

realidade das coisas, ele nos ajuda nos situarmos no mundo, de forma a 

enxergarmos tal conexão, pois o conhecimento “[...] não consiste em alguma coisa 

de que temos consciência atual, mas nas disposições de espírito que 

conscientemente adotamos para compreender o que atualmente sucede” (DEWEY, 

1959, p. 378). Em relação às questões que se referem à moral, nós educadores 

devemos ter um especial cuidado com o cultivo de condutas antagônicas, dentre as 

quais destacamos aquelas que se expressam entre o agir de acordo com os 

princípios em contraposição ao agir de acordo com os interesses. Assim, em meio a 

este dualismo:  

 
Proceder de acôrdo com os princípios é proceder 
desinteressadamente, em obediência a uma lei geral superior a tôdas 
as considerações pessoais. Proceder de acôrdo com o interêsse é, 
segundo se alega, proceder egoìsticamente, tendo em vista, 
ùnicamente, vantagens pessoais. Neste caso o indivíduo atende às 
conveniências do momento, de preferência a dedicar-se à reta 
observância dos ditames da moral (DEWEY, 1959, p. 385). 

 

Contudo, este antagonismo não deve existir de acordo com Dewey 

(1959, p. 386, grifos do autor), pois ele afirma que o “[...] interêsse significa a 

identificação ativa e operante do eu com certo objeto [...]”. Em meio a este 

antagonismo, se sobrevier algo inesperado sobre a prática do indivíduo, ele tenderá 

a desenvolver certo tipo de aversão ou irritação para com aquilo, devido a uma 
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desagradável modificação de seus hábitos. Assim, quando agimos de acordo com 

princípios abstratos ou deveres - sem saber qual a justificativa de nossas ações -, 

não poderemos aprender com a experiência qual o melhor modo de agir.  

Deste modo, a moral que é imposta pela autoridade pode acarretar 

consequências ruins, entre as quais, a sua redução a uma rotina inerte e maquinal, 

ao desconhecimento do valor ético das atitudes ensinadas e ao desenvolvimento de 

resultados indesejáveis pela comunidade. Segundo o autor, existem certos tipos de 

caráter que se relacionam claramente com inúmeras atitudes em nossas relações 

sociais, e por esta razão, são por excelência morais - como, por exemplo, o amor, a 

verdade e a honestidade, entre outros do gênero. Apesar disso, é necessário 

destacarmos que, para Dewey (1959, p. 393):  

 
A moral se interessa nada menos do que por todo o caráter, e êsse 
caráter total se identifica com o homem em todo o seu feitio e 
manifestações concretas. Ter-se virtude não significa terem-se 
cultivado exclusivamente alguns poucos traços mencionáveis pelos 
nomes; significa ser-se plena e adequadamente aquilo que se é 
capaz de chegar a ser, por meio da associação com outras pessoas 
em tôdas as funções da vida. 

 

Deste modo, podemos observar a íntima relação que se estabelece 

entre os atributos morais e sociais. Seguindo então este raciocínio, o ensino da 

moral nas escolas deverá ocorrer por meio do “[...] ensino daquilo que outras 

pessoas pensam sôbre a virtude e o dever” (DEWEY, 1959, p. 389). Assim, 

conforme já explicamos, a eficácia deste ensino variará proporcionalmente de 

acordo com o apoio que receber da sociedade, pois devemos considerar as opiniões 

uns dos outros. Em meio a essas explicações, Dewey (1959, p. 393) afirmou que 

“[...] o maior perigo que ameaça o trabalho escolar é a ausência de condições que 

tornem possível a impregnação de espírito social; [...]”. Esse espírito social só 

poderá existir no âmbito escolar quando tal ambiente for semelhante - o máximo 

possível - com o da vida social e também quando este proporcionar oportunidade 

para a existência da “[...] continuidade entre o aprendizado escolar e o extra-escolar” 

(DEWEY, 1959, p. 394) – buscando acabar com as diferenças que são construídas 

entre a vida acadêmica e a vida cotidiana. Deste modo, os educadores devem 

propiciar a existência do “mútuo dar e receber” entre os membros desta pequena 

comunidade escolar, por meio de intercâmbios, comunicações e cooperações entre 
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si a fim de que a percepção das conexões entre as coisas sejam percebidas mais 

facilmente.  

Em suma, a educação deve preparar os indivíduos para a vida na 

sociedade, de forma a desenvolvê-lo particularmente e prepará-lo para que ele 

possa contribuir para com a melhora da vida dos demais. Por esta razão, o 

desenvolvimento dos característicos morais são indispensáveis para esse feitio - 

como por exemplo, “A disciplina, o desenvolvimento natural, a cultura, a eficiência 

social [...]” (DEWEY, 1959, p. 395) - visto que este indivíduo estará se expandindo 

intelectualmente, por meio de uma compreensão significativa e disciplinada que se 

dará em meio a um contínuo processo. E assim, diante de todas estas exposições, 

podemos concluir que a educação, estando totalmente relacionada com a 

experiência, é vida. De acordo com Dewey (1959, p. 395): 

 
A disciplina, a cultura, a eficiência social, o aperfeiçoamento 
individual, a melhoria do caráter, são apenas aspectos do 
desenvolvimento da capacidade de nobremente participar-se de uma 
tal experiência bem equilibrada. E a educação não é um simples 
meio para essa vida. A educação é essa vida. Manter a aptidão para 
essa educação é a essência da moral. Pois vida consciente, vida 
conscienciosa, é um contínuo recomeçar. 

 

Deste modo, como educadores, ou futuros educadores, percebemos 

a importância de consentirmos sobre nosso papel, pois diante das questões morais e 

éticas, nos baseando nos ensinamentos deweyanos, não podemos nos esquecer 

que: 

 
A mais importante atitude a ser formada é a do desejo de continuar 
aprendendo. Se o impulso nessa direção for enfraquecido, ao invés 
de intensificado, o que ocorrerá é apenas um pouco mais do que a 
simples falta de preparação. [...]. De que vale obter certa quantidade 
prescrita de informação sobre geografia e história; conquistar a 
habilidade de ler e escrever, se nesses processos o indivíduo perde 
sua própria alma: perde sua capacidade de apreciar o que realmente 
tem valor; de perceber o valor relativo das coisas; perde o desejo de 
aplicar aquilo que aprendeu e, acima de tudo, perde a habilidade de 
dar sentido as suas experiências futuras conforme elas ocorrem? 
(DEWEY, 2010, p. 50). 

 

No esquema educacional da teoria deweyana, a preparação “[...] 

significa ajudar o aluno a experimentar tudo aquilo para o que ele já é capaz” 

(DEWEY, 2010, p. 50), de forma que a pessoa, na sua experiência, extraia tudo o 
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que vivencia no momento, utilizando-se das suas potencialidades no presente. O 

importante é extrair o sentido completo da experiência presente, pois, como já 

dissemos, a preparação para o futuro torna-se uma conseqüência, ao invés de 

simplesmente se utilizar do presente para se preparar para este futuro. Levando em 

conta essas considerações, fica clara a relevância de um cuidado especial e atento 

que precisa ser dedicado às condições das experiências para que estas tenham um 

sentido positivo, tendo em vista que o presente afeta o futuro e “A educação, como 

crescimento ou amadurecimento, deve ser um processo contínuo e sempre 

presente” (DEWEY, 2010, p. 51). 
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4 CRÍTICAS 

 

É importante sabermos que a concepção educacional presente na 

teoria filosófica de John Dewey despertou amplas discussões e ainda diversas 

críticas. Durante meus estudos como aluna de iniciação científica4, dentre as leituras 

realizadas no projeto de pesquisa, pude conhecer mais especificamente as críticas 

que o filósofo brasileiro Dermeval Saviani fez ao movimento da Escola Nova do 

Brasil. Embora Saviani não critique, na maioria das vezes, diretamente Dewey, ele o 

faz, sem sombras de dúvidas, ao movimento escolanovista, no qual, sabemos bem, 

figura no Brasil o destacado intelectual Anísio Espíndola Teixeira (1900-1971). Este 

intelectual, por extensão, divulgou o pensamento deweyano muito 

emblematicamente aqui no Brasil. 

Anísio Teixeira foi buscar nos Estados Unidos uma formação 

pedagógica mais moderna para aqui se sentir mais confortável com o exercício das 

funções de liderança política para as quais foi apontado. Assim, conhecendo a teoria 

deweyana, ele tenta trazer tais contribuições para a educação brasileira no contexto 

do movimento escolanovista, que aqui também já dava início a um confronto direto 

com a escola tradicional. 

Quando tal estudo foi realizado, tínhamos o intuito de entendermos 

os princípios educacionais deweyanos. Contudo, conforme a formação de pedagoga 

foi se seguindo em nosso Curso, foi possível percebermos alguns descompassos 

das informações recebidas com as leituras realizadas. Desse modo, usando de uma 

perspectiva histórico-crítica, identificamos possíveis distorções, ou melhor dizendo, 

possíveis mal-entendidos nas ideias de Dewey, o que tomamos como uma hipótese 

a ser investigada, na medida do possível, considerando o tempo para a realização 

do presente trabalho. Portanto, aqui, nosso intuito maior é demonstrar que a não 

compreensão do conceito deweyano de experiência e de educação no contexto da 

complexidade da teoria pode gerar alguns mal-entendidos. 

                                                 
4
 Desde agosto de 2009 a julho de 2010 fui aluna de iniciação científica, bolsista do Centro Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no projeto "Estudo do Contexto Filosófico 
Educacional Pragmatista e Positivista do Início do Século XX nas Obras dos seus Principais 
Representantes Interrelações, Influências e Implicações no Pensamento Brasileiro", sob a orientação 
da Professora Drª Leoni M. P. Henning. O título da pesquisa foi "Distorções e Resignificações sobre a 
Teoria Filosófica de John Dewey", e esta foi apresentada no Encontro Anual de Iniciação Científica 
(EAIC) em Guarapuava no ano de 2010. 
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Deste modo, ainda que existam outras críticas provenientes de 

interpretações de outros autores à teoria deweyana, neste trabalho destacamos as 

críticas de Saviani, a partir do livro Escola e Democracia (1986). É necessário 

enfatizarmos que esta análise é realizada a partir da ótica de uma aluna ainda em 

formação, a qual busca inserir-se no campo de pesquisa acadêmica em educação.  

 

4.1 ANÍSIO TEIXEIRA E O PRAGMATISMO NO BRASIL 

 

Devido a afinidades intelectuais, o brasileiro Anísio Teixeira se 

identifica com as ideias de Dewey, o qual proporciona as bases teóricas necessárias 

para Teixeira construir suas próprias ideias sobre a educação brasileira. Assim, 

Teixeira consegue trazer as ideias de Dewey para o contexto brasileiro, tendo em 

vista que segundo Chaves (1999, p. 97) elas “[...] são profundamente marcadas pela 

história do Brasil”. Devido à participação precursora no movimento escolanovista, 

sua insistente defesa nos princípios em que acreditava e sua projeção histórica, 

Teixeira “[...] é considerado o maior educador brasileiro participante do movimento 

renovador da educação nacional” (CUNHA, 1986, p. 89). Sobre a influência de 

Dewey no educador brasileiro, Chaves (1999, p. 90) nos aponta: 

 
Anísio não escreveu nenhum livro que se tenha tornado um clássico. 
Sua obra é fruto basicamente de uma compilação de conferências, 
artigos dispersos em revistas e trechos de relatórios, o que faz com 
que o seu texto não tenha praticamente nenhuma citação ou 
referência. Uma leitura mais atenta de seus livros, entretanto, indica 
que a simbiose entre ele e Dewey chega a tal ponto que algumas de 
suas passagens lembram em muito as mesmas palavras escritas 
pelo filósofo americano. 

 

Destarte, segundo Cunha (1986, p. 90), Teixeira lutava pela escola 

pública e democrática, movendo-se “[...] num contexto em que inovações acordavam 

mais resistências que compreensão”. Poderíamos dizer que muitos educadores, 

tomados pelo preconceito a essas ideias novas, não compreendiam e não buscavam 

compreender os propósitos e os fundamentos das ações de Anísio Teixeira, e assim, 

expressavam suas opiniões por meio de resistências a ele. Exemplificando essa 

hipótese, Cunha (1986, p. 90) nos relata que “Dizia-se na Bahia que Anísio infringia 

a cada semana um artigo dos regulamentos administrativos”, e que pelas influências 

norte-americanas, “Acusaram-no de ideólogo, de „Americanizar‟ a educação” (LIMA, 
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1978, p. 108 apud CUNHA, 1986, p. 91). Faz-se necessário lembrar que neste 

momento, os Estados Unidos era o país que apresentava um dos melhores 

exemplos de sucesso educacional. 

A instalação de uma escola pública e democrática, segundo 

Teixeira, estaria dependentemente vinculada ao estabelecimento de reformas na 

base da estrutura organizacional de nosso país (CUNHA, 1986, p. 92). Desta forma, 

a organização da Escola Nova subentendia a realização de mudanças, em nome da 

melhoria das condições de vida, frente às transformações do mundo. De tal modo, a 

defesa de “mudanças” estaria, ao mesmo tempo, dizendo respeito à base necessária 

de infra-estrutura para que a escola moderna fosse implantada, esta que, por outro 

lado, era considerada um dos principais fatores, senão o principal, para que as 

transformações sociais, políticas e culturais em geral ocorressem.  Suspeitamos 

assim, que Anísio - junto aos demais escolanovistas – se encontrou numa dificultosa 

situação de poder realizar várias frentes de trabalho simultaneamente. 

Nesse contexto, influenciados pelo espírito do movimento científico-

tecnológico que despertava na época, os estudos em torno da educação estavam 

em busca de renovação radical. Sendo assim, não podemos desconsiderar que o 

chamado Movimento da Escola Nova conquistou espaço em diversas regiões do 

mundo. Aqui no Brasil, o movimento encontrou guarida por parte de uns, e críticas e 

resistências por parte de outros. No entanto, vimos que ele se destacou nos anos de 

1930, principalmente pelas conquistas políticas que lhe deram apoio, uma vez que o 

país estava também sequioso por mudanças essenciais garantidoras de progresso e 

de modernização. Assim, muitos argumentos defendidos foram conquistados na 

Constituição de 1934. 

 

4.2 SAVIANI E AS CRÍTICAS À ESCOLA NOVA 

 

No livro Escola e Democracia (1986), logo de início, Saviani começa 

criticando a maneira de como a pedagogia nova interpreta a concepção de 

educação. Ele aborda esse tema a partir de uma discussão em torno da questão da 

marginalidade, de modo a criticar o entendimento de educação como um 

instrumento de correção: 

 



83 

[...] essa maneira de entender a educação, por referência à 
pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão pedagógica 
do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; 
dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; 
da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-
diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de 
inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma 
pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 
contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma 
teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, 
mas aprender a aprender (SAVIANI, 1986, p. 12-13). 

 

Remetendo-nos às idéias de Dewey (1959 e 2010) e retomando 

muitos dos pontos já apresentados nos dois capítulos anteriores deste trabalho, 

podemos entender em primeiro lugar, que as matérias de estudo não passam de 

sistematizações das principais experiências vividas pela humanidade. Desta 

maneira, em relação ao aspecto psicológico que Saviani critica, podemos observar o 

que Dewey pensa a respeito, na página 67 deste trabalho, quando explica que os 

alunos e professores possuem visões diferentes sobre a matéria em questão, e por 

isso, os professores devem buscar entender as funcionalidades fisiológicas e 

mentais do organismo humano a fim de garantir a eficácia nos processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, Dewey (1959) adverte que os educadores devem 

cuidar de assegurarem nos currículos o enriquecimento dos valores de seus alunos, 

atendendo, ao mesmo tempo, as energias que proporcionam o conhecimento dos 

conteúdos necessários aos interesses imediatos destes. A aprendizagem deve se 

dar em meio às interações com o ambiente e com as outras pessoas, pois o que 

lhes torna interessante se incorporará em suas próprias e respectivas experiências.  

 
Pois delas [das finalidades da educação em uma comunidade 
democrática] se infere que o objetivo da educação é habilitar os 
indivíduos a continuar sua educação – ou que o objeto ou 
recompensa da educação é a capacidade para um constante 
desenvolvimento (DEWEY, 1959, p. 108, acréscimos nossos). 

 

Ao descrever a estrutura da proposta escolanovista, Saviani (1986) 

alega que a organização da educação escolar deveria passar por uma reformulação 

a fim de que conseguisse funcionar de acordo com seus princípios. Ele diz que os 

alunos deveriam ser agrupados de acordo com as “[...] áreas de interesses 

decorrentes de sua atividade livre” (SAVIANI, 1986, p. 13) e o professor deveria ser 

apenas um orientador e um estimulador, visto que a iniciativa principal de 
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aprendizagem deveria partir dos alunos. Saviani explica que esta aprendizagem se 

processaria espontaneamente no ambiente, pois este deveria ser estimulante – “[...] 

dotado de materiais didáticos ricos, biblioteca de classe etc.” (SAVIANI, 1986, p. 13) 

– e das relações entre o professor e os alunos, e entre eles mesmos. Também neste 

contexto, o professor deveria ter poucos alunos para conseguir dar conta de seu 

trabalho. Ao descrever esta estrutura, o filósofo da Teoria Histórico-Crítica alega que 

o problema da marginalidade foi agravado, pois: 

 
[...] ao enfatizar a "qualidade do ensino", ela [a Escola Nova] 
deslocou o eixo de preocupação do âmbito político (relativo à 
sociedade em seu conjunto) para o âmbito técnico-pedagógico 
(relativo ao interior da escola), cumprindo ao mesmo tempo uma 
dupla função; manter a expansão da escola em limites suportáveis 
pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino 
adequado a esses interesses. É a esse fenômeno que denominei de 
“mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante” 
(SAVIANI, 1986, p. 14, acréscimos nossos). 

 

De acordo com este autor, as influências renovadoras norte-

americanas e européias enfatizavam as deficiências da escola tradicional passando 

a ideia de que “[...] é melhor uma boa escola para poucos do que uma escola 

deficiente para muitos” (SAVIANI, 1986, p. 14-15). Saviani (1986, p. 19-20) então 

explica que estas “teorias não críticas” somente consideram a “[...] ação da 

educação sobre a sociedade”, não reconhecendo as determinações sociais que se 

refletem na educação. O outro grupo de teorias, ao contrário, as “teorias crítico-

reprodutivistas”, já conseguem perceber a relação dependente da educação à 

sociedade, e por este motivo, ao invés de disponibilizarem propostas pedagógicas, 

elas buscam explicar a constituição dos mecanismos de funcionamento da escola. 

Ao considerarem que a escola não poderia ser diferente do que já é, “Empenham-

se, pois, em mostrar a necessidade lógica, social e histórica da escola existente na 

sociedade capitalista, pondo em evidência aquilo que ela desconhece e mascara: 

seus determinantes materiais” (SAVIANI, 1986, p. 34).  

Dewey também percebe a educação como um reflexo da sociedade, 

conforme vimos nas páginas 40, 41, 42, 49, 50, 51 e 52 deste trabalho, onde o meio 

e o ambiente são determinantes para as ações dos indivíduos. A partir de tal crítica, 

o que nos parece é que estes autores se tornaram estigmatizados pelos seus 

leitores, como teóricos de uma teoria não-crítica. De acordo com o ideal democrático 

deweyano, concebemos a lógica de Saviani sobre uma escola boa para poucos 
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contra uma ruim para muitos como contraditória à filosofia que analisamos neste 

estudo. 

Segundo as percepções de Saviani (1986, p. 34-35), no viés das 

concepções crítico-reprodutivistas “[...] o aparente fracasso é, na verdade, o êxito da 

escola; aquilo que se julga ser uma disfunção é, antes, a função própria da escola”, 

ou seja, reproduzir as condições de dominação e exploração social - por isso que a 

escola possui um caráter marginalizador e segregador. Assim, como resultados das 

lutas de interesses opostos na divisão de classes, a escola sofre as influências 

determinantemente sociais, uma vez que, a classe dominante não manifesta 

interesse pela “transformação histórica da escola” e sim pela “preservação de seu 

domínio”. 

Em contrapartida, Dewey (1959, p. 105-106) afirma que a divisão da 

sociedade em classes, onde uma explora a outra, é resultado de um estado que 

utiliza meios negativos para resolver os problemas educacionais, como restrição, 

constrangimento e deturpação das finalidades sociais. De acordo com as 

concepções do nosso autor, as diferenças sociais só poderão ser eliminadas por 

meio da modificação da cultura social, pela qual todos possam ter acesso aos 

estudos e aos complementos familiares. Em lugar das guerras e das rivalidades, é 

necessário haver um investimentos nas relações internacionais para que toda a 

humanidade se beneficie educacionalmente.  

 
Não basta patentear os horrores da guerra e evitar tudo o que possa 
suscitar a inveja e a animosidade internacionais. Deve-se ainda 
insistir em tudo aquilo que vincula os povos para os 
empreendimentos e os resultados coletivos que a todos beneficiam, 
sem nos preocuparmos com fronteiras geográficas. E para a 
consecução de mais eficiente atitude mental, deve-se incutir o 
caráter secundário e provisório da soberania nacional, relativamente 
à colaboração e mútuas relações mais ricas, mais livres e mais 
fecundas de todos os sêres humanos. Se estas conclusões 
parecerem muito estranhas às considerações próprias da filosofia da 
educação, essa impressão revelará que as idéias sôbre a educação 
desenvolvidas nas páginas precedentes não foram 
convenientemente compreendidas. Tais conclusões prendem-se ao 
ideal genuíno da educação como a expansão das aptidões do 
indivíduo em um desenvolvimento progressivo orientado para fins 
sociais. Não sendo assim, só poderia haver incoerência na aplicação 
de um critério democrático da educação (DEWEY, 1959, p. 106). 

 

As finalidades da educação só poderão beneficiar as pessoas 

quando a sociedade for democrática, ao favorecer os interesses a distribuição das 
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benesses, ao oferecer oportunidades para a reconstrução dos hábitos e das 

instituições e, isto somente, quando seus membros viverem de forma a cooperarem 

uns com os outros mutuamente. Caso contrário, se existir uma classe social que se 

aproveita do trabalho de outra menos privilegiada, essa sociedade estará praticando 

uma depreciação das massas, o que, de acordo com Dewey (1959, p. 133), é uma 

das “[...] características das comunidades aristocráticas”, visto que na verdadeira 

democracia existe uma mútua retribuição social que resulta de um valor moral e 

ideal. Nas palavras do filósofo norte-americano, ao objetivar preparar o indivíduo 

para o trabalho, a educação deverá conciliar: 

 
[...] a cultura liberal com a educação socialmente útil, com a aptidão 
de compartir, eficientemente e com prazer, ocupações produtivas. E 
tal educação tenderá por si mesma a eliminar os males da presente 
situação econômica. [...]. Uma educação que unificasse a atitude 
mental dos membros da sociedade contribuiria muito para unificar a 
própria sociedade (DEWEY, 1959, p. 285-286). 

 

A sociedade então seria unificada em si mesma para que todos 

tenham acesso aos conhecimentos teóricos, compreendendo-os, e, também do 

mesmo modo, disponibilizando oportunidade de desfrutarem os lazeres. Todavia, na 

visão deweyana não há como fugir da necessidade do trabalho, pois este 

proporciona a renovação dos recursos para a vida do ser humano, sendo assim esta 

unificação mental entre os membros da sociedade eliminará grande parte dos 

problemas econômicos.  

Considerando que o espaço escolar projeta de fato a sociedade, a 

educação deverá reconstruir gradativamente os materiais e os métodos escolares, 

utilizando-se dos fatores industriais para tornar a vida do educando mais significativa 

– desenvolvendo integralmente sua mentalidade. Ela deverá auxiliar na descoberta 

das aptidões naturais de cada um e fazer com que estes indivíduos “[...] se ocupem 

com alguma coisa que torne a vida das outras pessoas mais digna de ser vivida, e 

que por conseguinte torne mais perceptíveis os elos que ligam os indivíduos entre si 

[...]” (DEWEY, 1959, p. 349). Desta forma então, a educação transformará 

educativamente a sociedade de maneira a suprir as barreiras que distanciam as 

pessoas e a estabelecer uma ordem industrial mais avançada. Pois, de acordo com 

Dewey (1959), o maior problema da sociedade se constitui no exercício de aptidões 

indesejadas ou que não correspondem às aptidões inatas do indivíduo, visto que 
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assim resultam numa deficiência intelectual, a qual afetará todas as classes sociais, 

provocando desordem e injustiças sociais. 

 
Sentimentalmente antolhar-se-á rudeza o dizer-se que o maior mal 
do presente regime não está na pobreza, nem no sofrimento que ela 
acarreta, e sim na circunstância de tantas pessoas terem empregos 
em desacordo com seus gostos, empregos que exercem ùnicamente 
pela recompensa pecuniária que dêles auferem. Pois tais ocupações 
provocam muitas vêzês a aversão, a má vontade, negligências e 
indiferença pelo trabalho. Nem o coração do homem, nem seu 
espírito se acham nesse trabalho. Por outro lado, aquêles que não 
sòmente estão muito mais providos de bens de fortuna, como 
também têm excessivo, se não monopolizador domínio sôbre a 
atividade do maior número, são excluídos do intercâmbio social 
igualitário e geral. Sentem-se estimulados para se entregarem aos 
prazeres e à ostentação; procuram ressarcir-se dêsse afastamento 
por meio da impressão que podem causar de disporem da fôrça, de 
bens mais abundantes e da faculdade de fruírem mais prazeres 
(DEWEY, 1959, p. 350). 

 

Esta parte gera muitas divergências entre os teóricos, a qual 

“possivelmente” pode ser interpretada equivocadamente, de maneira a relacionarem-

na às concepções elitistas. Para os defensores da Teoria Histórico-Crítica, partindo 

de outros ideais de homem e de sociedade, tais argumentos embasam a visão do 

pragmatismo como uma teoria mantenedora da sociedade capitalista. Justificando 

seu posicionamento crítico contra um mecanismo de “adaptação”, Saviani (1986, p. 

36), em defesa da transformação da sociedade advoga que: 

 
Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta 
contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino 
das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da 
escola significa engajar-se no esforço para garantir aos 
trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas 
condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 
educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo 
a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses 
dominantes.  

 

Concebemos essa defesa de Saviani pela transformação histórica 

da sociedade, como sendo semelhante à defesa de Dewey, embora de modos 

diferentes e, evidentemente, por perspectivas diversas. Enquanto Saviani reclama a 

garantia de um ensino de melhor qualidade aos trabalhadores nas atuais condições 

históricas, Dewey, conforme pudemos observar durante toda a exposição deste 

trabalho está defendendo também uma educação de melhor qualidade, tendo em 
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vista a conquista de uma sociedade mais aperfeiçoada. O que ele defende é uma 

educação de qualidade a todos, por isso democrática, pois, conforme entendemos, 

para ele, até a elite é prejudicada com essa educação de cunho dicotômico. Mas 

pelo observado, o problema é que os defensores da crítica concebem esse 

“aperfeiçoamento” como um mecanismo de manutenção da sociedade capitalista. 

Tema bastante intrigante a ser estudado. 

Saviani (1986) alega que a pedagogia da existência foi uma 

proposta burguesa, visto que a pedagogia da essência na escola tradicional já não 

estava dando conta de atender aos interesses e privilégios do grupo social 

favorecido, e apresentava então, como objetivo, a legitimação da dominação. A 

pedagogia existencial defendia que devemos respeitar as diferenças essenciais 

entre os indivíduos, pois todos somos diferentes uns dos outros. “Então, há aqueles 

que têm mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; há aqueles que 

aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso e os que se 

interessam por aquilo” (SAVIANI, 1986, p. 45).  

Embora “aparentemente” Dewey se enquadre como um defensor de 

tal perspectiva da existência5, ele não se contrapõe ao movimento de libertação da 

humanidade. Para este filósofo, como já vimos principalmente nas exposições das 

páginas 59, 60, e 77 e 78 neste trabalho, é importante ao educador conhecer todas 

as aptidões e deficiências inatas do aluno, pois a partir delas, o filósofo norte-

americano acredita que o conhecimento das particularidades dos educandos 

auxiliará no desenvolvimento da autonomia destes, perante as situações, motivando-

os nos estudos. Desse modo, por meio de sua expansão intelectual e o 

desenvolvimento de uma moralidade, estariam prontos para colaborarem para com a 

melhoria de toda a sociedade. 

Contudo, não podemos desconsiderar que Dewey viveu um tempo 

marcado pelos estudos da Psicologia que se destacava como uma brilhante 

alternativa para se compreender o humano. Nesse sentido, ele mesmo foi atraído 

por esses conhecimentos, desenvolvendo muitos estudos no campo da Psicologia, 

cujos resultados alia com aqueles de cunho mais educacional que realizou, 

principalmente, na Universidade de Chicago.    

                                                 
5
 Não sabemos afirmar se Dewey concebe o Existencialismo da mesma forma que Saviani. 
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Segundo Saviani (1986), o movimento escolanovista critica o ensino 

tradicional sob o pretexto de que este não é científico. Contudo, o autor defende que 

o ensino científico, no caso de cunho tradicional, “[...] aciona-se a escola redentora 

da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de 

consolidação da ordem democrática” (SAVIANI, 1986, p. 47). Assim sendo, este 

teórico critica a Escola Nova por querer transformar o ensino em um processo de 

pesquisa científica, dizendo que isto é “artificializá-lo” – o seu ponto fraco - pois em 

suas palavras, “Sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 

desconhecido” (SAVIANI, 1986, p. 51). Por esta razão, segundo Saviani, o ponto 

forte do ensino tradicional é fazer o aluno conhecer as coisas por meio daquilo que 

já é conhecido.  

Admitimos que, para que as pessoas possam agir inteligentemente, 

são necessários os conhecimentos prévios. Para Dewey (1959), esses devem se 

constituir pelas experiências acumuladas, sistematizadas e realizadas pela 

humanidade. Nada obstante, conforme vimos nas páginas 40, 41 e 42 deste 

trabalho, Dewey explica que a escola deve saber selecioná-los de maneira que eles 

sejam úteis socialmente na vida destes alunos, frente à complexidade da sociedade. 

Diante de tal polêmica, suspeitamos que muitos dos problemas apontados à 

proposta deweyana, na verdade, deveriam recair às “aplicações” efetivas das suas 

ideias no contexto escolar, muitas das quais, o próprio autor, certamente, não se 

orgulharia de ter sido mentor, conforme observamos em sua obra Experiência e 

Educação (2010). Nesse sentido é possível haver um exagero no uso do “aprender a 

aprender”, esvaziando seu sentido, especialmente no que se refere aos conteúdos 

escolares.  

Continuando, Saviani (1986, p. 51-52) afirma que: 

 
[...] o desconhecido não pode ser definido em termos individuais, 
mas em termos sociais, isto é, trata-se daquilo que a sociedade e, no 
limite, a humanidade em seu conjunto desconhece. Só assim seria 
possível encontrar-se um critério aceitável para distinguir as 
pesquisas relevantes das que não o são, isto é, para se distinguir a 
pesquisa da pseudopesquisa, da pesquisa de "mentirinha", da 
pesquisa de brincadeira, que, em boa parte, me parece, constitui o 
manancial dos processos novos de ensino. 

 

O autor norte-americano insiste, entretanto, que os problemas 

investigados devem ter relevância para o grupo, tanto é que sugere a realização de 
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estudos em equipe e por projetos, nas escolas. Dewey também nos explica, que o 

agir inteligente requer reflexão, e por tais razões, conforme já foi comentado nas 

páginas 34, 35, 36, 37 e 38 deste trabalho, este autor defende o pensamento como 

um processo de investigação, o qual é algo necessário para a construção do 

conhecimento individual de cada um, realizado em conjunto com uma “comunidade” 

de indivíduos preparados para viverem em democracia. 

Saviani comenta (1986) que somente a classe privilegiada desfrutou 

dos benefícios destas teorias novas, que se dizem democráticas, enquanto as 

pessoas da classe menos privilegiada continuaram a se educar segundo o método 

tradicional. Neste contexto, ao explicar que mesmo com a autoridade dos 

professores do método tradicional, os alunos conseguiam alcançar “[...] a um nível 

elevado de assimilação da cultura da humanidade” (SAVIANI, 1986, p. 53), o filósofo 

brasileiro afirma que “[...] quando mais se falou em democracia no interior da escola, 

menos democrática ela foi, e quando menos se falou em democracia, mais ela 

esteve articulada com a construção de uma ordem democrática” (SAVIANI, 1986, p. 

53).  

O que podemos concluir disto é que possivelmente pode ter-se 

manifestado um conflito entre a teoria e a prática, de maneira que os princípios 

teóricos do movimento escolanovista tenham sido utilizados de maneira não integra, 

sendo então estes princípios aproveitados para fundamentar interesses próprios da 

elite. Será que se tais princípios fossem aplicados tal como estão teoricamente, a 

nossa realidade educacional no Brasil teria sido diferente? 

De acordo com a filosofia deweyana, a democracia deve começar 

em casa, por nós mesmos em nossos estilos de vida, para que posteriormente, 

ensinemos uns aos outros. O que Saviani (1986, p. 82) diz sobre isto é que: 

 
[...] uma relação pedagógica vista pelo ângulo de seu ponto de 
partida não só poderá como tenderá, dada a própria natureza do 
fenômeno educativo nas condições em que vigora o modo de 
produção capitalista, a produzir efeitos socialmente antidemocráticos.  

 

Quanto a este ponto, podemos concordar com o autor brasileiro, 

pois segundo Dewey (1959), o progresso da sociedade deveria começar com o 

desenvolvimento de uma consciência moral entre todos os indivíduos da sociedade. 

Entendemos que isso se completaria, principalmente em relação aos nossos 
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governantes. Assim, seguindo esta lógica, entendemos que para o autor norte-

americano a democracia também é um ideal moral a ser alcançado. 

Saviani (1986) continua seus argumentos nos dizendo que a defesa 

de uma educação para todos expressava o interesse da burguesia naquele 

momento, e também expressava o interesse das demais classes sociais. Para a 

burguesia “[...] era importante uma ordem democrática consolidada [...]” para os 

demais “[...] era importante participar do processo político, participar das decisões” 

(SAVIANI, 1986, p. 56). Este autor explica que a Escola Nova concebia a escola 

como um instrumento político, visto que, quando a classe dominante percebeu que 

seus interesses políticos não correspondiam aos interesses do povo, essa classe 

entendeu que a escolarização do povo naquele momento não estava funcionando 

bem, de acordo com seu ponto de vista, e que por este motivo era necessário 

reformular a escola. 

 
“Ora, então essa escola não está funcionando bem” foi o raciocínio 
das elites, das camadas dominantes; e se essa escola não está 
funcionando bem, é preciso reformar a escola. Não basta a 
quantidade, não adianta dar escola para todo mundo desse jeito. E 
surgiu a Escola Nova, que tornou possível, ao mesmo tempo, o 
aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do 
nível de ensino destinado às camadas populares. É nesse sentido 
que a hegemonia pôde ser recomposta (SAVIANI, 1986, p. 56-57).  

 

A partir da década de 1930, de acordo com este autor, todos os 

teóricos progressistas da educação passaram a apoiar o movimento da Escola 

Nova. A partir da leitura da citação acima, podemos entender que o autor esteja 

dizendo que a Escola Nova surgiu em nosso país com o objetivo de atender às elites 

– embora, é necessário deixarmos claro que não estamos dizendo que o autor 

brasileiro faz esta afirmação. Conforme nossos estudos, não poderíamos concordar 

com tal idéia de modo integral. Se somente pudermos concordar que os princípios 

escolanovistas possam ter sidos utilizados pelas elites em prol de seus próprios 

interesses pelo simples motivo de a teoria pragmática se harmonizar com facilidade 

à lógica capitalista, segundo mostrado pelos defensores da crítica, devido ao 

contexto de consolidação do capitalismo com o surgimento do pragmatismo.  

Saviani (1986) defende que a escola deve se preocupar 

constantemente em transmitir os conteúdos culturais sistematizados pela 

humanidade de tal forma que as camadas populares consigam dominá-los, pois o 
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domínio da cultura é uma arma contra os dominadores. Em suas palavras, “[...] o 

dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes 

dominam. Então dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação” 

(SAVIANI, 1986, p. 59). Considerando estes argumentos, ele chega à sua tese da 

curvatura da vara, através da qual não defende nem a pedagogia tradicional e nem a 

pedagogia nova, mas sim “[...] na valorização dos conteúdos que apontam para uma 

pedagogia revolucionária” (SAVIANI, 1986, p. 60-61), contra os mecanismos de 

hegemonia. Assim, ele diz que a escola deve se inserir num “[...] processo mais 

amplo de construção de uma nova sociedade” (SAVIANI, 1986, p. 60-61).  

Entendemos que Dewey (1959) defendia um objetivo educacional 

que favorecesse o desenvolvimento social, embora de maneira diferente daquilo que 

chegamos. Segundo sua perspectiva, nos parece que ele também não estava 

satisfeito com o modelo de sociedade que experimentava. Podemos perceber com 

base nestas informações, que, o problema da Escola Nova “possivelmente”, pode 

ser referido especialmente às forças regentes de nosso país, que não cumpriram 

sua função de universalizar a educação, conforme os princípios que os teóricos 

defendiam. Isso talvez porque tal proposta requereria altos investimentos, não só em 

materiais didático-pedagógicos e estrutura física, mas como também e 

principalmente sobre a formação e a contratação de educadores capacitados. Haja 

vista a significativa bandeira dos escolanovistas quanto à formação de professores. 

Assim, é necessário olharmos para este momento dentro do contexto histórico-social 

do país daquela época considerando muitas variáveis, parte das quais é pouco 

incluída nas análises. A situação educacional tinha muitos limites para se 

desenvolver chegando ao que está hoje. 

Saviani (1986) critica a pedagogia nova de ingênua por acreditar que 

a sociedade poderia mudar pela educação, mas ele também não acredita nisto 

quando defende a transmissão e o domínio da cultura humana como arma contra a 

dominação? Ele diz assim: “A educação, portanto, não transforma de modo direto e 

imediato e sim de modo indireto e mediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da 

prática” (SAVIANI, 1986, p. 76). Mas, considerando tudo o que vimos sobre a 

filosofia deweyana até aqui, segundo o princípio da continuidade e da interação da 

experiência, não é somente a escola que estará promovendo esta transformação, 

pois ela é somente um meio presente no contexto das mudanças a serem efetuadas. 
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Mas, são as constantes aprendizagens ao longo do tempo, no dia a dia, que 

constituem o amplo espectro de experiências humanas. 

É evidente a enorme importância dada à educação escolar, pelo 

autor norte-americano, cujo ambiente se constitui no grande laboratório de testagem 

das verdades e reconstrução da experiência. 

Saviani (1986, p. 64) critica a pedagogia nova e a pedagogia da 

existência dizendo que ambas se equivalem, pois elas se engendram no interior do 

que designa por “concepção humanista moderna de Filosofia da Educação”, de 

maneira a centrarem-se na vida e na existência – ao contrário da concepção 

tradicional que se centra no conhecimento e na essência. É nesta nova concepção 

educacional que encontramos a corrente pragmática. “Nesta acepção, estamos nos 

referindo a um amplo movimento filosófico que abrange correntes tais como o 

Pragmatismo, o Vitalismo, Historicismo, Existencialismo e Fenomenologia, com 

importantes repercussões no campo educacional” (SAVIANI, 1986, p. 64). Mas o que 

se faz importante destacar da fala de Saviani (1986, p. 65, grifos nossos) é que “[...] 

a concepção ‘humanista’ moderna se manifesta na educação 

predominantemente sob a forma do movimento escolanovista cuja inspiração 

filosófica principal situa-se na corrente do pragmatismo”. É aí que ele critica 

esta concepção (o pragmatismo) quando alega que ela “[...] admite a existência de 

formas descontínuas na educação [...]” (SAVIANI, 1986, p. 65). Em um sentido mais 

amplo, segundo este autor, esta corrente filosófica não considera a educação como 

um processo continuado, predefinido e lógico, pois seu ritmo é determinado pelas 

diferenças existenciais de cada um, de maneira que os fatores psicológicos 

predominam aos lógicos. Conforme Saviani (1986), em um sentido mais restrito, a 

concepção humanista moderna alega que devemos estar sempre predispostos, 

tendo em vista que os momentos educativos são inesperados, raros, passageiros e 

instantâneos. 

Acompanhando a lógica deste estudo, está mais do que claro que 

Dewey concebe a educação conforme um processo de constante reconstrução e 

reorganização da experiência, que capacita o indivíduo a dirigir o processo contínuo 

e subsequente das próximas experiências que são contínuas como o é a própria 

vida – isto feito por meio da percepção das conexões e das continuidades existentes 

naquilo que se experiência. Por este motivo, o filósofo norte-americano defende a 

intervenção dos adultos, modelando as experiências dos mais jovens com o intuito 
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de alcançar uma eficiência social. Neste contexto, para Dewey (1959) é 

extremamente relevante considerarmos as mudanças do mundo, ao pensarmos nos 

objetivos educacionais. 

Saviani (1986, p. 67) declara que “[...] o movimento da Escola Nova 

funcionou como mecanismo de recomposição da hegemonia burguesa”. Todavia, 

como já expusemos, o que realmente deve ter acontecido é que as lideranças do 

país aplicaram somente os princípios teóricos que lhes interessaram – fato que 

contribuiu para com a redução teórica das teorias aos jargões que foram 

amplamente popularizados e que, a nosso ver, merecem ser revistos.  

Este autor também nos diz que “Uma pedagogia revolucionária 

centra-se, pois, na igualdade essencial entre os homens” (SAVIANI, 1986, p. 68). 

Conforme o que foi exposto até aqui, principalmente sobre o ideal democrático da 

teoria deweyana, entendemos que seu autor também defendia a igualdade entre os 

homens. 

Essa pedagogia revolucionária, nas palavras de Saviani (1986, p. 

68), deve considerar “[...] a difusão de conteúdos, vivos e atualizados, uma das 

tarefas primordiais do processo educativo em geral e da escola em particular”. 

Dewey (1959) não é contra os conteúdos vivos e atualizados, conforme pode ficar 

parecendo, mas sim pelo contrário, ele é contra os conteúdos livrescos e a cultura 

acadêmica ociosa, os quais, segundo ele, provocam práticas sem sentido, conforme 

já vimos na página 61 e 62 deste trabalho. 

Continuando os argumentos, Saviani (1986, p. 68) explica que: 

 
Em suma: a pedagogia revolucionaria não vê a necessidade de 
negar a essência para admitir o caráter dinâmico da realidade como 
o faz a pedagogia da existência, [...]. Também não vê a necessidade 
de negar o movimento para captar a essência do processo histórico 
[...]. 

 

 Conforme os princípios de adaptação, continuidade e renovação da 

vida, de acordo com Dewey (1959, p. 54), o bem estar das pessoas e o progresso 

social se correlacionam com os procedimentos dos indivíduos em relação às coisas 

e às mudanças de toda a realidade. É nesse meio de desenvolvimento contínuo que 

surge o interesse - fato que justifica o processo educativo como fim em si mesmo. 

Dewey enfatiza o movimento, pois, para ele, a vida e a educação são movimentos 

que se dão na natureza e no percurso histórico experimentado pela humanidade, ou 
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seja, “[...] o conhecimento do passado é a chave para a compreensão do presente” 

(DEWEY, 1959, p. 235). Em defesa da essência, os defensores da crítica embasada 

no materialismo-histórico e dialético, questionam o termo interesse, alegando suas 

diversas variações as quais podem convergir para a manutenção da sociedade 

capitalista. 

Saviani (1986, p. 83) explica que “[...] tem-se a tendência a se 

desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina das finalidades sociais mais 

amplas”. Todavia, Dewey (1959) também critica os dualismos, tendo em vista que, 

segundo ele, os dualismos surgiram em meio à separação grega entre cidadãos e 

escravos, a qual propiciou o antagonismo existente na educação entre a utilidade e 

os lazeres, e que perdura até os dias atuais (DEWEY, 1959, p. 275-280).  

Contudo, refletindo sobre a seguinte citação de Saviani (1986, p. 

90): 

 
[...] é preciso levar em conta que o grau de dependência da 
educação em relação á política é maior de que o desta em relação 
àquela. Poderíamos, pois, dizer que existe uma subordinação relativa 
mas real da educação diante da política. Trata-se, porém, de uma 
subordinação histórica e, como tal, não somente pode como deve ser 
superada. 

 

Podemos encontrar então um dos possíveis motivos que 

contribuíram para com tantas controvérsias em relação ao movimento escolanovista 

no Brasil. Com base nesta análise, concluímos que a proposta deste movimento 

parece-nos que nem chegou a se concretizar no contexto histórico-social do Brasil 

da época, pois as reformas que eram necessárias na base da estrutura 

organizacional do país não eram simples para serem efetuadas, de fato. 

. 

4.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROBLEMATIZAÇÃO DESTE CAPÍTULO 

 

Associarmos o pensamento de Dewey à Escola Nova, 

especialmente, ao movimento escolanovista brasileiro, exige alguns cuidados.  As 

informações aqui discutidas parecem confrontar-se, em grande medida, com os 

argumentos críticos de Saviani, quando este alega, por exemplo, que a Escola Nova 

foi um movimento das elites. Saviani pode ter tido razão ao dizer que estas teorias 

novas, que se diziam democráticas, só beneficiaram as pessoas da classe 



96 

privilegiada, enquanto aqueles oriundos da classe menos privilegiada continuaram a 

ser educados pelo método tradicional. Todavia, merece atenção o fato de que a 

escola pública, em grande parte, continuou seguindo as metodologias tradicionais de 

ensino, devido às resistências quanto às novas propostas e, principalmente, pela 

falta de subsídios e incentivos governamentais. Não merecendo a culpa ser recaída 

diretamente à teoria que deu sustentação ao movimento. 

Considerando as informações observadas neste estudo, poderíamos 

dizer ainda que, se as autoridades governamentais de nosso país tivessem seguido 

os princípios escolanovistas ao “pé da letra”, e não somente as “partes teóricas 

interessantes”, poderia ter havido então um maior impacto dessas ideias e os 

objetivos defendidos por tal perspectiva teórica teriam se aproximado de uma 

realização mais efetiva. Ou então, sendo menos otimistas, poderia ter acontecido 

sim uma mudança na realidade do país, a qual nos estaria ditando outras espécies 

de problemas derivados de tal mudança. 

Infelizmente, a nosso ver, esse conjunto de fatos aqui apresentados 

colaboram para com a formação de jargões teóricos, os quais se disseminam entre a 

população e aqueles estudiosos “teoricamente mais desatenciosos”, diante de cuja 

suspeita nos parece haver a necessidade de maiores estudos e pesquisas sobre o 

assunto, principalmente quanto à necessária utilização das fontes primárias e, se 

possível, lidas no seu original. Isto não quer dizer que estejamos desmerecendo 

intérpretes e comentadores, muitos dos quais nos abalizam consideravelmente, 

como também nos provocam com suas análises.  Mas, a formação de 

pesquisadores com iniciativa própria, curiosidade teórica e autonomia intelectual 

parece estar sempre no horizonte da idéia original de “educação”.  

Dada a complexidade desta teoria deweyana na corrente filosófica 

do pragmatismo clássico, percebemos que é possível a existência de uma variação 

de interpretações, o que pode ocasionar algum desvio no conteúdo relacionado à 

mesma. Ozmon e Crazer (2004, p. 142) já nos alertam “[...] que Dewey é muito 

atacado e discutido, mas pouco lido”. Sendo assim, nos esforçamos para não 

cometermos equívocos nos entendimentos teóricos, embora possamos ter deixado 

alguma falha passar despercebida. Sobre essa problemática, Paulo Freire (2010, p. 

16) já nos aponta uma postura ética, nos advertindo de que “Não podemos basear 

nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras. Pior 

ainda, tendo lido apenas a crítica de que só leu a contracapa de um de seus livros”. 
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E isso também se aplica a nós quanto à crítica de outras teorias, como por exemplo, 

a de Saviani. 

Deste modo, é necessário esclarecermos que não tivemos a 

intenção de criticar a Teoria Histórico-Crítica, mas sim de conhecer as críticas postas 

à teoria deweyana, e, a partir de nossos estudos, apontarmos os possíveis mal 

entendidos. Contudo, é necessário sabermos que é fundamental desenvolvermos 

um hábito de pesquisa para que, como educadores, estejamos sempre a melhorar 

qualitativamente o nosso trabalho frente às mudanças e aos desafios que surgirem, 

buscando contribuir, mesmo que minimamente, para com a melhora do ambiente ao 

nosso redor, e com o aprimoramento da sociedade, de forma geral. 

É muito rico num processo de formação, que nós saibamos 

incorporar diferentes interpretações, desde que tenhamos uma postura séria e crítica 

frente a elas. Tal atitude avessa a preconceitos ou discriminações a alguns outros 

teóricos, os quais sempre contribuem de alguma forma nos alertando, sobre pontos 

que não fomos capazes de observar. Contudo, acreditamos que devemos nos 

esforçar para elaborarmos nossos próprios pontos de vista buscando uma maior 

consistência em nossa formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora a realização desse trabalho não tenha sido fácil para uma 

iniciante em pesquisa, demarcando grande esforço e exigindo rigor na análise dos 

livros, não fugimos no entanto, ao risco das falhas e limitações - conforme Gavilan 

(2010, p. 42) também explica nas considerações finais de seu trabalho. Contudo, 

concluo com satisfação, pois este estudo contribuiu de maneira enriquecedora para 

o meu amadurecimento profissional, como futura pedagoga e pesquisadora em 

educação, e também, principalmente, para com o meu amadurecimento individual, 

enquanto pessoa.  

Conhecer um “pouquinho” do pensamento de John Dewey contribuiu 

para que eu pudesse olhar o mundo de uma nova forma. Além disso, percebi uma 

outra alternativa para interpretar o fenômeno educacional. 

Dentre os inúmeros aprendizados que esta pesquisa me 

proporcionou e, acredito, pode proporcionar aos leitores, destaco a emergência de 

nós educadores continuarmos nossas pesquisas, para aperfeiçoarmos 

qualitativamente nossas práticas, frente às mudanças do mundo, à complexidade 

dos fatores que se envolvem na educabilidade e, ainda, especialmente em relação 

ao ser humano, o qual é simultaneamente tão singular, diverso e complexo. Assim, 

essa pesquisa possibilitou a modificação do meu olhar sobre o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente, e também sobre a relevância da necessária relação 

da filosofia com a educação frente à prática educativa, me ajudando a perceber um 

pouco da responsabilidade intelectual que me compete como educadora e como 

pessoa. 

Este estudo me ofereceu oportunidades por meio das exposições 

encontradas, para que eu possa refletir com mais profundidade as diversas áreas de 

conhecimentos que compuseram a minha graduação. Isso porque, a meu ver, a 

complexidade da teoria privilegia grande parte dos aspectos que envolvem e são 

necessários aos processos educativos, e por conseqüência, à formação de 

professores. Assim, considerando-me uma futura pedagoga, e ainda uma jovem 

pesquisadora que tem muito o que experienciar e aprender, este estudo me 

proporcionou uma grande e “exclusiva” oportunidade para que eu refletisse sobre 

minhas práticas e, principalmente,  minha responsabilidade social perante à 

sociedade e aos meus futuros educandos. Aprendi a valorizar mais os pensamentos 
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e reflexões, pois, a partir dessa experiência os percebi como aqueles que me 

proporcionarão as condições necessárias para a tomada de ações inteligentes, 

possibilitando alguma ação em prol da melhoria das condições ao meu redor. 

Já em relação ao terceiro capítulo, me preocupo em chamar a 

atenção para que o leitor não olhe para esta pequena análise das críticas de Saviani 

como se tivesse sido interpretada por mim como que gerada por um espírito de 

rivalidade teórica, e muito menos, como uma análise feita por uma iniciante em 

pesquisa, imbuída pela ingenuidade. Pois, devemos saber que é extremamente 

complicado “criticar”, quanto mais “analisar as críticas elaboradas”, ainda mais 

quando essas idéias foram realizadas por um reconhecido e renomado autor, com o 

é Saviani.  

São essas dificuldades que buscamos revelar aqui, tendo 

consciência de nossas limitações e possíveis falhas, das quais não nos demos conta 

imediatamente, uma vez que precisamos aprofundar ainda mais nossos estudos.  

Em relação a determinadas idéias aqui destacadas, é comum 

encontrarmos estudiosos que nos apontam significados diferentes quanto aos 

conceitos. Por isso, não quero apresentar o texto deste terceiro capítulo como um 

estudo pronto, mas sim como um texto instigativo para outras problematizações, as 

quais exigem muitos estudos e requerem muita seriedade e empenho rigoroso nas 

realizações das leituras e análises. 

Assim, perante a complexidade das teorias é necessário realizarmos 

investigações mais aprimoradas, analisando seus diversos elementos e aspectos, 

antes de nos posicionarmos a respeito. É nessa situação que “eu enxergo” a beleza 

e a relevância da Filosofia como uma auxiliadora no campo educacional. Para 

melhorarmos nossas práticas e vivenciarmos experiências melhores frente às 

constantes mudanças do mundo, o qual cada vez mais se torna mais complexo, 

sendo necessário pensarmos com mais profundidade. Por isso Dewey nos diz que é 

necessário agirmos inteligentemente. E, conforme vimos, na introdução, pela 

argumentação de Craver e Ozmon (2004), por meio da filosofia educacional 

poderemos conhecer uma diversidade de conceitos e opiniões que já foram 

pensados acerca dos inúmeros problemas que nos incomodam, para tentarmos 

encontrar as soluções mais adequadas, utilizando tais idéias da melhor maneira 

possível. 

Considero este estudo apenas como um primeiro passo! 
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