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RESUMO 
 
Esse estudo é uma continuidade dos trabalhos realizados em iniciação científica, os 
quais se desenvolveram em torno das ideias de alguns autores, em especial, John 
Dewey, em cujo referencial teórico foi agora acrescido o pensamento de Anísio 
Teixeira, a partir do que nos conduzimos ao entendimento da realidade atual, 
considerando as experiências de Dewey na Escola Laboratório de Chicago e nas de 
Teixeira na Escola Parque. Nesse sentido, buscamos nos aprofundar nos aspectos 
teóricos de ambos os autores, no que diz respeito aos vínculos das suas ideias com 
as mencionadas experiências efetivadas no âmbito educacional, o primeiro na 
cidade de Chicago e o segundo na cidade de Salvador.  Nosso interesse, nesta 
oportunidade, foi o de investigar se tais experiências atingiram a realidade 
educacional ainda vigente. Assim, num segundo momento, realizamos uma pesquisa 
de campo em uma escola pública de São Paulo, a saber, a Escola de Aplicação da 
FEUSP, cujos vínculos escola-universidade nos despertou semelhanças com as 
propostas dos autores. A finalidade do estudo foi, a partir da observação da 
perspectiva antropológica presente nas práticas realizadas pelos professores, 
ampliar para outras questões relevantes relacionadas ao nosso interesse, levando 
as contribuições dos autores supracitados para os que ainda atuam na educação 
básica. Esta pesquisa foi subsidiada por informações oferecidas pelo Plano Escolar 
(2015) da instituição e pelo questionário fundamentado em inquietações surgidas 
nas situações de pesquisas já realizadas e baseado nas afirmações apresentadas 
por ambos os autores estudados, sendo posteriormente, dirigido aos profissionais 
antecipadamente contatados. Após obter os resultados colhidos nessa escola, 
realizamos uma análise crítica dos dados, nos possibilitando apreender as 
aproximações e diferenças da realidade da citada escola com as teorias formuladas 
pelos autores que nos ofereceram os subsídios teóricos. Por fim, é de nosso 
interesse sintetizarmos os conceitos discutidos pelos autores relacionando-os à 
realidade brasileira do século XXI. Obtivemos com essa pesquisa, a percepção do 
quanto a formação não deva ser endereçada apenas à obtenção e aumento de 
conteúdo a partir de uma perspectiva radicalmente coletiva, mas sim que deve gerir 
o desenvolvimento individual, tornando as pessoas capazes de pensar e refletir 
amplamente incluindo no rol dos seus interesses as questões que afetam a 
sociedade onde vivem. No entanto, nos deparamos com exemplificações de 
professoras que, em boa parte, buscam em suas ações alcançar a formação integral 
dos sujeitos, mas que ao pensarem em qual proporção a escola pode influenciar 
para que as crianças se tornem “melhores cidadãos”, se frustram ao notarem que as 
influências exteriores são múltiplas na vida de seus alunos. Isso nos mostra a 
necessidade de a escola não ser considerada uma vida paralela à vida social ou 
vista como uma experiência isolada idealisticamente. Mas, que os jovens devam 
viver sua vida de modo independente e autônomo em qualquer situação em que se 
encontrem, relacionando as experiências externas com aquelas que obtenham na 
escola, sendo estas melhor organizadas e selecionadas em prol de sua formação.  
Palavras-chave: Educação atual. Escola Laboratório de Chicago. Escola Parque. 
Dewey. Teixeira. 
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ABSTRACT 
 

This study is a continuation of the work done in “projects of scientific initiation”, which 
were developed around the ideas of some authors, especially John Dewey, in which 
theoretical framework has now added the thought of Teixeira, from which we are 
engaged in the understanding of the current situation, considering the Dewey 
experiences in Chicago Laboratory School, and Teixeira at Park School. In this 
sense, we seek to deeply go into the theoretical aspects of both authors, with respect 
to the bonds of their ideas with the mentioned experience conducted in the 
educational field, the first in the city of Chicago and the second in the city of 
Salvador. Our interest in this opportunity was to investigate whether these 
experiences reached the educational reality still in force. Thus, in a second moment, 
we conducted a field study in a public school in São Paulo, namely the Application 
School of FEUSP, whose school-university aroused similarities with the proposals of 
the authors. The purpose of the study was, from the observation of the 
anthropological perspective on the practices carried out by teachers, to expand to 
other relevant issues related to our interest, bringing the contribution of the 
mentioned authors for those who still work in primary education. This research was 
supported by the information provided by the School Plan (2015) of the institution 
and the reasoned questionnaire based on concerns that were arising in other 
situations of research already carried out, and also it was based on statements made 
by both authors studied, and it was subsequently directed to advance contacted 
professionals. After obtaining the results collected in this school, we conducted a 
critical analysis of the data, enabling us to grasp the similarities and differences of the 
mentioned school reality with the theories formulated by the authors who have given 
us the theoretical basis. Finally, it was our interest to synthesize the concepts 
discussed by the authors relating them to the Brazilian reality of the twenty-first 
century. We obtained with this research the perception of how the “education” should 
not be addressed only to obtain and increase the content from a radically collective 
perspective, but it should manage individual development, making people able to 
think and reflect widely, including in the list of their interests the issues that affect the 
society in which they live. However, we came across some concerns of the teachers 
who said that they largely seek in their actions to achieve the integral formation of the 
subjects, but when they think of what proportion the school can influence the children 
to become "better citizens", teachers become disappointed to notice that outside 
influences are many in the lives of their students. This shows the need for the school 
not be considered a parallel life to social life or seen as an idealistically isolated 
experience, but that young people should live their lives independently and 
autonomously in any situation they are in, being capable to relate the external 
experiences with those obtained at school, which should be better organized and 
selected for the sake of their training. 
 
Key words: Current education. Chicago Laboratory School. School Park. Dewey. 
Teixeira. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo versa sobre as implicações antropológicas na educação 

escolar da tradição Dewey – Teixeira, levando em conta que esses autores são 

marcos importantes no pensamento pedagógico. Consta que ambos os filósofos 

seguem a linha pragmatista, sendo frequentemente interpretados como aqueles que 

se inserem numa pedagogia liberal. Esses detalhes teóricos merecem, entretanto, 

alguns esclarecimentos, tarefa que tentaremos realizar ao longo do trabalho. 

O filósofo norte-americano John Dewey (1859 – 1952) é considerado um 

grande filósofo que exerceu forte influência sobre o pensamento pedagógico em 

grande parte do mundo. Sua obra, além de permear o campo da educação, da 

psicologia e da filosofia, contribuiu na sistematização do pragmatismo clássico, 

cooperando também para a formação da chamada “escola nova”, preferencialmente 

denominada por ele como “escola progressiva”. 

 Foi a partir do contexto escola novista brasileiro - o qual apresentou, de 

alguma forma, as mesmas características apontadas por Dewey a respeito do 

mundo moderno - que elegemos o estudo do intelectual Anísio Teixeira (1900 - 

1971) para incluir neste trabalho, pela importância de sua figura em nosso país como 

intelectual e político interessado sobretudo nas questões educacionais, ganhando 

relevo suas ideias filosófico-pedagógicas à luz de seu mentor mencionado acima. O 

autor baiano foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros de 1932 e, 

declaradamente, se coloca como um porta-voz do filósofo americano que lhe foi 

muito caro, John Dewey, no qual fundamentou suas ideias filosófico-educacionais, 

traduzindo suas obras e apoiando-se grandemente em suas sugestões teóricas.  

Considerando as semelhanças e diferenças dos contextos em que os autores 

em questão viveram, conseguimos observar, entretanto, que ambos apresentam 

semelhanças explícitas no campo teórico, pois podemos perceber que tanto Dewey 

como Teixeira, apresentam em seus estudos sobre educação uma tendência a 

entendê-la pelo caráter processual que a caracteriza, ou seja, acreditam na 

formação humana como algo que continuamente percorre a vida toda dos 

indivíduos.  

Nesse sentido, cabe uma análise sobre a educabilidade processual que 

também ocorre nas escolas, uma vez que, segundo eles, os seres humanos estão 
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situados num mundo em mudanças, vivendo numa rede de inconclusões, não 

podendo então ser considerados simplesmente seres determinados, mas apenas 

condicionados pela situação na qual se encontram, contudo, que é mutável por 

natureza. Se tomarmos o ser humano como ser determinado, isso implicaria em 

limitação definitiva do seu desenvolvimento terminável num ponto fixo de 

completude, como também seria o caso de o ser humano realizar um modelo 

aprioristicamente fixado.  

Em seguida, pretendemos utilizar nosso estudo preliminar sobre os autores 

(muito do que já desenvolvido em projetos de pesquisa de Iniciação Científica) como 

amparo para a prática docente, uma vez que esses autores buscam inovações 

efetivas para o campo educacional. Assim, partindo do conceito de “crescimento 

contínuo”, por exemplo, que possibilita uma ampliação e maior compreensão do 

conceito de educação, a saber, como aquele processo formativo que ocorre durante 

toda vida do ser humano e não somente como um conjunto de ações e situações 

implicados numa fase específica para a sua formação.  

Contudo, considerando o entendimento dos autores sobre a escola como um 

recurso indispensável ocasionado pelas necessidades e características das 

sociedades modernas, dada a sua cada vez maior complexidade, exploraremos o 

papel do professor frente à educação básica, conceito fortemente desenvolvido 

nessa tradição, especialmente evidenciado nas obras de Teixeira em razão das 

dificuldades, limitações e carências do Brasil explicitadas nas primeiras décadas do 

século XX. 

Percebemos, junto aos autores, que o processo que perpassa intimamente os 

ambientes escolares reflete as relações entre os sujeitos centrados numa concepção 

de educação.  Por isso nosso interesse em conhecer a tradição das teorias 

pedagógicas enraizadas na antropologia deweyana e/ ou de Teixeira. Levamos 

então em conta esse ser humano que transita nas escolas brasileiras, enfocando na 

relevância da educação formal, como um ambiente formativo.  

A partir dessa temática desenvolvemos nossa compreensão sobre as 

relações teóricas dos autores em questão, elegendo os conceitos basilares do seu 

pensamento, uma vez que tais orientações ofereceram sustentação a uma nova 

teoria pedagógica inspirada especialmente na antropologia e concepção de 

educação de Dewey e Teixeira e que, na realidade escolar, propuseram novas 

direções efetivas aos profissionais escolares.   
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Diante da educação brasileira atual, instiga-nos procurar compreender a 

conceituação deste processo nos dois autores, relacionando-a com as implicações 

antropológicas de ambos nas escolas, uma vez que Teixeira embora tenha partido 

fielmente das ideias de Dewey, tenha avançado teoricamente ao interpretar a 

genuína situação brasileira embora o fazendo com a lupa deweyana.   

A nosso ver, isso requer um entendimento dos conceitos basilares que os 

subsidiam, como o crescimento contínuo e o conhecimento, estudos já 

preliminarmente realizados nos projetos de iniciação científica. Frente a essas 

buscas, ainda temos como pressuposto a crença de que a melhor forma de estudar 

a educação seria começando pela educação básica, já que é uma fase tão 

importante para a vida do homem. Todas essas inquietações nos levam ao enfoque 

principal de buscar as implicações antropológicas influentes na educação e sua 

contribuição na formação/atuação pedagógica. 

A fim de realizar esse trabalho nos debruçamos nas obras desses autores. 

Em relação a Dewey nos pautamos em suas principais obras teóricas traduzidas ao 

português, a maioria das qual isto feito por Teixeira; mas, procuramos igualmente 

compreender a sua experiência efetivamente realizada na Escola Laboratório de 

Chicago. Da mesma forma o fizemos em relação a Teixeira, o qual produziu obras 

marcantes no campo da filosofia da educação, mas também se notabilizou por ações 

políticas diante dos problemas educacionais criando ainda a Escola Parque para 

efetivar as ideias que acreditava.  

Pautados na escola progressiva, como dito, cabe lembrar que Teixeira 

representa uma grande figura no movimento da escola nova brasileira e que, por 

isso, apresenta características emblemáticas em relação ao seu grande inspirador. 

O autor baiano chama a nossa atenção para os traços distintivos de nossa realidade 

inautêntica, fictícia e transplantada que, mesmo assim, busca o progresso pela 

readaptação institucional, segundo as urgências do novo mundo que nos impõem 

mudanças.   

A escola brasileira necessitava naquele momento de uma urgente 

reconstrução, no âmbito funcional, pois precisava apresentar uma prática ativa e 

formadora, com oportunidades para o desenvolvimento e crescimento da sociedade.  

Diante dos esforços teóricos e práticos dos nossos autores, vimo-nos 

motivada a investigar se, na atualidade, haveria um empenho similar por parte dos 

educadores em exercitar as ideias inovadoras propostas por Dewey e Teixeira nos 
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assim chamados Colégios de Aplicação sediados nas universidades. A oportunidade 

surgiu no momento de realização do estágio obrigatório e não obrigatório do Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina – UEL, cujas observações 

preliminares foram realizadas no Colégio de Aplicação da instituição, não nos 

levando a perceber, contudo, que nesse espaço haveria qualquer indicio da tradição 

estudada.  

Foi a partir dessa experiência que a motivação para encontrar uma resposta 

mais favorável nos fez buscar um outro espaço para a investigação, por isso, 

realizamos parte dos nossos estudos na Escola de Aplicação da Universidade de 

São Paulo - USP. 
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1. BASES TEÓRICAS DA ESCOLA LABORATÓRIO DE CHICAGO 

 

 Em primeiro lugar, vamos apresentar a 

perspectiva inovadora de John Dewey, cujo autor, 

além de publicar um vasto acervo bibliográfico no 

qual encontramos a exposição de suas ideias que 

versam principalmente nas áreas da psicologia, 

educação e filosofia, elaborou um cuidadoso 

ambiente escolar junto a Universidade de Chicago, 

conhecido como Escola Laboratório de Chicago, na 

qual exercitou pessoalmente as suas ideias sobre 

educação. 

Inicialmente, cabe situarmos a criação da Escola Laboratório ou Lab School, 

como era conhecida, considerada uma das mais ilustres escolas pioneiras do 

movimento da educação progressiva nos Estados Unidos, resultado da tentativa 

deweyana de estabelecer uma ligação entre a teoria e a prática relativas à 

pedagogia.  

 Em 1894 foi construído o primeiro laboratório, inserido na Graduate School of 

Education da Universidade de Chicago, o qual, no entanto, só começou a funcionar 

efetivamente em 1896. Pensando em uma nova forma de educar, na proposta do 

laboratório havia o objetivo de promover a investigação e testar métodos de ensino 

centrados na criança, ou seja, especificamente na infância.  

Em 1902, a Universidade de Chicago incorporou a Lab-School na estrutura 

universitária, fazendo então de Harriet Alice Chipman (mulher de Dewey) a primeira 

diretora da nova instituição. Perante a supervisão de Dewey e sua esposa, sem nos 

esquecermos de considerar os demais colaboradores ou os diversos colegas 

interessados no projeto, a Escola Laboratório tornou-se uma importante referência 

na área da investigação educativa. 

A escola de Dewey era um ambiente que defendia a necessidade de 

aquisição de conhecimento pela prática. Deste modo, todos eram convidados a 

encontrar realização pessoal e social na sua atividade diária. Era também um lugar 

onde se ressaltava a importância dos conhecimentos baseados nas experiências 

estéticas (a própria pintura, uma visita a um museu, etc.), contemplativas, onde entra 
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a questão do pensar para Dewey (pensar sobre as coisas, pensar sobre o que está 

a acontecer, pensamento reflexivo) e moral.  

Os modelos das escolas de Dewey apresentavam uma proporção 

aluno/professor de mais ou menos 10 para 01 que provinham de áreas urbanas 

(onde geralmente as comunidades valorizavam mais a educação) e da classe média, 

ou seja, com capacidade econômica para suportar elevados custos. 

Segundo Dewey, a escola deve ser um espaço de socialização em que as 

crianças encontrem oportunidades para adquirir conhecimentos e práticas úteis para 

a sua vida, uma vez que acreditava não haver separação entre a educação e a vida, 

ou seja, o papel principal da escola, para o autor, é preparar o aluno para viver no 

mundo em constantes mudanças.  

Quanto ao processo educativo, considerava fundamental partir dos interesses 

da criança, visto que oportunizando os alunos a vivenciarem por meio das 

experiências, fosse a forma mais adequada de estimular a investigação nos 

educandos, partindo de situações de dúvida e de incerteza diante da vida. E é por 

meio da escola, o autor nos ensina, que devemos dispor as condições para que as 

crianças venham a crescer em saber.  

Sempre levando em conta que o ser humano é considerado aquele que vive 

numa complexa condição de crescimento contínuo, e que esse crescimento é, 

portanto, uma característica da vida, ou seja, enquanto ser humano, basta estar vivo 

para ter a capacidade de se desenvolver, é especialmente no âmbito escolar, porém, 

que se possibilita a efetivação de tal acontecimento. Nosso crescimento não se 

desenvolve somente no patamar físico e material, mas intelectual e existencial. 

Aprendemos a lidar melhor com o mundo e a interagir com ele na proporção do 

nosso crescimento.    

 

1.1     Ser humano em crescimento contínuo 

 

Primeiramente, discutiremos algumas das ideias antropológicas deweyanas 

em torno das quais orbitam outros aspectos do pensamento do autor, cujo conjunto 

foi por ele mesmo caracterizado por um humanismo naturalista (DEWEY, 1974, 

p.161), uma vez que o homem é considerado como participante de uma complexa 

condição de crescimento, próprio da vida.  
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Para alcançarmos a compreensão dessa condição é indispensável 

apreendermos alguns outros conceitos que a envolvem, como por exemplo, 

imaturidade, potencialidade, dependência, plasticidade, etc. Para cumprirmos a 

finalidade deste subitem, nos deteremos em apenas alguns deles.  

Ressaltamos que é a partir dessa discussão que podemos conceituar o 

crescimento contínuo desenvolvido por John Dewey, exposto claramente por este 

autor em sua conhecida obra Democracia e Educação (1952). Além disso, 

observamos a possibilidade de analisarmos a proposta educacional da pedagogia 

progressiva de Dewey.  

Para ampliarmos nossa compreensão, notamos a importância do pensamento 

reflexivo que ocupa importante lugar no pensamento dos autores, mesmo que tendo 

sido explanado de forma peculiar por cada um deles. De forma sucinta, podemos 

caracterizar este tipo de pensamento como aquele que se realiza por intermédio de 

uma cadeia bem articulada de ideias e que denota um movimento voltado ao 

crescimento do indivíduo, facilitando o seu ritmo de desenvolvimento. 

Desse modo, de acordo com o filósofo norte-americano, crescimento é uma 

característica da vida humana, ou seja, bastando estar vivo, o ser humano manifesta 

capacidade de se desenvolver. Porém, Dewey reconhece que é no âmbito escolar 

que isso é possibilitado especialmente, efetivando-se assim o acontecimento do 

crescimento contínuo na vida do indivíduo.  

Assim, primeiramente, devemos compreender a condição de “possibilidade” 

do crescimento, que se refere a uma força positiva. Com efeito, existe uma aptidão 

para o desenvolvimento decorrente da “imaturidade”, um conceito igualmente 

positivo, pois implica em abertura para o novo, um fomento ao crescimento. Nessa 

linha de pensamento, é importante pormenorizarmos os dois traços da imaturidade: 

a dependência e a plasticidade. 

Quando nos referimos à “dependência”, estamos nos referindo às aptidões 

sociais construtoras da interdependência positiva já manifesta na origem da 

existência humana ainda quando criança, quando esta literalmente “precisa” de um 

adulto para se desenvolver sob pena de perecer – traço que, contudo, se transmuda 

em fator de abertura à sociabilidade; já a “plasticidade” (elasticidade), envolve algo 

especial, no caso, aptidão de aprender com as experiências, a extrair delas o que é 

favorável para o enfrentamento das situações futuras, contrair hábitos 
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desenvolvendo flexibilidade nas atitudes mentais apropriadas à resolução de 

possíveis problemas.  

Assim, combinando os atos instituídos por seus mecanismos instintivos de 

modo mais amplo e variado do que ocorre com os outros animais, o homem é capaz 

de produzir diferentes formas de enfrentamento dos problemas. “Mais importante 

ainda é que o ser humano adquire o hábito de aprender. Aprender a aprender” 

(DEWEY, 1979, p. 74).  

Em decorrência disso, o homem vai constituindo hábitos no ambiente 

resultando em adaptação e ação inteligentes. Assim, “[...] é essencial que se 

entenda tal ajustamento ou adaptação no sentido ativo de assenhoreamento de 

meios para a realização de fins em vista” (DEWEY, 1979, p. 76), garantindo assim, o 

contínuo crescimento dos indivíduos. Contudo, há os hábitos reconhecidos como 

rotineiros que limitam, não permitem o crescimento, coíbem a ação inteligente, são 

irreflexivos, e interceptam a plasticidade humana. 

Por fim, podemos concluir que o conceito de crescimento requer uma 

educação também diferenciada, ou seja, aquela que corresponda ao movimento 

contínuo do homem em seu meio em mudança no qual se encontra operando de 

forma a controlar conscientemente as suas experiências. Eis, então, que vemos 

surgir no campo da educação formal o delineamento de uma nova pedagogia, mais 

coetânea com os novos tempos, próprio das décadas iniciais da primeira metade do 

século XX, sobre a qual já nos referimos ao abordarmos, mesmo que de forma 

introdutória, da pedagogia progressiva, mas que vamos adicionando maiores 

detalhamentos, ao longo do texto. 

Para o autor, “O desenvolvimento não tem outro fim a não ser ele próprio. O 

critério do valor da educação escolar está na extensão em que ela suscita o desejo 

de desenvolvimento contínuo e proporciona meios para esse desejo” (DEWEY, 

1979, p. 84 – grifos nossos). Dessa forma, cabe-nos compreender mais sobre a 

educação tradicional e a educação progressiva, modalidade que, no primeiro caso, 

contrai as possibilidades de desenvolvimento e que, no segundo modo, manifesta 

amplitude maior para a promoção de mais crescimento. Trata-se de formas 

pedagógicas em que, de um lado, temos uma excessiva ênfase no ensino e na 

aprendizagem engendrando uma visão de educação voltada à conquista de algo 

externo ao próprio processo de educação dirigido “para” algo no futuro. 
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De outro lado, conforme o modo progressivo de educação proposto, temos a 

consideração na imediata apreensão dos fins que se transformam sucessivamente 

em meio, estando assim concebido um processo de continuidade realizado no 

transcurso imanente do próprio movimento educativo. Neste último caso, vemos 

projetada a nova educação que toma o crescimento como eixo que congrega todos 

os esforços de formação humana.  

Conforme vimos, no primeiro caso, cabe o famoso princípio de que educação 

é preparação para a vida, enquanto à segunda modalidade associamos o conhecido 

adágio de que “educação é vida”. 

Em base nesse raciocínio, citamos Dewey que esclarece e reforça a sua 

compreensão do assunto: 

O que então é educação, já que encontramos tipos realmente 
satisfatórios dela na existência? Em primeiro lugar, ela é um 
processo de desenvolvimento, de crescimento. E é o processo e não 
meramente o resultado que é importante. Uma pessoa 
verdadeiramente saudável não é algo fixo e completo. Ela é uma 
pessoa cujos processos e atividades se desenrolam de certo modo 
que ela continuará a ser saudável. Similarmente, uma pessoa 
educada é a pessoa que tem o poder de continuar e adquirir mais 
educação (1964, p. 04 – grifos do autor; tradução nossa). 

 

Conforme observamos, a educação deve preocupar-se em proporcionar aos 

indivíduos o acesso a uma maior compreensão da realidade, pois, as condições 

normais de crescimento natural não garantem o alcance, por todos, do pensamento 

reflexivo, o que requer a urgência da organização social democrática, defendida pela 

educação progressiva.  

A democracia é a forma diferenciada de organização, que deve ser fomentada 

desde a escola, quando uma nova atitude diante do mundo se instaura, exigindo o 

enfrentamento dos problemas que afligem a sociedade, mas pautado num outro tipo 

de operação de pensamento. Assim, com base no livro, Como Pensamos (1959), 

podemos analisar o pensamento reflexivo que "[...] consiste em examinar 

mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva” (DEWEY, 

1959a, p.13), interpretado pelo autor como sendo a melhor forma de se pensar. 

Cabe-nos observar com cautela o tema apresentado por Dewey, uma vez que 

se trata de um assunto composto por diferentes elementos e aspectos. Há atos de 

pensar relativos a coisas não passíveis de serem sentidas objetivamente, podendo 
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suceder por fatos efetivamente já ausentes e distantes. Além disso, nomeamos 

frequentemente como pensar, um fluxo de ideias que passam por nossas cabeças, 

de forma, automática e desregrada.  

Temos ainda aquele tipo de pensamento que corresponde à crença, à 

realização de uma afirmação sobre algum princípio crível, que se caracteriza como 

“pensamento" não conclusivo, mas prejulgamento. Porém, o que passa por nossa 

cabeça sem uma função clara, raramente tem valor, podendo ser considerado 

simplesmente como manifestações espontâneas de nosso pensamento, sem 

compromissos efetivos com um encadeamento de ideias interconectadas feito com 

propósito bem definido. O pensamento reflexivo, por outro lado, se caracteriza por 

aquele que consiste em uma sucessão de pensamentos encadeados que ocorre na 

experiência humana, apresentando um diferencial que pode ser bem mostrado na 

citação abaixo. 

[...] A reflexão não é simplesmente uma sequência, mas uma 
consequência - uma ordem de tal modo consecutiva que cada ideia 
engendra a seguinte como seu efeito natural e, ao mesmo tempo, 
apoia-se na antecessora ou a esta se refere. As partes sucessivas de 
um pensamento reflexivo derivam umas das outras e sustentam-se 
umas às outras; não vão e vêm confusamente. (DEWEY, 1959a, 
p.14). 

Assim, em relação a esta forma de pensamento, podemos dizer se tratar de 

uma cadeia que desencadeia um movimento voltado para um mesmo fim, o 

crescimento do indivíduo. Contudo, devemos ter em mente o que nos mostra o autor 

(DEWEY, 1959a, p.15) quanto ao pensamento que “[...] é a representação mental de 

algo não realmente presente; e pensar consiste na sucessão de tais 

representações”, preservadas as observações anteriores.  

Assim, o pensar deve sempre aspirar por uma conclusão reflexiva, que 

necessita ser validada e aceitável, de alguma forma, justificável. Mas, apesar de o 

pensamento reflexivo realizar um exame dos argumentos, “[...] só estamos aptos a 

pensar reflexivamente quando nos dispomos a suportar a suspensão e a vencer a 

faina da pesquisa” (DEWEY, 1959b, p. 18), o que quer dizer que para pensar de 

verdade, precisamos nos manter em estado de inquietação, pois assim somos 

estimulados à investigação e à busca constante. 

O pensamento reflexivo deve se tornar o núcleo cognitivo e operatório da 

educação progressiva. Pois, esta modalidade de educação é a que permite a 
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expressão da individualidade, possibilita a aprendizagem e a aquisição de 

conhecimentos a partir da experiência, se apresentando como um meio para atingir 

“fins em vista”, os quais, embora podendo ser permanentemente questionados, têm 

como objetivo principal não simplesmente preparar o jovem para o futuro, mas sim 

para que aproveite as oportunidades do presente, do mundo em constante 

mudança, em movimento. 

Trata-se de uma educação afiliada à ideia de que se a vida opera em 

constante crescimento, os procedimentos pedagógicos devem fomentar a 

reconstrução, a reorganização das experiências durante o percurso do viver, 

justamente, para que haja crescimento.  

Por isso, a defesa de que “educação é vida”, já lembrado anteriormente. É 

digno de nota também observarmos, nesse particular, Freire (2012, p. 71) quando 

diz: “[...] se o pensar só [...] tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o 

mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será possível a 

superposição dos homens aos homens”.  

Ou seja, o autor indica que uma verdadeira educação abandona formas de 

relacionamento autoritário do professor com seus alunos, excluindo, do mesmo 

modo, o “diálogo” falsamente entendido como mera conversação ou aquele que se 

desenvolveria somente entre consciências (eu-tu), pois quem efetivamente deve 

mediar as consciências é a realidade mesma, a experiência experimentada no e com 

o mundo (ela é a real autoridade nessas relações).  

Com efeito, sem a consideração do mundo mediatizado, não haveria o 

diálogo verdadeiro ou a comunicação integradora entre os envolvidos e a realidade 

na qual atuam e desejam entender melhor. Nesse sentido, Dewey adverte então 

que, para que haja o pensar reflexivo é preciso que se possibilite aos jovens a 

exploração do mundo a partir dos métodos inteligentes de investigar os problemas, 

abrangendo a formação de atividades práticas de desenvolvimento e enfrentamento 

da vida. E assim explica:  

[...] é fácil ver para que serve o conhecimento – para a possibilidade 
de administração inteligente dos elementos do fazer e do padecer [da 
ação e do sofrer a ação]. E quando traçamos a gênese do 
conhecimento [...], vemos também que o conhecimento possui uma 
função e uma tarefa na melhora e no enriquecimento dos objetos da 
experiência bruta (DEWEY, 1974, p. 176).  
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Para este autor, o homem não pode ser interpretado como pura abstração ou 

aquele que pode retirar-se do mundo indesejável ou imperfeito, pois 

fundamentalmente é aí mesmo que vive. Vida e natureza se misturam numa rede de 

ações e reações dos seres que se encontram no ambiente, na atmosfera de 

energias, cuja sequência de “ação, sofrer a ação e reação” pode ser administrada 

pelos humanos por estratégias inteligentes de entendimento e de controle das forças 

que os circundam, que operam e que os atingem no processo vital da experiência. 

 
1.2     Educação é Vida 
 

A vida humana é orquestrada pelo princípio de continuidade, seguindo o 

movimento de mudanças realizado no mundo, onde ocorrem as experiências. Assim, 

uma das ideias principais de Dewey é “experiência como própria da vida natural”, 

mas que, enquanto fator contínuo, presente nos processos de renovação, amplia-se 

ao agrupamento social, afetando diretamente a educação, já que esta, inicialmente, 

é considerada instrumento da continuidade social da vida. 

Neste momento, apontaremos algumas ideias antropológicas deweyanas em 

relação à conceituação de educação, seguindo a discussão acima a respeito do 

vínculo intrínseco entre vida e natureza. A vida humana é orientada pelo princípio de 

continuidade, o que se dá primeiramente seguindo o movimento de mudanças 

realizado no mundo, onde ocorrem as experiências. Assim, uma das ideias principais 

de Dewey é experiência como própria da vida natural, mas que, enquanto fator 

contínuo presente nos processos de renovação, amplia-se ao agrupamento social, 

afetando diretamente a educação, já que está, inicialmente, é considerada 

instrumento da continuidade social da vida e pode aprimorar o próprio processo de 

continuidade. 

De acordo com Dewey (1971, p. 14), contudo, não devemos confundir 

educação com experiência, pois “Experiência e educação não são termos que se 

equivalem. Algumas experiências são deseducativas. É deseducativa toda 

experiência que produza o efeito de parar ou distorcer o crescimento para novas 

experiências posteriores”.  

Cabe ressaltar, entretanto, que educação é desenvolvimento por e para a 

experiência. “Por”, porque faz parte dos processos de renovação da vida; “para”, 

porque deve se pautar no crescimento, nos fins-em-vista que nunca são plenamente 



22 

 

alcançados, pois se transformam em “meios” para outros “fins”, tratando-se a 

educação, portanto, de um processo contínuo e permanente de formação humana.   

Daí ser preferível o uso desse conceito pelo gerúndio, ao invés do substantivo 

que pode dar a ideia de fixidez. O processo educativo é compreendido pois, como 

crescendo – expressão que intenta expor a ideia de desenvolvimento, ou seja, no 

sentido de conduzir a um crescimento contínuo, o que contempla e reforça a 

definição de educação como crescimento.  Neste sentido, cabe ao educador saber 

julgar quais atividades e experiências contribuem e conduzem ao crescimento 

contínuo.  Assim, o profissional da educação deve 

 [...] estudar as capacidades e necessidades do grupo que tiver de 
educar e, ao mesmo tempo, dispor e ordenar as condições para que 
a matéria ou conteúdo das experiências seja tal que satisfaça 
aquelas necessidades e desenvolva aquelas capacidades. O 
planejamento deve ser suficientemente flexível para permitir o livre 
exercício da experiência individual e, ainda assim, suficientemente 
firme para dar direção ao contínuo desenvolvimento da capacidade 
dos alunos. (DEWEY,1971, p. 54) 

 

Em virtude do já pontuado, devemos explorar também que a educação é 

necessária para a continuação da existência social, consistindo primariamente na 

transmissão, por meio da comunicação, para a aquisição de experiências mais 

amplas.  

Em suma, somos educados indiretamente pelo meio social em que vivemos, 

no entanto, a escola, ambiente educativo especial, é responsável por proporcionar 

uma situação simplificada/selecionada, que desperte nos jovens a curiosidade de 

compreender as coisas de forma mais complexa. Em seguida, a escola deve 

eliminar os aspectos desvantajosos do ambiente comum que possam exercer 

influências deseducativas.  

Por fim, ela também tem o compromisso de equilibrar os vários elementos do 

ambiente social, tendo em vista dar a cada indivíduo a oportunidade de ter contato 

com um ambiente mais amplo, produtivo e satisfatório. Nas palavras de Dewey 

(1979, p. 23), “A escola tem igualmente a função de coordenar, na vida mental de 

cada indivíduo, as diversas influências dos vários meios sociais em que ele vive”. 

Posto que esse progresso acontece para o enriquecimento da vida por meio 

das situações proporcionadas pela educação escolar, devemos voltar-nos à 

conceituação de educação, vista como um processo desenvolvido ao longo da vida, 
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já que vida é desenvolvimento e crescer é vida. Melhor dizendo, “[...] o processo 

educativo não tem outro fim além de si mesmo: ele é seu próprio fim; [...] o processo 

educativo é um contínuo reorganizar, reconstruir, transformar” (DEWEY, 1979, p.53). 

De acordo com a perspectiva tradicional, contrária aos princípios deweyanos, 

a criança deve ser preparada para um futuro previsível, cabendo ao professor dirigi-

la a uma meta prefixada (de realização, de crenças, de plenitude humana). Neste 

sentido, a educação é preparação para vida. Mas, como vimos, os apontamentos de 

Dewey substituem está máxima por aquela já discutida acima e que sustenta que 

“educação é vida”, e não preparação para vida, como queriam os conservadores. 

Assim como Dewey, no Brasil, Teixeira procurou colocar em prática aquilo 

que teoricamente ele adotou como teoria, ou seja, o progressivismo deweyano. Tal 

compreensão teórica, muito entusiasmou os educadores para o enfrentamento dos 

problemas vividos na educação brasileira, marcada por uma perspectiva 

tradicionalista que bem servia a um tipo de sociedade já superada pelas novas 

experiências de modernização espalhada pelo mundo, após o industrialismo e o 

avanço da ciência e da tecnologia. 

Essas ideias deweyana ainda vêm inspirando grande parte dos educadores  

e, no Brasil, em especial, exerceu uma forte influência em Teixeira que as introduziu 

no chamado movimento da Escola Nova, a partir do qual o nome do norte-americano 

é amplamente divulgado, o que já discutimos anteriormente. Tais as razões para a 

nossa motivação em relacionarmos ambas as escolas (Lab-School e Escola Parque) 

que seguem essas novas orientações pedagógicas. 

 

1.3     Educação Inconsciente 

 

Tendo por base que a sociedade se renova constantemente devido ao 

crescimento educativo dos componentes imaturos do grupo, entende-se que a 

educação pode elevar o indivíduo, transformando as qualidades das suas 

experiências. Nossas ações se desenvolvem na e pelas relações sociais, mas 

precisam do aporte do compartilhamento das intenções, das ideias, finalidades, 

entendimento e interesses comuns de um grupo.  

Assim como nos adverte Dewey: “O que precisamos mais detidamente 

patentear é o modo pelo qual o meio social desenvolve seus membros imaturos”. 

Pois, se “[...] a atividade do ser humano imaturo é simplesmente provocada para a 
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aquisição de hábitos úteis [podemos compreender que, neste caso] É mais 

adestrado como um animal do que educado como um ser humano”. (DEWEY, 1979, 

p.14, acréscimos nossos). 

Por isso, vale identificarmos a importância da linguagem para a aquisição do 

conhecimento que é socialmente transmitido, isto é, isso é feito diretamente de uma 

pessoa para outra. Contudo, 

Quando as palavras não entram como fatores em uma ação 
compartilhada – quer real, quer imaginariamente – 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, 1979, p. 18). 

A linguagem envolve a comunicação, o que acaba por ser um dos principais 

modos de aprender, especialmente nas primeiras fases da vida, já que uma criança 

inicialmente começa a identificar os sons, para só depois experenciar 

significativamente e conseguir compreender.  

 Sendo assim, esse uso da linguagem “[...] é uma extensão e 

aperfeiçoamento do princípio de que as coisas adquirem significação quando usadas 

em uma experiência partilhada ou em uma ação conjunta; de modo algum a 

aplicação da linguagem contravém àquele princípio”. (DEWEY, 1979, p.17). 

Nesta constante relação com o meio social percebemos que existem muitos 

ensinamentos, por isso, podemos dizer que a partir da participação no ambiente 

social é que ocorre um influxo educativo ou formativo. Essa educação indireta se 

constitui de interesses comuns presentes naquela sociedade em que são definidos 

os costumes, crenças e os valores. Primeiramente como inconsciente, mesmo que 

seu influxo ambiental perpasse de forma penetrante as diversas direções, hábitos da 

linguagem, boas maneiras (moral) e apreciação estética.  

Observamos, contudo, que é moral toda forma de educação que desenvolva a 

capacidade de participação dos sujeitos, condizente com as normas vigentes para o 

seu bem-estar na vida social em vista do bem comum - o que somente ocorrerá se 

levarmos em consideração as experiências humanas compartilhadas. Mas, como se 

dá a passagem do nível de experiência educativa, digamos, primária, para uma 

experiência de vida associada em que nos aparece a possibilidade da conquista de 

uma vida melhor com expressiva qualidade? 

Acreditamos que, em princípio, neste mundo em mudanças, devemos 

entender a vida humana como fato indeterminado, pois, embora vivendo em 
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condição natural não é possível uma exaustiva previsão do futuro. Ademais, estando 

o homem não definido como um ser naturalmente bom ou ruim, não é aceitável que 

se exclua a sua capacidade de realizar as suas próprias atividades para atender à 

sua plasticidade e potencialidade criadora, reflexiva e crítica.  

 De acordo com Dewey, os indivíduos adquirem ao longo “[...] de sua 

experiência e educação certas medidas do valor de várias espécies de experiências. 

Aprenderam a considerar como coisas moralmente boas a honestidade, a 

amabilidade, a perseverança e a lealdade [...]” (1979, p.257), por exemplo.  

A apreciação vital apresenta vasto campo na própria educação, de modo que 

a formação de hábitos pode se tornar coisa puramente maquinal, a menos que os 

hábitos sejam também prazerosos. Cabe então entender que a compreensão 

apreciativa está correlacionada com a imaginação, pois esta é o meio de ela efetuar-

se, sendo a responsável por não deixar a atividade ser mecânica. Exemplificando a 

situação acima, podemos pensar na importância que os jogos têm no 

desenvolvimento da criança, por exemplo.  

Na fase da infância, e não só nela, os jogos são aqueles que mais afloram à 

imaginação e é a partir desta que conseguimos constituir significações com as 

crianças. Só com o reconhecimento da imaginação como legítima intermediária é 

que se alcançará o efeito principal da educação identificada como criadora de uma 

vida rica de significações, bem como, haverá a identificação do seu valor utilitário 

para a criação de hábitos, já que é pela imaginação que os símbolos são traduzidos 

em significação. 

Em se tratando de valores educacionais, devemos compreender que a vida 

vem em primeiro lugar e, consequentemente, há a necessidade de enriquecê-la, 

pois, de novo, “educação é vida”. Isto nos faz crer que devemos evitar entender a 

educação formal como desligada da vida experienciada espontaneamente para além 

das paredes da escola. Como organismos sociais, precisamos estar guiados pela 

nossa ação, pela educação realizada em todos os âmbitos da sociedade, no sentido 

de nos comunicarmos e estabelecermos o que é prioritário para o aprimoramento da 

vida. 

Nas sociedades modernas, dado a complexidade dos fatores decorrentes das 

especializações, por exemplo, foi necessária a criação de espaços destinados ao 

planejamento, “controle” e operação de estratégias em relação aos indivíduos, uma 



26 

 

vez que, foram produzidos conhecimentos e atitudes correspondentes a novas 

funções sociais. Eis o surgimento da necessidade da educação formal. 

A escola tornou-se, portanto, um ambiente especial para o tratamento e 

ingerência dos elementos presentes no mundo moderno. Considerando a cuidadosa 

e necessária transmissão de cultura essencial para uma vida de caráter independe 

nas diversas camadas sociais, próprias de um regime democrático, aberto, de 

transição livre entre as salas de aula, entende-se a escola como o espaço facilitador 

do conhecimento pertinente a uma sociedade em mudança e em desenvolvimento.  

 

1.4     A Escola como Ambiente Especial 

 

O ensino consciente se diferencia do explicado acima, pois pode possibilitar 

que as aptidões formadas se desenvolvam amplamente, de forma mais humana, 

tornando sua atividade mais rica de significação, sem se esquecer de que a 

influência educativa acontece casualmente por intermédio do ambiente.  

As escolas, todavia, continuam sendo o exemplo chave para tratar do meio 

especialmente preparado para influir na direção do desenvolvimento das crianças, 

correspondendo às novas especificações de setores sociais e suas exigências. 

Concomitantemente com essa ideia, Dewey identifica esta instituição como um modo 

particular de intercâmbio social, uma vez que surge para assegurar a parte complexa 

que não é possível de ser apreendida nas relações casuais entre pessoas.  

Deste modo, o meio especial tem por principais funções: proporcionar um 

ambiente simplificado, eliminar os aspectos desvantajosos do ambiente comum e 

superar as limitações do grupo social em que se vive.  

Visto que a escola tem também por responsabilidade fazer com que os 

indivíduos percebam que a sociedade é composta por muitos outros ambientes 

sociais e que deles sofremos influências.  Assim, a escola, de modo fortalecedor e 

integrador, deve atentar para a realidade dos demais meios, onde um código sempre 

prevalece. Portanto, entende -se como incumbência da escola 

[...] 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 
aquele pelo qual os imaturos, abandonados a si mesmos, seriam 
provavelmente influenciados. (DEWEY, 1979, p.24). 
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Mesmo havendo escola, enquanto uma instituição especializada, a educação 

ainda acontece lá fora, justamente por que, mais uma vez, “educação é vida”, o que 

resulta em mais exigências, principalmente em relação aos educadores, já que eles 

são os responsáveis por simplificar, condensar, selecionar, avaliar as experiências 

externas às escolas, fazendo com que não seja permitida a deseducabilidade, uma 

vez que a ideia reguladora da educação é o crescimento humano. 

Tendo em vista as ideias de Dewey acima mencionada, podemos 

compreender melhor a sua proposta da “Escola Laboratório de Chicago” na qual o 

autor procurou realizar o seu entendimento sobre educação escolar, instituição 

imprescindível ao mundo moderno que demanda um novo modo de vida bem 

construído, a saber, a democracia.  Esta, como podemos entender, requer um novo 

tipo de educação compatível, que Dewey se esforça para propor e experimentar 

efetivamente em Chicago. 
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2.     BASES TEÓRICAS DA “ESCOLA PARQUE”  

 

Para Anísio Teixeira, assim como para Dewey, a 

educação escolar deveria voltar-se para a formação 

integral da criança, assim cabendo romper com o modo 

tradicional, livresco e seletivo de se trabalhar, 

defendendo, em contrapartida, uma prática educativa 

que considerasse os interesses, as aptidões, as 

habilidades e as realidades sociais de cada aluno num 

contexto democrático. Além de uma educação em tempo 

integral, o autor lutava por uma escola pública, laica, 

obrigatória e também municipalizada, a fim de assim 

atender aos interesses e superar as dificuldades de cada comunidade. 

Consideravelmente Teixeira, principal idealizador das grandes mudanças que 

marcaram a educação brasileira no século 20, foi um dos pioneiros na implantação 

de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer 

educação gratuita para todos. 

Nessa incessante busca por uma educação de qualidade, construiu e 

inaugurou em 1950, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) ou a mais 

conhecida Escola Parque, concretizando então seu pensamento com relação a uma 

escola capaz de preparar os indivíduos para participarem plenamente na vida social 

e econômica da sociedade.  

Segundo o educador Anísio Teixeira, a escola se constitui numa miniatura da 

comunidade, pensando em reunir em uma só, todas as atividades de instrução e 

educação. Na concepção pedagógica, a mesma instituição “[...] significou a mais 

avançada resposta quanto ao tipo de instituição escolar capaz de realmente 

preparar a criança para a vida moderna, para uma sociedade em mudança” 

(GOUVEIA NETO,1973, p.33). 

A Escola Parque propunha uma educação integral, onde os alunos tinham 

acesso a diversos setores, como: artes aplicadas; educação física e recreação; 

grêmio, jornal, rádio escola, banco e loja; música instrumental, canto, dança e teatro; 

biblioteca com atividades de leitura, estudo, pesquisa. 

Nas palavras de Gouveia Neto (1973, p.33), a Escola Parque proporcionaria  
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[...] experiências educativas, pelas quais as crianças iam: adquirir 
hábitos de observação, desenvolver a capacidade de imaginar e ter 
idéias, examinar como podiam ser executados e executar o projeto, 
ganhando, assim, habilitação para a ação inteligente e eficiente em 
sua vida atual, a projetar-se para o futuro.  

Deste modo, a escola está sempre em transformação, o que é decorrente da 

dinamização da própria sociedade, pois o autor idealizador da referida instituição 

entende que,  

[...] a educação, sendo um processo de cultivo ou de cultura, há de 
ser sempre algo em permanente mudança, em permanente 
reconstrução, a exigir, por conseguinte, sempre novas descrições, 
análises novas e novos tratamentos (TEIXEIRA, 1969c, p.01). 

Uma escola com propósito democrático deve buscar transmitir, formar hábitos 

(ao invés de adestrar os alunos para alcançar o fim, ou seja, passar de ano), 

atitudes, práticas e modos de julgar moralmente e intelectualmente, assim cabe 

como função organizar-se para propiciar ao aluno uma educação integrada e 

integradora.   

A transmissão de um nível de cultura essencial para a vida independe da 

camada social, em um regime democrático, aberto, de livre transição entre as 

classes de aula, pois a escola deve ser uma facilitadora do conhecimento. Deste 

modo “[...] a educação escolar é uma necessidade, em nosso tipo de civilização, 

porque não há nível de vida em que dela não precisemos para fazer bem o que, de 

qualquer modo, teremos sempre de fazer" (TEIXEIRA, 1969c, p.07). Nesse 

sentido, nosso sistema escolar tem por função alcançar uma formação humana para 

os diferentes estilos de vida, socialmente dizendo.  

Isso tudo porque nossa educação é marcada por uma perspectiva tradicional 

cujo ensino era pautado num conjunto de hábitos rígidos, os quais caracterizava a 

sociedade como um âmbito composto de homens educados ou de boa educação, 

limitados à elite. Só depois de muitos anos, na sociedade moderna, é que a 

educação formal se torna universal e “acessível” a todos. 

Para tanto, Anísio Teixeira fundou a Escola Parque (inaugurada em 1950) à 

moda de John Dewey, fundador da Escola Laboratório de Chicago, anteriormente 

apresentada. Ou seja, ambos foram tão instigados pelas novas ideias a ponto de 

sentirem a necessidade de as colocar em prática, de testarem tais princípios na 

própria realidade, bem em consonância ao pragmatismo que entende ser a escola o 
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lugar de experimentação das hipóteses fundadas no pensamento e, com isso, 

negando a aceitação de verdades aprioristicamente propostas. 

A Escola Parque deixou de ser só um nome de uma instituição instalada na 

Bahia (Salvador) para se constituir num conceito profundo, no qual seguem ideais de 

educar para a vida e para a democracia. Como exemplo podemos nos referir além 

do Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Bahia, a Escola Parque no Rio de 

Janeiro. 

 

2.1     Antropologia em Anísio Teixeira 

 

Segundo o ponto de vista deste autor, notamos também aspectos 

antropológicos em torno da conceituação de natureza humana que nos permitirá 

maior compreensão do ser humano na tradição Dewey-Teixeira. Para Teixeira, o 

homem é um dos elementos que vive no cosmos numa complexa rede de 

interações, de força, de energias, de experiências, cujo resultado é a alteração 

permanente da realidade. Contanto seja o homem possuidor da capacidade de 

reflexão e de conhecimento imprime à experiência o atributo de ser cognitiva, 

contudo, insiste que a experiência é natureza.  

Sendo assim, vida, experiência e natureza implicam nas coordenadas com as 

quais o homem constrói a educação para reconstruir as experiências com os 

recursos do pensamento reflexivo. Assim, o fio integrador e necessário ao homem 

com o mundo se dá pela experiência que é imediata, é vital, está na própria 

natureza. 

Seguindo esse entendimento, cabe diferenciarmos o homem dos demais 

animais, uma vez que detemos a capacidade de criar e recriar o ambiente no qual 

nos ajustamos constantemente, o que resulta um processo instável e complexo, ao 

contrário do restante dos animais que só “[...] se ajustam ao meio com uma 

considerável fixidez [...]” (TEIXEIRA, 1968c, p.118). 

Os seres humanos estão predispostos a um alcance superior pelo fato de 

permearem mesmo que mentalmente o tempo passado, presente e futuro, no 

sentido de agirem com consciência em relação às situações passadas e futuras, 

podendo ter clareza quanto às consequências futuras, o que torna impossível uma 

estabilidade definitiva, já que eles nascem com uma realidade inclinada 

naturalmente para o desenvolvimento e crescimento contínuo.  
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Distante do que muitos autores defendem1, Teixeira entende a natureza 

humana como uma matéria-prima, constituída por qualidades e defeitos, o que a 

torna às vezes boa ou má, dependendo da ordem social, o que está intimamente 

ligado aos valores. Deste modo, o homem vivencia o meio, com tendências 

direcionadas pelo social, ou seja, o caminho adequado depende da cultura que é 

formada por valores.  

Deste modo, o ser humano torna-se responsável por suas ações e como suas 

ações atingem o meio, consequentemente, ele deve ser capaz de na sua 

individualidade se sentir dirigente pelo bem social. 

Assim, “[...] reputamos a natureza humana essencialmente mutável e 

essencialmente mutável como um corolário disso, a ordem social” (TEIXEIRA, 

1968c, p.119). Em outras palavras, o mundo modifica o homem e vice-versa, e esse 

processo constante faz com que ambos sejam essencialmente instáveis, em 

constante mudanças. 

Por esse ângulo, é da natureza humana a ação e as atividades. No entanto, 

devemos entender que a vida humana é repleta de obstáculos, como por exemplo, a 

preguiça, que é um vício criado e que atrapalha os dirigentes das atividades, que 

nesse caso são “[...] os próprios impulsos e desejos de seu organismo” (TEIXEIRA, 

1968c, p. 122). 

O fato de as atividades se justificarem por si mesmas, difere daquela crença 

de que toda atividade tem um fim a atingir, uma vez que os “fins” se tornam meios, 

fazendo com que o processo se reconstrua e se renove constantemente, posto que 

“[...] o fim real do homem, o único fim substancial, é o de viver, o que quer dizer: 

exercer atividades significativas para si próprio” (TEIXEIRA, 1968c, p. 123-124). 

Ao iniciarmos as pontuações antropológicas, apresentamos que o homem tem 

capacidade de especular e relembrar, o que influencia diretamente nas suas 

atividades, uma vez que aprenderá com as consequências de suas ações, podendo 

numa próxima situação reorganizar essa atividade para não ter mais o mesmo 

resultado. 

Quando se trata de uma atividade que “[...] se justifica por si mesma e tem em 

si mesma o seu próprio fim, [então] Prazer, virtude, felicidade são resultados da 

atividade, o que é diferente de um fim externo que se buscasse alcançar” 

                                                         
1
 Por exemplo, conforme os adeptos da perspectiva rousseauniana, a natureza é boa, os homens em 
sociedade é quem criaram os vícios. 
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(TEIXEIRA, 1968c, p. 125, acréscimo nosso). Portanto, ser feliz ou infeliz provirá da 

própria sabedoria humana ao realizar mudanças na sua vida. 

Neste seguimento podemos perguntar, de acordo com a tradição Dewey-

Teixeira: até que ponto o ser humano dá conta de internalizar a teoria da moral, e 

como essa moral defendida influencia na educação, levando em conta sua 

similaridade com a vida? Teixeira acredita que se essa moral realmente fosse 

implantada, evitaria muitos descontentamentos. Será que com uma moral 

fundamentada na experiência humana, levaria a melhorias na educação? O que é 

essa educação que lutamos para alcançar? É o que veremos no próximo item a 

seguir. 

 

2.2     O que é Educação? 

 

Partindo da concepção de que “[...] a vida é mais vasta, mais complexa, mais 

rápida, mais intensa e mais trepidante, mas, por isso mesmo, pode ser mais rica, 

mais cheia, mais acidentada e mais vigorosa” (TEIXEIRA, 1968c, p. 131) e utilizando 

da conduta moral, baseada na experiência, o progresso virá como consequência. 

A educação sendo um processo no qual os indivíduos adquirem as 

disposições necessárias para desvendar suas potencialidades, isso seria possível a 

partir do comportamento moral que a efetivaria. Esse comportamento é responsável 

por  

[...] leva [r] o indivíduo a crescer, e crescer é realizar-se mais 
amplamente em suas potencialidades. E como tais potencialidades 
somente se desenvolvem em sociedade, o indivíduo cresce tanto 
mais quanto todos os membros da sociedade crescerem, não 
podendo o seu comportamento prejudicar o dos demais porque com 
isto o seu crescimento se prejudica. (TEIXEIRA, 1977, p.09, 
acréscimo nosso) 

O processo educativo, conforme as fundamentações deweyanas, é 

semelhante ao processo de vida, com a finalidade de dispor aos indivíduos um 

crescimento próprio, “[...] entendido esse crescimento como um desenvolvimento, 

um refinamento ou uma modificação no seu comportamento, como ser humano” 

(TEIXEIRA, 1977, p.34). 

Cabe reafirmar aqui, o fato de o processo educacional não apresentar um fim 

a rigor a ser elaborado fora dele próprio. Pois, permitir, facilitar, incentivar, 
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possibilitar permanentemente o crescimento dos indivíduos é o seu único 

compromisso, o que coincide com o fluir da própria vida. Todos os agentes 

participantes da ação educativa devem compreender que esse processo é criado, 

vivenciado por eles próprios, ou seja, essa educação só pode ser organizada pelos 

agentes ativos do processo.  

É digno observarmos que uma dessas pessoas é o professor, o mais 

experiente, o mais sábio. Nesse sentido, esse profissional não deve se sentir à 

mercê de uma Ciência da Educação, mas ele próprio já a pratica e a constrói. 

Assim, “[...] a educação não é uma ciência autônoma, pois não existe 

um conhecimento autônomo de educação, mas é autônoma ela própria [...]” 

(TEIXEIRA, 1977, p. 34) 

Deste modo, educação é toda série de fenômenos que envolva sinais de 

inteligência. Neste caso, de que tipo de inteligência estamos nos referindo? De 

acordo com Teixeira (1968a, p. 04)  

[...] inteligência é a qualidade que assumem certas ações e reações 
de se verem a si mesmas, acompanhando a própria história ou 
processo, percebendo os seus têrmos e relações e tornando-se, 
dêste modo, capazes de reproduzi-los em novas combinações, para 
novos ou idênticos resultados.  

Sendo a educação um processo que ocorre por toda a vida, responsável por 

reorganizar e reconstruir as experiências, além de que, na fase da consciência plena 

acontece primeiro individualmente (pessoal) para depois tornar-se algo social, tal 

experiência de conhecimento presente na educação, nada mais é do que  

[...] a própria natureza em uma das suas fases de organização - a de 

organização mental, quando as relações e combinações são 
percebidas, vistas, podendo ser refeitas ou reconstruídas para 

melhor atingirem seus próprios fins naturais (TEIXEIRA, 1968a, p. 
04) 

Resumindo, juntamente com o processo vital, o processo educacional se 

desenvolve, num incessante esforço de reorganizar a própria natureza. Natureza 

humana constituída por muitas experiências. 

 

2.3     Educação e Sociedade 
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Inicialmente, devemos entender que ambos, a educação e a sociedade, são 

processos indispensáveis na vida humana. Lembrando que a sociedade está 

inserida num mundo em transformação e num eterno vir-a-ser. Se há uma 

mobilidade, significa que não é algo estático e já definido. Deste modo, a sociedade 

e a educação passam a ser conceituadas como processuais. 

Assim, Teixeira nos demostra que “[...] através do longo processus de 

transformação indefinida, em cujo desenvolvimento os fins imediatos se transmudam 

logo em meios, e os novos fins, em meios novos, numa identidade só verbalmente 

contraditória, mas realmente perfeita de uns e outros” (1968a, p. 01). 

O conhecimento é uma aquisição da experiência educativa que se objetiva no 

meio social, ao longo de adaptações e readaptações ao ambiente, reconstruindo 

suas próprias experiências. Com efeito, a educação influencia o meio, de modo a 

prosseguir “[...] enriquecendo-o com sentidos ou significados, com hábitos, 

costumes, instituições, instrumentos, técnicas, que vão constituir um outro mundo de 

realidades, criadas ou transformadas pela inteligência humana”. 

Uma vez que a educação, de modo geral, consiste numa série de atitudes e 

hábitos determinada pela sociedade em que está inserida, somente aquele que 

detém desses conhecimentos far-se-á um homem bem educado, no entanto, a 

educação realmente acontece numa sociedade em mudanças constituindo-se num 

“[...] processo de promoção social, pelo qual o educado ascende em status e passa 

a participar de posição social mais vantajosa” (TEIXEIRA, 1969b, p.18). 

 Referimo-nos aqui então a Teixeira quando afirma:  

[...] tôda a vida do homem se faz em educação e por educação.  A 
civilização material é educação, e educação é, outrossim, tôda a vida 
social. Vida é, com efeito, comunicação entre os homens.  E 
comunicar é educar-se (1968a, p. 10).  

E, ao longo do passar dos anos, a educação escolar passou a ser entendida 

como aquela instituição responsável por conscientizar a sociedade, surgindo como 

um fator de progresso da realidade brasileira, vindo para nos mostrar o caminho da 

emancipação nacional. 

 Cabe refletirmos então que o ainda atual problema da educação é a questão 

da sua sobrevivência numa sociedade em constante renovação, uma vez que ela 

tem sido organizada de forma tão impessoal que dificulta a participação consciente 
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dos indivíduos que nela vivem. Por isso, digamos que a sociedade sempre precisou 

da educação formal muito mais do que para progredir, mas para se desenvolver. 

 

2.4     Concepção de Escola 

 

Como pontuamos anteriormente, a educação escolar deixa de ser um local 

para garantir somente o progresso, tornando-se então uma instituição fundamental 

para assegurar à sociedade os requisitos de estabilidade e paz, além da própria 

sobrevivência. Cabe à escola organizar-se para possibilitar ao educando uma 

educação integral, onde haja formação de hábitos para a própria vida, tanto 

comportamentais, de produção, quanto de moralidade e intelectualidade. 

Se o homem constrói e modifica constantemente seu ambiente, a escola 

como sendo algo elaborado pelo ser humano, se tornará então semelhante à 

sociedade responsável por sua criação, ou seja, “[...] a escola é o retrato da 

sociedade a que serve” (Teixeira,1968c, p.37). Por esse motivo, o autor defende a 

perspectiva de escola nova, essa que nada mais é do que uma instituição 

transformadora.  

Deste modo, aquela escola tradicional passa a ser questionada e intitulada 

como inadequada à sociedade atual, tendo por base que agora temos uma nova 

civilização. Assim como a escola progressiva é um retrato da sociedade moderna, a 

escola tradicional é uma réplica da sociedade da época, por isso, algumas 

concepções são admissíveis para a realidade da época, por exemplo, a escola ter 

por finalidade preparar as crianças para a vida adulta, já que entendiam que a 

maturidade era alcançada quando adulto. Essas mudanças exigem novas 

organizações ou reorganizações da própria instituição escolar, a fim de seguir o 

movimento de transformações da própria sociedade. 

Hoje em dia, a correria do mundo capitalismo requer muitas vezes que a 

escola supra responsabilidades da família, contudo, há estudos comprobatórios de 

que a criança necessita de uma educação complexa que a faça refletir e tomar suas 

próprias decisões, deixando de lado a ideia de que ela só poderá fazer isso quando 

crescer. Tudo isso reforça as ideias de Teixeira que viveu numa época bem anterior 

a que vivemos! 

Nesse sentido, notamos que há mudanças na finalidade da escola, 

principalmente  
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[...] quando refletimos que ela deve hoje preparar cada homem para 
ser um indivíduo que pense e que se dirija por si, em uma ordem 
social, intelectual e industrial eminentemente complexa e mutável. 
Antes a escola suplementava, com algumas informações 
dogmáticas, uma educação que o lar e a comunidade ministravam ao 
indivíduo, em uma ordem, por assim dizer, estática.  Tôda educação 
consistia em ensinar a seguir e a obedecer (TEIXEIRA, 1968c, p.36). 

 Mas para além dessas mudanças, um ponto muito importante que a escola 

deve conseguir atingir é o fato de fazer com que o aluno compreenda que sua vida 

não é deixada de lado quando está na escola, ou seja, a criança precisa viver 

plenamente e de modo integral, pois só assim terá uma vida boa. Nas palavras de 

Teixeira,  

[...] a escola deve vir a ser o lugar onde a criança venha a viver plena 
e integralmente. Só vivendo, a criança poderá ganhar os hábitos 
morais e sociais de que precisa, para ter uma vida feliz e integrada, 
em um meio dinâmico e flexível tal qual o de hoje (1968c, p.39). 

Se a escola pretende fazer com que a criança aprenda, terá que se organizar 

para experenciar atitudes sociais indispensáveis, pois só em circunstâncias reais 

isso será possível. Por isso, cabe à escola aparelhar a criança com momentos 

significativos que a leve adquirir atitudes críticas de inteligência. Isto posto, o aluno 

saberá julgar, discernir, sentir e ainda ter consciência de sua inserção no mundo. 

O que nos leva a refletir sobre a realidade brasileira, por exemplo, no que 

concerne a sermos ou não um país democrático; o que é essa democracia? Para 

Teixeira, não resta dúvida. Democracia é um modo de vida, este que é inseparável 

da teoria da moral, uma vez que sua ética social é responsável por direcionar o 

caminho a seguir. E, onde entra a escola? Com isso, torna-se necessário que a 

escola seja capaz de oportunizar situações práticas da democracia, começando por 

não dar soluções às crianças, e sim, motivá-las e guiá-las a encontrar meios de 

resolver os problemas enfrentados. 

 Quando nos referimos à importância de oportunizar circunstâncias reais, 

estávamos nos referindo ao momento ”[...] onde se possam praticar, tal qual na vida, 

as reações que devemos aprender e, não menos profundamente, do propósito em 

que estiver a pessoa de aprender essa ou aquela coisa” (TEIXEIRA, 1968b, p.12), 

situação denominada como uma situação real de experiência. 

 Durante muito tempo aprender era visto como sinônimo de memorização. No 

entanto, essa realidade foi deixada para trás, quando se iniciou a determinação da 
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exigência de se compreender o que estava sendo memorizado, e em seguida, que a 

pessoa fosse capaz de transcrever com suas palavras o seu entendimento a partir 

da leitura e de sua compreensão. 

 O aprendizado real ocorre quando internalizamos algo de tal forma que 

sabemos agir de acordo com o aprendido, pois “[...] aprender significa ganhar um 

modo de agir [...] aprender significa a aquisição de uma determinada habilidade [...]” 

(TEIXEIRA, 1968b, p.11). Entendendo que se aprende com a prática, podemos dizer 

que aprender torna-se um processo de ação e reação a determinadas coisas. 

Logo, se a instituição escolar tem por objetivo formar um indivíduo 

integralmente, deve dispor e organizar o ambiente social (escola) para que a criança 

viva plenamente e que todos os aspectos necessários sejam intelectuais ou morais. 

 A escola progressiva é aquela onde tudo o que é vivenciado não deixa de ser 

a própria vida; onde estudar se resume ao refletir quais as opções para se resolver 

um problema; e, ensinar os alunos que necessitam de alguém para auxiliá-los, guiar 

as suas atividades, fornecendo os recursos relevantes para a experiência humana. 

Nesse ambiente, o professor deve compreender que os alunos são autônomos e 

responsáveis por sua atividade progressiva, onde crescer significa deter dos 

melhores instrumentos para efetivar o seu aprendizado no meio onde vivem. 

O fenômeno educativo, assim compreendido, deve então se ajustar à vida do 

aluno. No entanto, uma questão que sempre vem à mente, é, onde entram as 

matérias nessa situação? Respondendo a essa inquietação e procurando ser fiel à 

tradição dos autores aqui referendados, recorremos ao fato de que a vida deve ser a 

única disciplina que jamais deve ser esquecida ou negligenciada, no entanto, 

compreendendo a educação como um processo que favoreça os alunos em seu 

processo ascensional, utilizando como guia a própria inteligência. 

O professor deve trabalhar em liberdade e o aluno visto como agente ativo, 

podendo agir e tomar suas decisões por si mesmo, por isso a organização dos 

ambientes deve aguçar a sua curiosidade e o seu interesse. Pois,  

[...] desde que um interêsse ativo guie os alunos a se empenharem 
em empreendimentos adequados - nem muito difícies nem muito 
fáceis - tanta maior probabilidade de sucesso haverá com todos os 
bons efeitos que o sucesso traz: melhores serão as condições de 
aprendizagem total, e melhor será a organização escolar resultante 
(TEIXEIRA, 1968b, p.15-16). 
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Essa atividade em coletivo, entre o educador e o aluno, traz condições de 

diálogo e respeito entre eles, possibilitando a experiência de boas atitudes, além de 

proporcionar maior responsabilidade, diferentemente da educação tradicional, 

proporcionando condições de prazer inevitável para o crescimento educativo dos 

alunos e para a construção de uma trajetória que vislumbre a sua participação na 

sociedade adulta. 

Por conta dos aspectos relevantes apresentados acima e que justificam o fato 

de a finalidade da educação, seja ela escolar ou não, muitas vezes ser confundida 

com a da vida, não devemos nos descuidar da ideia de que precisamos sempre 

crescer, pois o amanhã pode ser sempre melhor.  

Anísio Teixeira foi um grande defensor da escola pública, uma educação 

caracterizada pelo direito individual e assegurada pelo Estado. Em nossa história 

podemos considerar tais ideias como algo recente. Junto com Teixeira, entendemos 

que as mesmas deverão se constituir em órgãos autônomos, o que não significa que 

não estejam sujeitas a controles e fiscalizações. Somente assim seria possível 

manter a eficiência que ocorre nas organizações privadas. O que responde à crítica 

principal quando se referem à administração pública brasileira. 

O mesmo autor relata que “[...] a educação necessária ao homem comum 

moderno ainda não é ministrada pelos sistemas educacionais existentes” 

(TEIXEIRA, 1969a, p.06). Uma vez que a educação passa não somente por 

questões relacionadas ao seu próprio desenvolvimento, mas também da  

[...] própria sobrevivência individual numa sociedade nova, super 
organizada e impessoal, em que se faz extremamente difícil o senso 
de participação consciente.  Ora, sem êste senso de participação 
torna-se difícil, senão impossível, a sobrevivência da própria 
sociedade (TEIXEIRA, 1969a, p.07).  

O problema central enfrentado é o de ser exigido às escolas darem aos seus 

cidadãos, “[...] a cultura necessária para poder existir e viver e, além disto, 

desenvolver as artes e as ciências em grau jamais imaginado, pois elas são as 

próprias raízes da sociedade” (TEIXEIRA, 1969a, p.07). 

Tendo como partido a crítica acima exposta por esse autor, ficamos 

interessados em saber se ainda permanece essa realidade vivenciada nos anos 60 

e nas décadas seguintes. Por isso, no próximo capítulo, analisaremos uma pesquisa 

de campo realizada neste ano (2016) em uma escola pública do estado de São 

Paulo, conforme já anunciada e justificada anteriormente. 
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3.    ESCOLA ATUAL 

 

Seguindo o parâmetro dos autores ao 

defenderem a escola pública, optamos em analisar a 

realidade brasileira, especificamente a partir de 

observações na Escola de Aplicação da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo. 

Buscando compreender a relação entre teoria e 

prática que, a nosso ver, deve ocorrer nessa 

instituição especial (escola), principalmente por ter 

como principal finalidade propiciar entre os seus 

professores, um ambiente de reflexão sobre a própria 

vida do educando, permeando os tantos conhecimentos científicos e acrescendo 

suas experiências. 

 

3.1     Encaminhamentos Metodológicos  

 

A fim de explicitar detalhadamente o processo de pesquisa para a realização 

do estudo de campo, esclarecemos a fundamentação filosófica que norteia as 

nossas inquietações, principalmente quanto ao problema da relação entre teoria e 

prática em educação. 

O campo da filosofia educacional confirma a íntima relação da filosofia com a 

educação, sendo interessante para nós agora a afirmação de “[...] que a educação 

oferece um terreno vantajoso para se penetrar na significação humana (para 

diferenciar-se da significação técnica) das discussões filosóficas” (DEWEY, 1979, 

p.361). 

Neste sentido, a discussão se amplia pelo fato de que o mesmo autor expõe 

que “[...] a teoria que não influencia a atividade educativa é uma teoria artificial” 

(DEWEY, 1979, p.362). O que resulta em uma inquietação, de nossa parte, já que a 

escola por nós vivenciada enquanto alunas, foi carregada do ditado “na prática, a 

teoria é outra”. Será então que ainda hoje, as escolas seguem uma teoria artificial, 

que separa a teoria da prática? 
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Quando se acredita que “[...] a educação é o laboratório onde as distinções 

filosóficas são concretizadas e postas à prova” (DEWEY, 1979, p.363), torna 

incabível a aceitação do dualismo entre teoria e prática. 

Por esse motivo entendemos a educação escolar, como aquela que detém 

uma intencionalidade prática e que se responsabiliza por proporcionar [...] a 

aquisição daquelas significações que são tão importantes, que se tornam por sua 

vez em instrumentos para a ulterior aquisição de conhecimentos” (DEWEY, 1979, 

p.301), fazendo então, da teoria e prática uma única ação. 

Neste seguimento apresentaremos os aspectos que levaram a escolha por 

uma determinada escola e não outra, a qual fundamentará essa pesquisa 

educacional, e ajudou a fortalecer a necessária compreensão com respeito às 

relações entre teoria e prática pedagógica, dentre outros. 

 

3.1.1     Escolha pela Escola de Aplicação da FEUSP  

 

Assim como a Escola Laboratório - criada por Dewey – a qual era vinculada à 

Universidade de Chicago, buscamos uma escola de aplicação integrada a uma 

universidade brasileira a fim de acrescentar maior lucidez à fundamentação desse 

estudo em que se busca promover a interrelação da teoria e prática. Na 

Universidade Estadual de Londrina temos também o Colégio de Aplicação, no 

entanto, como já tivemos contato durante a realização de estágios, percebemos que 

não havia qualquer indício da tradição teórica estudada por esta autora, nem 

tampouco, as preocupações teóricas apresentadas no corpo deste trabalho. Deste 

modo, essa autora compreende que nessa instituição, a tradição da Pedagogia 

Histórico-Crítica é prevalente e, como sabemos, tal perspectiva tem se se 

antagonizado com o que denominaram de “teoria não-crítica”, a saber, aquela 

própria à escola nova, da qual Teixeira foi um dos eminentes idealizadores no Brasil, 

na esteira de Dewey. Por isso decidimos realizar a observação na Escola de 

Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (EAFEUSP), 

na esperança de encontrar marcas da tradição Dewey-Teixeira. 
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Na visita ao campo de pesquisa, tivemos a oportunidade de ter contato com o 

Plano Escolar2 (2015) da Escola de Aplicação/FEUSP, onde consta que essa Escola 

Experimental, foi constituída no ano de 1958,  

[...] com o objetivo de realizar ensaios de técnicas de ensino, bem 
como oferecer cursos de aperfeiçoamento para professores, inclusive 
de outros países, por meio de convênio estabelecido com a 

UNESCO (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.09). 

Em paralelo aos dados apresentados acima, com base na data que a escola 

foi construída (ano de 1958), acreditamos ser mais um reforço à nossa hipótese de 

que nessa instituição poderia ter havido, pelo menos, uma inspiração pautada nas 

sugestões de Teixeira via Escola Nova (e a de Dewey, certamente), no sentido da 

construção de uma escola em que uma nova teoria pudesse ser experimentada. 

Entendemos que nesse particular, a questão do dualismo teoria e pratica pudesse 

ter sido também uma das preocupações dos educadores envolvidos nessa proposta.  

Seguindo os aspectos relevantes do breve histórico da instituição, notamos o 

fato de que a partir de 1962, a instituição foi “reconhecida por suas experiências e 

por suas propostas pedagógicas diferenciadas [...], [pois] representava a 

possibilidade de um ensino público de qualidade” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.09, 

acréscimos nossos), uma vez que somente se vinculou com a Universidade em 

1973, mas, permanecendo com o mesmo caráter investigativo, ou seja, de pesquisa 

e estágio para professores em formação.  

Além de que encontramos projetos que, assim como a Escola de Chicago, 

utilizam do propósito de ser necessário, indispensável, a aquisição de conhecimento 

pela prática. Em virtude de aguçar, “[...] de desenvolver nos educandos uma atitude 

de curiosidade e envolvimento com o conhecimento, em sua dimensão social e 

histórica” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.30), também apresentam defesas de formar 

a criança integralmente, que vem em concordância aos estudos apresentados por 

Teixeira na elaboração da Escola Parque. 

O que sustenta ainda mais a possibilidade de vínculo exemplificado, ao 

fazermos menção de possíveis semelhanças da Escola de Aplicação da USP com 

as escolas formuladas por Dewey e Teixeira, principalmente nos requisitos 

supramencionados, e de serem integradas à Universidade e, ainda, por prezar o 

                                                         
2
 Onde encontramos o Projeto Político Pedagógico da Instituição e as metas da Gestão Escolar para 
o ano. 

 



42 

 

caráter voltado para a evolução dos estudos, ou melhor, para formação de 

profissionais e sujeitos integralmente. 

 

3.1.2     Questionários aos professores da escola  

 

 Nesta parte do trabalho, qualificamos como adequado expor a metodologia 

utilizada na pesquisa de campo, quando elaboramos os instrumentos para as 

entrevistas, entramos em contato com a instituição, realizamos as observações e 

efetivamos as entrevistas. 

A confecção do questionário foi iniciada antes mesmo de termos efetivado o 

contato com a escola, pois passamos inicialmente pela parte de elaboração a partir 

da seleção de temas trabalhados ao longo dos dois primeiros capítulos com a 

finalidade de buscarmos as percepções de educadores sobre aqueles conceitos e 

como utilizam deles em suas práticas. 

Optamos por utilizar de um roteiro de entrevista com o propósito de auxiliar e 

facilitar a conversa entre a entrevistadora e o professor. Detalhando a estruturação 

desse roteiro (Apêndice F), inicialmente, consta de uma apresentação, seguida por 

uma introdução e, por fim, de perguntas norteadoras, as quais foram agrupadas em 

seis categorias, em geral, sobre os assuntos, vinculados ao nosso interesse sobre 

escola pública; educação escolar e não escolar; papel do professor; papel do aluno; 

escola e sociedade; e perspectiva educacional do entrevistado, perguntas 

elaboradas e inspiradas nos conceitos discutidos pelos teóricos estudados.  

Paralelamente, construímos uma ficha de participação na entrevista 

(Apêndice A), formulário esse, que continha de uma introdução expondo a finalidade 

da utilização dessa entrevista e a informação de que sua identificação ficaria no 

anonimato3, além de que informamos por meio desse que todo material gravado, 

seria transcrito e encaminhado por e-mail, para verificação por parte do entrevistado. 

Inicialmente realizamos o agendamento com a pedagoga e o preenchimento 

dos documentos (Cadastro da pesquisa, cadastro do pesquisador e termo de 

compromisso) solicitando a realização da nossa pesquisa na Escola de Aplicação da 

FEUSP, no período de uma semana conhecendo a instituição e entrevistando os 

profissionais que se disponibilizarem.  

                                                         
3
 Por esse motivo colocamos tarjas brancas tampando informações que poderiam identificar os 
entrevistados, nos apêndices B, C, D, E. 
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A princípio, a ideia era entrevistar apenas professores dos anos iniciais, no 

entanto, pegamos uma semana um pouco tumultuada, devido ao fato de estarem 

realizando uma paralisação em busca de manifestarem a insatisfação e indignação 

da escola e comunidade com a falta de professores de química no recinto. Devido a 

esse problema acabamos tendo maiores dificuldades em encontrar profissionais 

disponíveis para participarem das entrevistas, por isso ampliamos para professores 

que atuassem naquela escola, entre o fundamental I até o ensino médio e, mesmo 

assim, ainda tivemos que voltar na semana seguinte. 

Obtivemos cinco professoras que se disponibilizaram a participar da 

entrevista, sendo uma ocupante do cargo de pedagoga (Entrevistada 2), uma 

professora de educação física no fundamental I e ensino médio (Entrevistada 1), 

duas professoras regentes do ensino fundamental I  (Entrevistadas 4 e 5) e, por fim, 

uma professora de ensino médio (Entrevistada 3). No entanto, ao logo das 

discussões estaremos utilizando como base, apenas quatro entrevistados, devido ao 

descuido de não termos colhido a assinatura de uma delas no formulário de 

consentimento da utilização e permissão da entrevista neste trabalho. 

Para além das entrevistas, durante os dias que esta autora se encontrava na 

instituição e devido a boa recepção e liberdade da escola, pudemos observar a 

rotina da instituição, acompanhamos as trocas de salas realizadas pelos alunos, 

intervalos e alguns momentos de aula como na biblioteca, informática e intervenção 

da pedagoga com um aluno. O que contribuiu muito para compreender as respostas 

apresentadas pelos entrevistados. 

 

3.2     O que restou das contribuições de Dewey–Teixeira 

 

 Neste momento, notaremos aspectos que permeiam os conceitos de escola 

pública, educação, experiência, processo de ensino-aprendizagem e relação entre 

professor e aluno, tendo por base o Plano Escolar da Escola de Aplicação da USP 

(Disponível as partes usadas, no anexo A) e as transcrições das entrevistas. 

Partindo dos objetivos da instituição apresentados no Regimento Escolar, 

uma vez que entram em concordância as justificativas expostas acima no item 

“Escolha pela Escola de Aplicação da FEUSP” e as possíveis semelhanças com a 

Escola Laboratório. A Escola de Aplicação da FEUSP, tem como objetivos 

(citaremos alguns deles a seguir): 
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- Sediar e executar pesquisas de interesse próprio ou da Faculdade 
de Educação, de seus cursos e docentes, que visem ao 
aperfeiçoamento do processo educativo e de formação docente. 

- Oferecer oportunidades de estágio a alunos [...] 

- Oferecer subsídios à Faculdade de Educação da USP ou outras 
agências públicas de formação do educador. 

- Divulgar experiências e contribuições resultantes de suas ações, 

prioritariamente para a rede pública de ensino. (APLICAÇÃO 
FEUSP, 2015, p.11). 

Além de ofertar vagas para Ensino Fundamental e Ensino Médio, a instituição 

tem também como objetivo assegurar aos alunos uma formação que exercite a 

cidadania. Assim, parece-nos possível realizar o referido paralelo com os princípios 

norteadores educacionais da instituição, que prezam o ensino baseado “[...] na 

equidade e na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber [...]” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.12). 

Juntamente com essa discussão que traz conceitos disponíveis no Plano 

Escolar, relataremos outros conceitos adquiridos nas entrevistas com educadores 

dos vários níveis de educação básica da Escola de Aplicação da FEUSP, de modo 

paralelo - conforme já referido acima. 

Por esse motivo, iniciaremos destacando o princípio de gestão democrática 

desse ensino público, o qual implica na compreensão de uma educação pública, 

exemplificada no Projeto Político Pedagógico (PPP), ao apresentar que o papel da 

escola é promover a compreensão e valoração do saber intrínseco produzido pela 

sociedade ao longo da história. Pois, o aluno deve perceber que o saber propiciará a 

condição necessária para a realização do seu próprio aprendizado escolar.  

A fim de ampliar a pesquisa da realidade brasileira, dialogaremos daqui em 

diante acerca dos resultados obtidos nas entrevistas com educadores e o conteúdo 

do PPP, no requisito referente ao papel da escola pública. Dentre as variadas 

respostas, elencamos como importante ressaltar inicialmente, a fala do Entrevistado 

3, ao dizer que “escola é uma instituição, educativa, formadora, que tem um papel de 

inserção do aluno no mundo do conhecimento”, ideia complementada pelo fator de 

que “ a escola alargará a relação do sujeito com o objeto do conhecimento para 

além do conteúdo das disciplinas escolares tradicionais, incluindo as dimensões da 

produção cultural” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.29).  
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O Entrevistado 2 expõe que a escola pública atual é sazonal, assim como 

outras perspectivas, uma vez que as ideias da escola nova ainda aparecem em 

alguns princípios educacionais do próprio PPP, mesmo que não citados diretamente. 

Porém, acredita-se que seria interessante se houvesse um fluxo dessa 

aprendizagem ativa, o que não ocorre. Neste sentido, compreendem que a escola 

pública deve “[...] dispor de adequadas condições pedagógicas, matérias, técnicas e 

humanas para realização de seus fins” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.29), afinal 

[...] antes de mais nada, a escola pública tem que ser um lugar de 
convivência democrática, [pois ela] tem esse papel, além de ou por 
meio de o ensino, do que socialmente está declarado, que é o 
conteúdo escolar, ela é também um lugar de aprendizagens de 
relações democráticas, lugar de discussões do ponto de vista das 
escolhas, das temáticas, das metodologia de trabalho, enfim de 
colocar o aluno em relação aos processos sociais, processos 
políticos e processos históricos, isso é um jeito de firmar a escola 
como um lugar de formação política também” (Entrevistado 2, 
acréscimos nossos).  

 Nos interessa expor aqui a problematização realizada pelo Entrevistado 1, ao 

pontuar que a Escola de Aplicação da USP é uma instituição diferenciada no sentido 

de privilégio, pelo fato da quantidade de alunos em cada sala, melhores condições e 

valorização profissional. No entanto, compreende que o papel dela como educadora 

de uma escola pública, é dispor de reflexões sobre a realidade, pensando nos 

acontecimentos externos também, pois acredita que se lutamos por relações 

democráticas, devemos fazer com que eles exercitem essa democracia em qualquer 

espaço que estejam. 

Em concordância, nesta entrevista, além de a professora expor que a escola 

pública deve “[...] ampliar as possibilidades do indivíduo, inseri-lo no mundo letrado, 

no mundo do trabalho[...]” (Entrevistado 5), entende que é o local adequado para 

iniciar o processo de conscientização dos alunos, principalmente no sentido de lutar 

por seus direitos. Em seguida, pontua, de modo indignado que  

[...] o direito é uma coisa que parece que a gente tem que sempre 
ficar relembrando, dizendo que é uma conquista e que a gente 
precisa disso, porque se não, parece que a todo momento querem 
tirar o público, o caráter de direito mesmo das coisas que já foram 
conquistadas (Entrevistado 5). 

Concomitante com a discussão e indignação frente aos direitos, percebemos 

que essa é uma preocupação não só das educadoras, mas da instituição em geral, 

pois nos deparamos com um item no Plano Escolar voltado para os direitos e 
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deveres, onde explicita que a educação oferecida “[...] é comprometida com os 

direitos humanos, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das 

diferenças e das diversidades [...]” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.12). 

Seguindo a trajetória traçada nas entrevistas, notamos a necessidade de 

então compreender um pouco mais sobre o conceito de educação na realidade 

dessa instituição, uma vez que os autores Dewey e Teixeira usam desse conceito 

como norteador de suas discussões. Pudemos perceber nexos dos princípios nas 

falas dos professores entrevistados, principalmente, ao verem a educação escolar 

sendo a “própria vida”, deslocando então “[...] a visão de educação como ato 

preparatório, [onde tem de se preparar a criança] para a vida[...]” (Entrevistado 2, 

acréscimos nossos). 

Quanto ao quesito “formação”, este se entrelaça muito bem com a fala do 

Entrevistado 1, “Gente, você não forma uma criança pela metade, você tem que 

formar um sujeito integral, e é isso que eu vejo e que eu acho que acontece aqui na 

nossa escola, a gente forma integralmente essas crianças”. Encontramos também, 

alguns suportes no Plano Escolar, quando expõem que “[...] o compromisso com a 

formação para a cidadania significa cuidar da formação integral dos educandos que, 

ao mesmo tempo em que são formados, formam a realidade escolar” (APLICAÇÃO 

FEUSP, 2015, p.30). 

A educação passa pelo aspecto de sua historicidade também, uma vez que 

ela foi construída por seres humanos, históricos e em crescimento, nos leva a 

pensar nela como um “[...] legado que o povo deixa para seus descendentes, [...] 

que tem esse sentido de mudança, mas também de permanência, porque ela tem 

um papel de passar [cultura de geração para geração, por exemplo, ] o pai passa 

para o filho” (Entrevistado 2, acréscimos nossos). 

Neste momento cabe diferenciarmos a educação escolar e não escolar, com 

base no diálogo com o Entrevistado 3, que acredita ser o caso de a escola estar 

organizada, estruturada e preparada para essa formação e para atingir o 

conhecimento científico, sendo complementado com o Entrevistado 2: “A educação 

escolar é o lugar de vivências e experiências que tem relação com o presente [...], 

que tem que “[...] estar sempre se renovando, pensando na cultura, pensando nesse 

novo jovem que entra na escola” (Entrevistado 5). 

Surpreendentemente, até felizmente, se é que podemos dizer assim, nós nos 

deparamos com uma situação de reflexão ou busca por conceituações mais 
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elaboradas frente ao significado de “experiência”. Acreditávamos nos debater com 

conceitos utilizados no senso comum, por levarmos em consideração algumas 

críticas quanto à formação docente na explicitação sobre a experiência enquanto 

algo tão complexo. No entanto, especificamente os professores/pedagogo do 

fundamental nos ressaltaram a sua necessidade de ter trazido o conceito para 

discussão ao grupo de professores, que estudam sistematicamente questões que os 

incomodam teoricamente. 

A Entrevistado 2, expõe que “[...] para organizar esse trabalho, nós lemos um 

texto que fala de experiência, autor Jorge Larrosa [...] [e que] esse texto coloca um 

outro viés de experiência[...]” (acréscimos nossos). O mais intrigante foi o fato de 

notar o movimento que ocorre no meio pedagógico daquela instituição, como por 

exemplo, demonstrarem que quando surgem necessidades, elas buscam trazer para 

o grupo de professores para que com embasamento teórico adequado possam 

fundamentar essas dificuldades, ajudando-as a sair do senso comum e do 

comodismo.  

Ainda, com o enfoque na entrevista 2, a mesma enfatiza que o texto auxiliou 

tanto que saíram do conceito de experiência vinculado ao “[...] o quanto eu já fiz no 

passado”, para “[...] um conceito que está muito mais relacionado com vivências e o 

quanto essas vivências tão relacionadas e são interpeladas por outras linguagens 

[...]” percebendo a necessidade de pensarem, discutirem e refletirem para 

alcançarem melhorias quanto ao trabalho pedagógico.  

O Entrevistado 5 constata que estudou o autor Paulo Freire que “[...] fala da 

dialogicidade, fala de dar voz às crianças, mas [que] não adianta eu ficar com isso 

só no plano teórico e não fazer uma experiência de assembleia na minha sala, 

[deixando] os alunos como coadjuvantes no processo” (acréscimos nossos). Neste 

sentido, a Entrevistado 1 caracteriza um projeto que ocorre na instituição dos alunos 

de ensino médio com os de fundamental I, em que também percebe a importância 

de proporcionar e organizar experiências aos alunos,  

[...] projeto [esse] chamado, futebol arte, [que ocorre] no contra-turno, 
[onde os alunos] [...] vêm agora para ensinar o que é esse futebol 
arte, futebol sem palavrão, que respeita o outro. É bem bacana o 
projeto, então eu acredito nisso sim e isso acontece nas nossas 
aulas muito, eles vivem como sujeitos do ensino e aprendizagem 
(acréscimos nossos). 
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 Com a finalidade de fecharmos o conceito expostos pelos professores, 

trazemos a fala da professora de filosofia do ensino médio ao dizer que,  

[...] a experiência é um ponto importante na educação escolar, [pois] 
a educação escolar é uma experiência, organizada, sistematizada, 
coordenada, orientada, [...] ela é reflexiva e eu acho que, assim, para 
você ter uma experiência escolar você tem que criar e ter na prática 
pedagógica dispositivos que levem o aluno a terem uma reflexão 
sobre o seu próprio processo (Entrevistado 3, acréscimos nossos). 

A mesma entende o papel do professor nesse processo como “[...] o grande 

agente articulador dessa experiência que ele está constituindo com os alunos e que 

vai ser uma experiência formativa” (Entrevistado 3). Acrescendo com os demais 

entrevistados a crença de que o professor deve dar autonomia aos alunos, 

acreditando no seu potencial e incentivando isso principalmente por meio do diálogo. 

Tudo isso, em concordância com o Plano Escolar, ao apresentarem que “ O trabalho 

do professor [...] tem por objetivos: estabelecer práticas educativas que levem à 

formação integral do aluno [...]” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.14) 

Partindo dessa ideia de educar para autonomia, no entanto agora, nos 

referindo ao outro agente importantíssimo nesse processo de ensino-aprendizagem, 

o aluno, este que tem por papel “[...] se constituir como um ser aprendente [...] de 

modo que ele se veja como aluno, que ele entenda que ser aluno requer e demanda 

uma série de procedimentos e de atitudes” (Entrevistado 2), sem esquecermos das 

características do mesmo, cabe compreendermos que o “aluno é um ser ativo, é um 

ser que pensa [e] que também pode protagonizar” (Entrevistado 5, acréscimos 

nossos). 

Neste sentido, tudo resulta do fato de que  

[...] a aprendizagem é do aluno, ela é uma atividade do aluno. O 
aluno que aprende, eu não aprendo por ele, eu ensino, eu me coloco 
a disposição e me coloco na exposição, você vai mostra[ndo], 
demonstra[ndo] nessa interação que se dá por uma ferramenta 
básica, que é a linguagem (Entrevistado 3). 

 Para fechar a trajetória, trouxemos para os entrevistados uma indagação que 

os fizessem pensar sobre como a instituição escolar atinge ou alcança esses alunos, 

discutidos acima. No Projeto Político Pedagógico encontramos a relação 

escola/sociedade, na referência de que a instituição está de portas abertas para a 

entrada da comunidade e no compromisso de formar cidadãos “[...] para o exercício 

da cidadania, uma vez que forma pessoas que participam da sociedade usufruindo 
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de seus direitos, cumprindo seus deveres e refletindo criticamente sobre essa 

mesma sociedade” (APLICAÇÃO FEUSP, 2015, p.30). 

 No entanto, os apontamentos feitos pelos entrevistados nos revelam que a 

escola não está empoderada para manifestar grandes influências na sociedade. Por 

exemplo, um dos entrevistados diz que  

[...] em tese é papel da escola, a escola é uma instituição importante 
na sociedade pós-moderna, mas como isso se dá de fato, de que 
maneira a gente enxerga, quais são os lugares que se concretiza 
esse fazer que a escola está incumbida, é muito difícil você ver se 
concretizando (Entrevistado 2). 

O Entrevistado 5 expõe que, ainda que a escola que ela trabalha possa ser 

diferenciada,  

[...] é uma escola atuante politicamente, é uma escola engajada, é 
uma escola onde nós professores temos tempo para nos reunir, é 
uma escola que não tem muita rotatividade de professores, uma 
escola que eu combino com minhas parceiras o trabalho pedagógico, 
que eu construo o plano de ensino, então é uma muito escola 

democrática, [porém seu alcance é pequeno] (Acréscimos 
nossos) 

Em concordância, o Entrevistado 3 pontua que isso acontece devido ao 

equívoco de se dar muitas funções à escola, assim “[...] faz com que ela perca o eixo 

daquilo que ela efetivamente tem condições de lidar. Aí ela pode acabar fazendo 

mal, aquilo que ela poderia fazer muito bem”.  

Porém essa professora acredita, assim como as demais, que a escola está 

capacitada de profissionais que devem empoderar o aluno de conhecimentos, 

explicações e exemplificações que os façam compreender, para que tenham "[...] 

condições de intervir e transformar, se ele quiser, se for o caso” (Entrevistado 3). 

Assim, entendemos que “[...] o papel da escola em si é muito importante, mas 

atualmente tem tido impacto pequeno, perto daquilo que poderia dar [...]” 

(Entrevistado 5), o que nos leva a pensar que assim como os autores estudados 

lutavam e buscavam por um ensino de qualidade, inseparável da vida, obtivemos 

alguns avanços, mas que ainda não conseguimos atingir a todos, no quesito 

conscientizar para que os alunos também entrem nesse processo de luta e busca 

por crescimento constante. 

 

3.3     Revitalizando a Escola Brasileira 
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 Dentro desse subitem temos por finalidade expor quais as reflexões geradas 

pelo contato com os autores (Dewey e Teixeira), o Plano Escolar da Escola de 

Aplicação e as entrevistas realizadas com profissionais que estão atuando na área.  

Com o intuito de, mediante as análises, podermos contribuir com a educação escolar 

de alguma forma, mesmo que seja com mais inquietações e possíveis propostas ou 

sugestões de caminhos a serem seguidos elaboramos este plano de estudo que 

resultou no presente texto de TCC. 

 Inicialmente, enfatizo a periodicidade das reuniões pautadas em estudos e 

reflexões, ocorridas na Escola de Aplicação observada. Vimos, com poucas 

exceções, que esses professores não apresentam inconsistência em sua prática de 

sala de aula, justamente porque estão fundamentados teoricamente nesses estudos, 

acreditamos.  

Neste sentido, percebemos a necessidade de uma frequência de reuniões 

pedagógicas nas escolas, que buscam seriedade na realização das diretrizes 

contidas em seus Projetos Político Pedagógicos. Com a presença de todos os 

profissionais utilizando de textos que proporcionem discussões e esclarecimentos 

dos enfrentamentos durante o cotidiano escolar, nos parece uma relevante iniciativa. 

Novas propostas surgem como exigência da sociedade em constante 

mudança, já que os moldes não cabem e tornam-se anacrônicos. Neste sentido, 

percebemos também a necessidade de ser exercitada nas escolas uma educação 

inseparável da vida.  

A escola deve ser um local onde os alunos exercitem com embasamentos 

críticos, a cidadania, a democracia de fato, já que esta ainda não alcançamos na 

sociedade de modo pleno. Acreditamos assim ser possível uma influência e 

transformação devido a uma educação de qualidade.  

Educação essa exposta às mudanças do mundo e dos seres vivos que vivem 

nele, de modo a acompanhar as necessidades, a fim de supri-las e superar o ônus, 

as dificuldades e as falhas dessa população que nunca poderá deixar de buscar 

crescer. Assim, enfatizando que é indispensável partirmos da leitura dessa realidade 

brasileira, na qual estamos incluídos, devendo nunca pararmos de lutar, mobilizar 

esforços por uma educação que assegure o lado bom da vida. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de todas as inquietações e resultados obtidos, acreditamos ser 

necessário iniciarmos essas considerações finais do trabalho retomando a proposta 

já inerente ao seu título: Implicações Filosófico-Antropológicas atuais na educação a 

partir da tradição Dewey – Teixeira, para explicitarmos quais foram as nossas 

intenções.  

Assim, esmiuçando o título notamos que este trabalho tinha por finalidade 

principal compreender a educação atual a partir de uma determinada tradição, de 

modo que o enfoque seria uma pesquisa filosófico-antropológica, melhor dizendo, 

buscávamos relacionar a realidade com a filosofia, especialmente, a partir da 

perspectiva filosófico-antropológica, entendendo que o estudo sobre o homem 

evidencia o objeto essencial da escola. 

Cabendo enfatizar o ponto de que assim como a teoria e a prática são 

indissociáveis na pedagogia mostrada pelos autores aqui em destaque, a educação 

e a vida também o são. Em outras palavras, necessitamos de uma educação de vida 

e de experiência para que sejamos aptos a alcançar uma vida boa, repleta de 

verdadeiras condições para aprender e reaprender, como necessidade da própria 

vida. 

Em razão dessa educação, concordamos com os autores quanto à defesa da 

existência e permanência das escolas públicas, devido ao fato de que é essa escola 

que a população conquistou como seu direito. Deste modo acreditamos que 

conhecendo a realidade da escola pública, nisto incluindo os seus defeitos e limites, 

é que poderemos transformar a vida humana para o alcance de melhores condições 

e educabilidade. 

Desta maneira, o papel da educação escolar deve ser o de elucidar, 

conscientizar e apresentar a realidade de forma crítica, para que as pessoas que por 

ali passarem, saiam da experiência escolar como seres pensantes e capazes de 

separar não só o que é certo do que é errado, mas de saberem o que eles têm 

direito e o que eles têm de capacidade, podendo sair da condição de irrelevância 

como indivíduos despreparados para atuarem nas diversas instâncias do mundo 

social, hoje global.  

Ademais, não devemos nos esquecer de um agente importantíssimo nesse 

processo, que é o professor, o qual tem por papel organizar experiências, minimizar 
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o quanto possível as más influências a que os jovens estão sujeitos em condições 

sociais normais da vida, e facilitar a compreensão dos conhecimentos científicos 

elaborados que os auxiliem em torná-los indivíduos dotados de pensamento 

reflexivo. 

Pontuamos aqui também que chegamos à seguinte observação: de que ainda 

existem nexos, sinais da tradição Dewey-Teixeira, na realidade das escolas públicas 

brasileiras, embora, saibamos da necessidade de haver maiores estudos sobre os 

referidos autores na tentativa de atualização das suas ideias em função dos reais 

problemas que afetam as nossas instituições escolares, na sequência, 

apresentaremos argumentos sobre o assunto.  Principalmente, quanto ao fato de os 

professores verem o aluno como agente ativo e em crescimento, especialmente no 

quesito formação integral do sujeito, algo defendido muito por Teixeira.  

No entanto, pudemos perceber também que as influências exteriores têm sido 

muito mais fortes do que as influências escolares nas ações dos alunos, devido às 

consequências culturais, como por exemplo, a desvalorização da educação per se e 

o modo como entendem a obrigatoriedade de frequentar a escola, bem ilustrado 

pelo Entrevistado 2, ao expor que, se a criança não vier à escola, a família dessa 

criança pode ser penalizada, desmerecendo muitas vezes a real função e 

importância da escola.  

Fora que um dos problemas exposto por Teixeira, ainda persiste. Trata-se 

aqui do fato de a criança passar maior parte do seu dia na escola, competindo à 

sociedade impor responsabilidades à escola “para além de sua alçada”. Por 

conseguinte, entendemos que essa tradição Dewey-Teixeira tenha sido 

negligenciada nessas últimas décadas, em razão de outras contribuições, de outros 

autores, mas que o exposto acima só nos prova ainda mais, que as pesquisas 

devem sempre trazer à tona os grandes autores que influenciaram nossa educação.  

Por isto menciono aqui o livro “Uma tradição esquecida: por que não lemos 

Anísio Teixeira?”, onde as autoras, Brandão e Mendonça (2008), discutem o porquê 

de atualmente Anísio Teixeira não ter merecido a devida atenção por parte dos 

pesquisadores brasileiros, os quais o tratam, como uma “tradição esquecida”. Para 

as autoras, isso se deve grandemente ao fato de haver muitos preconceitos e mal-

entendidos, como: a interpretação de Dewey-Teixeira realizada à luz do marxismo, 

divulgadas amplamente, em especial, no âmbito da educação; a indisposição em 

relação ao pragmatismo norte-americano; às interpretações, a nosso ver, 
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equivocadas sobre Teixeira como um intelectual conservador, dentre outros.  E, em 

concordância com as discussões, optamos sim por utilizarmos desses autores e 

trazer à tona suas importâncias, mostrando como suas inquietações ainda se fazem 

presentes, deixando para os próximos pesquisadores essa preocupação como 

objeto e motivação de outros estudos.  

 Finalizamos aqui com uma mensagem para aqueles que também pesquisam 

sob esta ótica de interesse, enfatizando a necessidade de não só defendermos 

essas ideias verbalmente, mas também dando o exemplo por meio de ações 

coerentes com a ideia de uma educação entendida como algo inseparável da vida, 

melhor dizendo, sem a proposição de um trabalho realizado numa perspectiva de 

“vidas paralelas” ao mundo realmente vivido.  
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APÊNDICE A  

Ficha de Participação (Modelo) 

 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

 
Esse formulário é parte do instrumento da entrevista utilizado na pesquisa de 
TCC, de minha autoria sob orientação da Prof.ª Dr. ª Leoni Maria Padilha 
Henning. Pedimos a gentileza que o (a) preencha os espaços solicitados para 
sua identificação que será mantida em anonimato. Todo material da entrevista 
será verificado pelo entrevistado antes de sua utilização no relatório da 
pesquisa. 
 

Ficha de participação na entrevista 
 

1. Identificação: Entrevistado número X 

Endereço:  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Telefones: (  )______________ 
                   (  )______________ 
E-mail: 
_____________________________________________________________ 
 

2. Função/ Cargo que ocupa no Colégio: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3. Formação e ano de Formação: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                            

Assinatura da entrevistada                                        Assinatura do entrevistador  

 

2016 

 

 

 

 

 



59 

 

APÊNDICE B 

Ficha de Participação 1 
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APÊNDICE C 

Ficha de Participação 2 

 

 

 
 
 
 



61 

 

APÊNDICE D 

Ficha de Participação 3 
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APÊNDICE E 

Ficha de Participação 5 
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APÊNDICE F 

Roteiro da Entrevista 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

  

Roteiro da entrevista 

 

Apresentação: Sou aluna de graduação na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), cursando Pedagogia e a fim de enriquecer meu trabalho de conclusão de 

curso (TCC), gostaria de conversar com profissionais atuantes na área da educação 

escolar.  

 

Introdução 

 

Tendo em vista que no Brasil, Anísio Teixeira, fez uma defesa muito grande em prol 

de fortalecer a escola pública, este que se identificou com o autor John Dewey, 

filósofo norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova, tenho como 

objetivo principal observar em que medida suas ideias se estendem até os dias de 

hoje. Uma vez que a escola pública surge como solução das desigualdades e como 

um meio de conscientizar, elucidar os indivíduos, nos inquieta a pesquisar qual o 

significado que à escola pública foi imprimido pelos intelectuais engajados no 

movimento.  

A seguir apresento algumas perguntas, que foram agrupadas em 6 categorias, sobre 

o assunto e que foram inspiradas nos teóricos citados. 

 

Perguntas norteadoras 

 

1. Você acredita que hoje em dia, esse significado ainda está presente junto aos 

educadores e na escola, assim como aconteceu no século 20 com a Escola Nova? 

Qual seria o papel da escola pública ao seu ver? Essa discussão ainda vale a pena 

ser tomada ou já foi superada? 
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2. Para o entendimento da escola pública, percebemos a necessidade de 

indagarmos acerca dos conceitos de educação e de educação escolar. Como você 

entende a educação, qual sua ideia sobre a formação pela escola? 

3. Grande parcela dos teóricos e estudiosos se referem à experiência. Você 

concorda que a experiência é um ponto importante na educação escolar, prioriza a 

mesma nas suas aulas? E qual experiência, o que seria experiência ao seu ver?  

Deste modo, o que acredita ser o papel do professor nesse trabalho pedagógico? 

4. Pensando no processo de ensino-aprendizagem, como é considerado o aluno 

nesse ambiente? E qual o seu papel no mesmo? 

5. Atualmente é possível entender a escola como influente na nossa sociedade, 

assim qual seria o papel da escola na sociedade de hoje? 

 

Finalização: Com tudo isso que conversamos, citei alguns autores, gostaria de 

saber se você estudou, conhece ou se interessa por algum desses autores? E qual 

perspectiva educacional você adota na sua atuação docente? 
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APÊNDICE G 

Transcrição da Entrevista 1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Entrevistado 1 

Introdução 

Tendo em vista que no Brasil, Anísio Teixeira, fez uma defesa muito grande em 

prol de fortalecer a escola pública, este que se identificou com o autor John 

Dewey, filósofo norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova, 

tenho como objetivo principal observar em que medida suas ideias se 

estendem até os dias de hoje. Uma vez que a escola pública surge como 

solução das desigualdades e como um meio de conscientizar, elucidar os 

indivíduos, nos inquieta a pesquisar qual o significado que à escola pública foi 

imprimido pelos intelectuais engajados no movimento.  

A seguir apresento algumas perguntas, que foram agrupadas em 6 categorias, 

sobre o assunto e que foram inspiradas nos teóricos citados. 

 

1. Você acredita que hoje em dia, esse significado ainda está presente, junto 

aos educadores e na escola, assim como aconteceu no século 20 com a 

Escola Nova? Qual seria o papel da escola pública ao seu ver? Essa discussão 

ainda vale a pena ser tomada ou já foi superada? 

Bom, nesse movimento a escola pública, tinha muito mais qualidade do que hoje, 

pois com o passar do tempo as escolas foram enfraquecendo. Existe um número 

grande de escolas, assim ela consegue atender seu público, mas é insano para o 

professor, ou melhor para a maioria de nós, acreditar que a gente consegue uma 

educação de qualidade, tendo minimamente 50 alunos por sala.  A nossa escola, é 

uma escola diferenciada, tem 30 alunos, e é bem heterogenia, mas a realidade da 

escola lá fora não é essa, a gente sabe que não é.  Então eu acho que aqui na 

nossa escola, os professores acreditam sim nesse significado de escola nova e a 

gente acredita que conseguimos dar o melhor. Seguindo essa escola nova sim é 

possível atender as classes carentes e melhorar essa educação, para que seja pelo 
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menos perto de uma escola particular mediana. No entanto nossos colegas que 

estão lá no estado, na periferia do estado, eu acho que já não conseguem, é muita 

dificuldade, sofrem demais. Em questão de verba, material que não tem, as coisas 

são muito difíceis, se disputa hoje o poder em uma escola pública, vamos supor, 

numa comunidade carente, as vezes quem manda lá não é a escola ou o estado, é o 

traficante, você entra lá se ele for com sua cara, senão você não entra, aí como você 

faz? Você precisa trabalhar, aqueles alunos que estão lá precisam de você. Fica 

difícil. 

Quando eu pensei no colégio aplicação da USP, por estar dentro da 

universidade, acreditava que seria uma escola diferenciada, você quando está 

dentro da sala de aula nota essa diferenciação? Acredita que aqui o ensino 

funciona melhor do que as demais escolas estaduais, porque vocês têm algum 

auxílio da faculdade em si?  

Em parte, temos auxílio, mas muito tem a força do professor, essa coisa de buscar, 

de estudar, de estar à frente, são professores que têm um salário considerado, o que 

também qualifica o trabalho. 

 

2. Para o entendimento da escola pública, percebemos a necessidade de 

indagarmos acerca dos conceitos de educação e de educação escolar. Como 

você entende a educação, qual sua ideia sobre a formação pela escola? 

A formação que você diz, é a formação que a criança vai aprendendo durante os 

anos que ela fica na escola? 

Na formação enquanto as crianças estão aqui presentes na escola. Na 

educação em geral. Você acredita que educamos para um fim ou para uma 

sociedade melhor ou a educação é um fim em si mesma.  

Acho que educamos para o mundo, e segundo nosso PPP (Projeto Político 

Pedagógico) para cada termino de ciclos ou de série, a gente tem um objetivo para 

esses meninos e meninas.  Tratando se de escola de aplicação, a gente entende a 

educação como preparar esses meninos para o mundo mesmo, é saber que ele vai 

sair lá fora, e que tem uma sociedade complicada, que ele precisa se engajar nos 

movimentos. Não sei se você percebeu, mas amanhã vai ter uma manifestação, 

então os pais e os alunos do fundamental II e médio vão vir as 8h30 e a gente vai 

sair nessa manifestação juntos, então não é só preparar para nós aqui. É preparar 

para o mundo. Para esse olhar de mundo, que mundo é esse que a gente vive? 
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Qual é meu papel nessa sociedade? Não é a sociedade, o Brasil, mas a sociedade 

mundo mesmo. E, você não forma uma criança pela metade, você tem que formar 

um sujeito integral, e é isso que eu vejo e que eu acho que acontece aqui na nossa 

escola, a gente forma integralmente essas crianças. 

 

3. Grande parcela dos teóricos e estudiosos se referem à experiência. Você 

concorda que a experiência é um ponto importante na educação escolar, 

prioriza a mesma nas suas aulas? E qual experiência, o que seria experiência 

ao seu ver?  Deste modo, o que acredita ser o papel do professor nesse 

trabalho pedagógico? 

Sim, eu acredito que no ensino médio principalmente, meus meninos e as meninas, 

são convidados a virem no contra turno e ficar nas aulas e serem nossos 

“estagiários” e ajudantes com os menores, por exemplo, se eu quero dar uma aula 

de skate, tenho 3 ou 4 meninos que andam bem de skate e poderiam ensinar, 

convido esses meninos e eles fazem a aula junto com as crianças, e ao final do 

curso naquele trimestre, a gente dá um certificado para esses meninos. Os três 

meninos que fizeram comigo em 2014, estão fazendo educação física, pegaram 

gosto. E esse ano temos uma proposta de aula de futebol no intervalo com as 

crianças, então eles têm um projeto, chamado, futebol arte, no contra turno, que é o 

professor Luciano que dá, e eles vem agora para ensinar o que é esse futebol arte, 

futebol sem palavrão, que respeita o outro, é bem bacana o projeto, então eu 

acredito nisso sim e isso acontece nas nossas aulas muito, eles vivem como sujeitos 

do ensino e aprendizagem. 

Na educação física nós temos um projeto, que é interserires, que a gente junta os 

alunos dos 3 anos e eles escolhem por módulo, entre dança, lutas, ginásticas e 

jogos, aí os alunos fazem aquele que eles escolhem fazer. É muito bom e temos 

resultados muito bacanas.  

Deste modo o que acredita ser o papel do professor nesse trabalho 

pedagógico?  

Gente, é acreditar no potencial do seu aluno que você está ensinando, você deu 

start para seu aluno, mostrou para ele e ele ficou curioso por aquilo, trouxe algumas 

expectativas para você, você supriu aquilo, agora é a hora de você falar pra ele, 

agora é sua vez de mostrar para mim, o que é que você realmente quer aprender e o 

que você aprendeu, de que forma você pode trazer isso de volta para mim como 
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professora e para seus colegas que estão aqui, então é isso e fazemos bastante 

isso nas nossas aulas, eles são professores também, em alguns momentos. 

 

4. Pensando no processo de ensino-aprendizagem, como é considerado o 

aluno nesse ambiente? E qual o seu papel no mesmo? 

Acho que a próxima pergunta vai fica bem encaixada. É um pouco do que você 

disse, em relação a dar essa liberdade e considerar o aluno. Você o considera 

da mesma forma que você se considera?  

Sim, isso é o educar para autonomia, eu acredito que se eu educar para a 

autonomia, ele vai se tornar um adulto, alguém vai chegar pra ele e vai mandá-lo 

fazer, ele vai parar para pensar, por que eu tenho que fazer isso, de que forma eu 

posso melhorar isso, como isso pode ser mais saudável para mim enquanto ser, por 

que a gente tem que ter prazer em fazer as coisas, não é só estou aqui, por causa 

do meu salário e eu não tenho prazer, será que eu vou conseguir bons frutos com 

isso, acho que não. Então saber também que trabalhar é bacana é bom, procurar as 

nossas escolhas, eu sempre falo para eles, as nossas escolhas elas tem ônus e 

bônus, então você tem que ser muito sábio, quando você faz as suas escolhas, e 

olhar lá para o futuro, o que isso vai me trazer, eu acho que isso é importantíssimo, e 

o nosso papel é esse, de interagir com o aluno, eu vejo no ensino médio, que essa 

escuta que a gente não tem com o adolescente, quando a gente senta e ai é a 

diferença dele escolher o que ele quer fazer, quando você senta para ouvi-lo, é 

muito melhor, ele tem muito mais confiança em você, porque adolescente escorrega 

fácil, mas quando ele escolheu e está ali e você tem um olhar diferente para aquilo, 

é uma delícia. 

 

5. Atualmente é possível entender a escola como influente na nossa 

sociedade, assim qual seria o papel da escola na sociedade de hoje? 

Acho que você sintetiza muito o trabalho que a gente faz aqui, que para além de 

preparar esses meninos pro trabalho, para sociedade, é mostrar o papel dele como 

cidadão, é politizar esses meninos, é fácil, as vezes a gente falar, que estamos 

preparando esses meninos para serem cidadão, você ensinou o aluno que jogar 

basquete tem essas regras e ele vai passar a ser professor, você ensinou que ele 

precisa ler, precisa se informar, se sindicalizar, que ele precisa ter outros olhares pra 

essa sociedade que não é uma coisa pequena. É grande e aqui temos a 
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oportunidade de viver muito isso, temos os boletins que correm por essa 

universidade, que eles podem ter acesso, que a gente pode estar na sala de aula 

trabalhando com ele sim. 

Você consegue ver semelhança, por exemplo na década de 30, onde tivemos o 

manifesto da escola nova, eles acreditavam que a educação era vista com um 

meio efetivo para construção de uma sociedade democrática, você acredita 

que é possível trazer essa democracia para os dias de hoje, essa sociedade 

democrática?  

Acredito demais, mas eu acredito também que a gente como professor, precisa 

brigar para que haja mudanças nos nossos decretos, nas nossas resoluções 

educacionais, porque está muito difícil algumas coisas. É como se fosse assim, 

acontecem duas coisas ao mesmo tempo diferentes, a gente briga para que as 

crianças tenham um ensino melhor, uma escola melhor, mas ao mesmo tempo a 

gente tem um governo que deixa sua educação de qualquer jeito, os professores 

são maus pagos, as vezes nem são vistos, professores com 50 alunos sofrendo 

agressão, vem acontecendo muita agressão nas escolas, então por que essa porta 

está fechada? Como que eu faço essa conversa com o aluno? Ai professora, mas 

aqui não acontece, eu fecho essa porta e não mostro para eles, não, eu não sei para 

onde esses alunos vão, onde vão atuar, com quem vão lidar e o que vão enfrentar. 

Que governo é esse que nos deixa à deriva? Aqui na década de 20 existiu alguém 

que acredito e foi à frente, juntamente com mais um grupo de pessoas fazendo que 

isso viesse à tona e acontecesse. Ao longo do tempo acredito que foi diluindo, meio 

que areia na mão que vai escorrendo pelos dedos. Como é que a gente retoma 

isso? Como que a gente abre a cabeça dessas pessoas? Porque hoje em dia qual é 

a realidade do nosso governo, dar comida para quem não tem, bolsa família, não 

que eu seja contra, mas cadê a educação? Não se sustenta.  

 

Finalização: Com tudo isso que conversamos, citei alguns autores, gostaria de 

saber se você estudou, conhece ou se interessa por algum desses autores? E 

qual perspectiva educacional você adota na sua atuação docente? 

O Dewey, acho que todo mundo já ouviu falar, só que na educação física a gente vê 

ele com outros olhos, sem o pedagogismo, nós brincamos. Eu adoro o Paulo Freire, 

gosto muito do João Batista Freire (área da educação física – pedagogia da 

autonomia também) e Carmem Lucia Soares. 
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Sabe por que eu gosto muito do Paulo Freire, porque ele fala muito do que a gente 

tem que fazer pelo aluno, mas ele fala muito mais do que o professor tem que mudar 

em si mesmo, a gente precisa desse olhar, eu falo, a gente está parada no tempo, 

não estamos olhando para dentro da gente, essa coisa do prazer de estar na sala de 

aula, de dar o melhor que você pode, de ter um olhar para cada pequenininho que 

está ali na sua frente, é uma responsabilidade enorme. 

A gente faz uma atividade com o ensino médio que chama “nós outros”, pega o 

terceiro ano do EM e começa a remeter a ele tudo o que ele passou na escola, 

desde o primeiro ano, para ele já começar a despedir dessa escola, e saber o que 

ele pode fazer até o final do ano para acabar com alegria de ter estado aqui. Penso 

os professores não tiveram essa oportunidade, mas bora fazer um diferencial para 

esses jovens. Principalmente porque eles passam mais tempo aqui do que em casa, 

então é muita responsabilidade, muita vida humana na sua mão.  
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APÊNDICE H 

Transcrição da Entrevista 2 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

  

 

Entrevistado 2 

Introdução 

Tendo em vista que no Brasil, Anísio Teixeira, fez uma defesa muito grande em 

prol de fortalecer a escola pública, este que se identificou com o autor John 

Dewey, filósofo norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova, 

tenho como objetivo principal observar em que medida suas ideias se 

estendem até os dias de hoje. Uma vez que a escola pública surge como 

solução das desigualdades e como um meio de conscientizar, elucidar os 

indivíduos, nos inquieta a pesquisar qual o significado que à escola pública foi 

imprimido pelos intelectuais engajados no movimento.  

A seguir apresento algumas perguntas, que foram agrupadas em 6 categorias, 

sobre o assunto e que foram inspiradas nos teóricos citados. 

 

1. Você acredita que hoje em dia, esse significado ainda está presente, junto 

aos educadores e na escola, assim como aconteceu no século 20 com a 

Escola Nova? Qual seria o papel da escola pública ao seu ver? Essa discussão 

ainda vale a pena ser tomada ou já foi superada? 

É preciso deixar claro que não necessariamente, a escola pública professou as 

ideias da escola nova, Dewey, Anísio Teixeira (percursor do Dewey). O movimento 

surge como uma resposta, como uma tentativa de mudar aquela situação de escola 

pública que era uma escolar discriminadora, que as populações de baixa renda não 

tinham acesso e quando tinha era uma escola que exclui. Então o que se 

apresentou para a gente nesse processo, como respostas, a essa tentativa de 

quebrar com essa escola antidemocrática, foram algumas tentativas. Houve uma 

época, me parece que foi na década de 80, em que a escola pública, no estado de 

São Paulo pelo menos, pensou pela primeira vez em ter um ciclo de alfabetização de 
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dois anos, entretanto não foi um projeto, que foi levado a diante. Uma tentativa, sim, 

pensar que a criança teria apenas dois anos para o trabalho de alfabetização é bem 

diferente de um só, como a seriação propõe. Eu penso que essas ideias 

apareceram, não necessariamente na escola fundamental, um ou dois, essas ideias 

aparecem bastante em cursos de formação de professores. Ainda quando existiam 

os cursos de formação em nível médio, projeto CEFAM, foi um projeto que de 

alguma forma trabalhou com uma formação, que visava sim levar o professor, um 

tipo de professor vamos dizer assim para sala de aula, que era imbuído por esses 

princípios. Entretanto quando se pensa em política pública, é muito sazonal, ela é 

instável, as ideias entendo que até hoje, as ideias aparecem, aqui mesmo no projeto 

político pedagógico, se você observar e ver com atenção, você vai identificar alguns 

princípios, apesar de não estar dito lá, a referência direta, mas o princípio sim, então 

acho que seria interessante se de fato conseguíssemos ter um fluxo nas políticas e 

enfim nas formações que enfatizasse essa escola democrática, inclusiva, uma 

escola que Dewey preconizava, uma aprendizagem ativa, que sai da ótica de uma 

relação autoritária, entre professor e aluno. 

Você acredita que apresenta hoje em dia alguns sinais, mas que não se 

efetivou?  

Não, efetiva não, porque veja só, no estado de São Paulo em algum momento da 

história recente, década de 90, depois, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, 

principalmente nos 10 primeiros anos dos anos 2000, a gente trabalhou muito com a 

ideia de ciclo, o estado se organizava, organizava o currículo por ciclos e hoje não 

mais. A Escola de Aplicação ainda se organiza assim, são 3 grandes seguimentos e 

esses três grandes segmentos são divididos em ciclos, primeiro ciclo de 3 anos, que 

é de alfabetização, segundo passagem para fundamental, no fundamental são ciclos 

de 2 anos, mas eu posso dizer assim sem medo que é uma organização, agora os 

princípios do trabalho em si, que é a questão, mesmo a Escola de Aplicação, nós 

não chegamos numa organização real de ciclo, por vários motivos, inclusive por 

motivos da estrutura. Eu não diria nem tanto que a formação dos nossos professores 

não comportasse, principalmente do fundamental I não comportasse uma prática 

efetiva, acho que comporta, mas nos batemos na questão da estrutura. Então o que 

temos hoje, nós temos sim ciclo, tem relações com a tradição, mas não é uma 

implantação, uma referência, que é aquela que orienta e organiza o trabalho.  

Você acha que essa discussão vale a pena ser tomada?  
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Claro que sim, a escola nova foi um movimento importante na história da educação 

brasileira, é preciso sim.  

E ao seu ver qual seria o papel da escola pública?  

Antes de mais nada, a escola pública tem que ser um lugar de convivência 

democrática, a escola pública tem esse papel, além de ou por meio de o ensino, do 

que socialmente está declarado, que é o conteúdo escolar, ela é também um lugar 

de aprendizagens de relações democráticas, lugar de discussões do ponto de vista 

das escolhas, das temáticas, das metodologia de trabalho, enfim de colocar o aluno 

em relação aos processos sociais, processos políticos e processos históricos, isso é 

um jeito de firmar a escola como um lugar de formação política também das 

temáticas, das metodologia de trabalho, de colocar o aluno em relação aos 

processos sociais, políticos e históricos, isso é um jeito de firmar a escola como um 

lugar de formação política também. 

 

2. Para o entendimento da escola pública, percebemos a necessidade de 

indagarmos acerca dos conceitos de educação e de educação escolar. Como 

você entende a educação, qual sua ideia sobre a formação pela escola? 

Sabe de uma coisa, tem um livro que é antigo, que se chama "o que é educação", eu 

penso que ele ainda é contemporâneo. Porque ele desloca a visão de educação 

como ato preparatório, preparar para a vida, não a escola é a própria vida. Então é 

papel da escola, quer dizer, a escola não sobreviveria como instituição, se 

mantivesse ou se ela mantiver apenas e somente esse status de preparação para, 

porque os processos sociais ele mudam rapidamente e a gente tem que considerar 

que a tecnologia entrou de uma tal forma, atravessou de uma tal forma as relações 

sociais que as instituições, as tradicionais, que são a escola, a família, religião, 

dentre outras, essas instituições correm o risco, correram e continuam correndo eu 

acho, de ficarem pelo caminho. Porque tem uma outra composição sendo 

engendrada, um outro tipo de vida que está aí, o fato de você poder ter informações 

ao vivo, falar com lugares, deslocamento de tempo e espaço tão quase nada, você 

volta para sua cidade e eu posso continuar falando com você. Então acho que essa 

revolução tecnológica que a gente está vivendo é como se interpelasse a escola. E 

aí, a escola não é mais o lugar que se passa a informação. A aprendizagem não 

pode ser mais considerada como o sujeito que absorve aquilo que o professor trás. 

É uma mudança de paradigma e precisamos entender a escola dentro dessa 
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perspectiva de mudança de paradigma. A educação escolar é o lugar de vivências e 

experiências que tem relação com o presente, então eu estou tirando a ideia de 

preparação. 

A educação é o legado que o povo deixa para seus descendentes, neste sentido eu 

ainda concordo com o Brandão de que tem esse sentido de mudança, mas também 

de permanência, porque ela tem um papel de passar, o pai passa para o filho, o avô 

passa, então acho que tem uma coisa ou os núcleos, grupos humanos passam uns 

para os outros. Então eu não vejo esse conceito como um conceito ultrapassado, 

acho que ele ainda faz sentido. 

 

3. Grande parcela dos teóricos e estudiosos se referem à experiência. Você 

concorda que a experiência é um ponto importante na educação escolar, 

prioriza a mesma nas suas aulas? E qual experiência, o que seria experiência 

ao seu ver?  Deste modo o que acredita ser o papel do professor nesse 

trabalho pedagógico? 

Sabe de uma coisa, a gente está trabalhando muito, estamos discutindo questão de 

experiência, que dizer falando de experiência no grupo. Isso surgiu a partir de uma 

necessidade por parte do grupo de professor do fundamental I, que é a de troca de 

experiências entre os professores, o que as pessoas fazem, como fazem, que 

caminho tomam, como vem como vai. E aí para organizar esse trabalho, nós lemos 

um texto que fala de experiência do autor Jorge Larrosa. Que é interessante por que 

ele coloca a experiência de uma forma, que fala do quanto que nos num primeiro 

momento, a nossa relação cidadão, palavra e se a nossa relação cidadão, palavra 

isso significa dizer que as trocas, as passagens estão muito relacionadas, a essa 

interação oral ou escrita. Entretanto ele traz um viés de pensarmos se a experiência 

é apenas isso? Quais são os tempos de viver os fatos? Como você articula esses 

tempos? Como a criança que está no primeiro ano, o que você faz, e como é o dia 

escolar dessas crianças? Se você olhar é um dia escolar que as crianças vão 

vivenciando situações, que vão para além da oralidade, nem sempre as 

comunicações são pela via oral, mas é o gesto, a brincadeira, a correria, enfim. 

Então acho que esse texto de Larrosa, ele tira de lugar de esquadro, uma 

compreensão de experiência que é uma compreensão de que a experiência é o 

quanto eu já fiz desse métier, no meu caso o quanto eu já fui orientadora, 15 anos, a 

então eu tenho bastante experiência. Então assim é medindo seu tempo está 
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dizendo para ti que você é experiente. Esse texto te coloca num outro viés de 

experiência, então a gente ficou enlouquecida e começamos a pensar nessa troca 

de uma outra maneira e perceber um pouco dessa compreensão nova.  

Acredita que essa nova visão dá um valor maior a experiência na atuação?  

Sim, na verdade localiza, por que assim, no ponto de vista metodológico, nós 

dizemos sempre que todo começo de ano é de trimestre as professoras fazem uma 

avaliação diagnóstica, um dos instrumentos nessa avaliação é o levantamento dos 

conhecimentos prévios do aluno. Quando você fala de conhecimentos prévios, você 

está remetendo a que? Esta remetendo a vivências que as crianças tiveram e essas 

vivências vão dar uma sustentação, na verdade vão trazer um repertório, vão 

explicitar um repertório que as crianças têm ou não tem. É uma concepção de 

experiência ligada à mesma concepção que eu acabei de falar para você, quanto 

tempo você estuda? A então você é experiente ou inexperiente. Então buscamos 

sair desse lugar comum, mas trazer a experiência como um conceito e um conceito 

que está muito mais relacionado com vivências e o quanto essas vivências tão 

relacionadas e são interpeladas por outras linguagens que não só a realidade, então 

acho interessante e vejo como necessário, você precisa olhar para isso, quando 

você pensa o trabalho pedagógico. 

 

4. Primeiro, você tem contato mais com os alunos ou com os professores? 

Pensando no processo de ensino-aprendizagem, como é considerado o aluno 

nesse ambiente? E qual o seu papel no mesmo? 

O papel do aluno é se constituir como um ser aprendente. Assim acho bem 

importante, que a gente tenha claro que a escola tem um métier, ela tem um papel, 

ela tem uma função. Então quando nós dizemos assim, o objetivo é trabalhar com 

alunos de modo que eles se vejam como aluno, que ele entenda que ser aluno 

requer e demanda uma série de procedimentos e de atitudes então o aluno precisa 

saber que ele vem para um lugar que tem um objetivo e um propósito. E que esse 

propósito, é institucional e que tem várias características e por ter essas várias 

características tem demandas e as beneficies. Eu não acho ruim essa visão de que 

o aluno aprende a ser aluno. Ser aluno é uma condição daquele que está no 

processo de escolarização. Escola e aluno fazem parte de um mesmo contexto, se 

não, não é escola.  
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Por exemplo, nos anos 30 e 32, eles lutavam pela centralidade da criança na 

educação, você acredita que hoje isso se mantém? Quem é o foco principal da 

escola?  

O foco principal continua sendo o aluno, entretanto como se faz as mediações para 

as aprendizagens é que se modifica. Na escola nova, a proposta era virar o eixo, 

faziam a crítica a centralização no adulto quando se pensava no processo de ensino 

aprendizagem. Com a centralidade no adulto, o aluno teria que fazer o que se 

submeter ao professor no caso. O que a escola nova vai propor trabalhar com o 

centro no aluno, ou seja, o trabalho se volta às necessidades e interesses do aluno, 

chegamos até o ponto de termos propostas radicais, onde não haviam regras. Em 

que os grupos iam diariamente compondo um trabalho, mas enfim, não é uma coisa 

nem outra, o centro não pode ser o professor e nem o aluno, é preciso que tenha 

uma outra proposição, não é o meio, não é um pouco do professor, nem um pouco 

do aluno. Na verdade, é uma outra composição que leva uma relação de ensino 

aprendizagem onde as, vamos dizer assim, as autoridades possam transitar, o 

professor e o aluno transitam de um ponto ao outro, o aluno também pode ser autor 

de vários processos, se você pega um currículo pensando em projetos, é assim, 

trabalhasse com um propósito que vem do grupo.  

Quando você diz dessa nova proposta você acredita um pouco que seja o que 

Freire trás, na questão da dialogicidade?  

Sim, as autoridades vão sendo construídas. 

Nesse meio de que os dois estão aprendendo. 

Exatamente. 

 

5. Atualmente é possível entender a escola como influente na nossa 

sociedade, assim qual seria o papel da escola na sociedade de hoje? 

A escola de um modo geral ainda tem um papel primordial, haja vista, que de lei, as 

crianças estarem na escola, criança que não vai para a escola, a família pode ser 

penalizada. Então veja que muda, se por muito tempo não havia essa preocupação, 

hoje há essa preocupação, todos devem passar pela escola, agora porque ou 

porque todos devem ser alfabetizados ou porque como se falava muito na década 

de 80, as teorias de reprodução, que a escola era um aparelho de reprodução do 

estado, da ideologia. Nessa época ficava muito claro que a escola era tomada com 

um papel dessa ordem, da domesticação. Mas na medida que se sai desse lugar e a 
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gente entra num espaço mais neoliberal (década de 90) a escola passa a ser vista/ 

entendida como um lugar de oportunidades, como lugar de diminuição das 

diferenças sociais, só que não é isso, principalmente no Brasil. Nos vimos na década 

de 90, uma explosão de faculdades muito baratas e as pessoas tinham acesso a 

essas escolas, mas na verdade essas escolas não davam as mesmas possibilidades 

de formação, como as universidades públicas. Não é um barateamento. É que a 

grande maioria da população precisa trabalhar, e fazem os cursos noturnos, e esses 

cursos, por outro lado, precisam de uma adequação. É importante que a gente cruze 

toda hora, essas definições com as políticas públicas, porque é isso que vai norte. 

Não posso falar desde uma visão pessoa, mas sim uma visão histórica, social e 

política, para compreender o papel da escola.  

Você acredita que há uma ida e volta? Que a sociedade influência a escola e 

vice-versa, a partir das leis?  

Sim, porque assim, no limite a escola recebe a sociedade.  

Tudo bem, ela recebe, mas a questão é como ele "devolve" para a sociedade, 

acha que influencia a sociedade?  

Você está dizendo de que influências?  

Em questão mesmo de formação, acha que vocês conseguem conscientizar os 

alunos para voltar para a sociedade, não que eles saiam, mas de uma forma 

que possam contribuir com essa sociedade.  

Dizer que mais escola torna uma sociedade melhor? É isso que você está me 

perguntando?  

Que com q escola, tornasse a sociedade melhor? Especificamente aqui nessa 

instituição.  

Não, necessariamente, eu acho que a escola brasileira não está imponderada disso. 

Tem relação com o que a sociedade formal espera e investi nessa escolarização.  

A gente escuta muitas funções da escola, mas a gente não consegue muitas vezes 

perceber se ela consegue influenciar nesse aluno para torná-lo democrático. Se ela 

consegue ter esse poder já que o poder do governo em relação à escola pública é 

muito maior. Se você acredita que a escola é possível de conscientizar a sociedade 

para ajudar nessa democracia?  

Se a escola tem um papel importante na consolidação da democracia. Na 

construção de uma sociedade mais democrática. Acho que em tese sim, em tese é 

papel da escola, a escola é uma instituição importante na sociedade pós-moderna, 
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mas como isso se dá de fato, de que maneira a gente enxerga, quais são os lugares 

que se concretiza esse fazer que a escola está incumbida, é muito difícil você ver se 

concretizando. Um exemplo aqui na escola, nós temos uma área de arte muito bem 

constituída aqui na escola. Um teatro, professores muito bons, tem música, mas 

enfim a gente sempre diz aos nossos alunos de ensino médio que nós não 

aceitamos funk. Esses adolescentes que estão ouvindo funk hoje, esse adolescente 

entrou na escola com 6 ou 7 anos. Existe um trabalho maciço com relação a ouvir 

músicas, a ter acesso a museus, artistas plásticos, a teatros, mas isso não faz com 

que eles não ouçam funk. Pensando nisso, nosso alcance é pequeno. Se fosse real 

o alcance nossos alunos jamais ouviriam funk, ou qualquer música com qualidade 

ruim, já que vieram de um contato com manifestações culturais de muito boa 

qualidade.  

Sabe o filme o menino e o mundo, uma animação brasileira que foi indicado ao 

Oscar. Nós levamos todas as crianças para assistirem esse filme no final do ano 

passado quando ainda nem estava em auge. Porque alguns professores de artes 

tinham comprado o filme e fomos aqui no CineUsp. As crianças pequenas amaram o 

filme. Então veja essa é uma experiência que não é comum. Quantas crianças 

puderam ver esse filme antes, nem sei se viram agora. Teatro é algo que a gente faz 

direto. O ano passado fomos no centro cultural assistir uma adaptação da vida da 

Chiquinha Gonzaga, e as crianças cantando as músicas. Fomos na sala São Paulo 

para assistir um concerto didático. Veja então essas experiências, são experiências 

vivas mesa escola, mas isso não é o comum nas escolas públicas, mas apesar disso 

ainda assim temos esse tipo de resultado. Não que os adolescentes não possam 

gostar de funk, mas sim o fato de fazerem escolhas por músicas de qualidades ruins. 

Falar dessa maneira responde um pouco o que você está me perguntando, qual a 

influência, o quanto a gente consegue efetivamente contribuir para grandes viradas. 

Bom não necessariamente. Mas então não a escola, não! Sim a escola, não é isso, a 

escola deve permanecer por um bom tempo, talvez não nesse formato, mas ela tem 

um papel social importante. 

 

Finalização: Por fim, percebi que você já conhecia os autores trabalhados, 

você já estudou algum deles? Se interessa por eles?  

Sim, a momentos que fazemos referência, muitas vezes, por exemplo, ah acho 

importante a gente voltar a ler aquele texto, temos abertura para.  
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E se você adota alguma perspectiva?  

Então depende, para te falar a verdade, não é uma adoção, na verdade são autores 

que instigam. Eu fiz meus cursos de pós-graduação fiquei muito encantada com 

alguns textos de autores pós-moderno. Mas o que eu acho que é importante, é 

assim, a gente não ter uma linha a seguir. Acho que o trabalho quando você olha 

para ele e o encara como algo que te incita você tem que buscar e às vezes você se 

vê buscando alguns autores que não são contemporâneos, como Dewey e Teixeira. 

Tem alguns momentos que surge a necessidade que te leva a retomar. Hoje nós 

fizemos uma reunião com os professores de devolutiva de plano de ensino, nós 

fomos revisitar alguns autores, mas vocês usam esses autores? Sim porque eles 

nos ajudam a resolver tais questões que a gente está vivenciando. Então nós 

queremos aprimorar nosso plano de ensino, mas de que forma quem pode ajudar? 

Da mesma forma que foi o texto sobre experiência. Buscamos textos para trazer 

uma fundamentação, então é assim que as coisas funcionam. 
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APÊNDICE I 

Transcrição da Entrevista 3 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Entrevistado 3 

Introdução 

Tendo em vista que no Brasil, Anísio Teixeira, fez uma defesa muito grande em 

prol de fortalecer a escola pública, este que se identificou com o autor John 

Dewey, filósofo norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova, 

tenho como objetivo principal observar em que medida suas ideias se 

estendem até os dias de hoje. Uma vez que a escola pública surge como 

solução das desigualdades e como um meio de conscientizar, elucidar os 

indivíduos, nos inquieta a pesquisar qual o significado que à escola pública foi 

imprimido pelos intelectuais engajados no movimento.  

A seguir apresento algumas perguntas, que foram agrupadas em 6 categorias, 

sobre o assunto e que foram inspiradas nos teóricos citados. 

 

1. Você acredita que hoje em dia, esse significado ainda está presente, junto 

aos educadores e na escola, assim como aconteceu no século 20 com a 

Escola Nova? Qual seria o papel da escola pública ao seu ver? Essa discussão 

ainda vale a pena ser tomada ou já foi superada? 

Olha eu acho escola não é nunca foi e nunca será um lugar de solução das 

desigualdades sociais porque as desigualdades sociais têm um fundo econômico, 

por esse ponto sou super marxistas. Se você não mexe na propriedade privada dos 

meios de produção não vai reduzir a desigualdade social e econômica nunca. A 

escola não tem esse poder, a escola é uma instituição, educativa, formadora. E aí eu 

estou pensando que tem um papel de inserção do aluno no mundo do 

conhecimento. Ah vai lidar com aquilo que é da dimensão social, do público que 

frequenta essas escolas, certamente, mais ela não tem esse poder solucionar as 

desigualdades, aliás acho que isso é um equívoco, uma fantasia. Você tentar 

implantar isso na formação do professor, porque assim ele se sente impotente, não 
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vai resolver, porque as desigualdades sociais não passam. A origem não está na 

Escola e não vai ser solucionada, portanto na escola. São outras instituições que é 

instituem a desigualdade. 

Talvez uma desigualdade de acesso a esse conhecimento como ocorreu no 

século 20. Você acredita que hoje em dia nesse ponto foi resolvido?  

Sim na medida em que você universaliza a escola, o que você está fazendo? Você 

está dando acesso, para todos, aquilo que antes era um acesso exclusivo.  

Acreditar que vai mudar de imediato em questão financeira, também não 

acredito eu acredito que por meio do conhecimento, mas será que mesmo que 

chega na escola ...  

Eu acho que mesmo assim, mesmo você acessando o conhecimento, você não 

reduz a desigualdade, por exemplo, hoje você tem o MST, com escola, estão 

conseguindo fazer com que os seus jovens cheguem no ensino superior, e eles 

montaram escola dentro do Movimento de alfabetização, e eles então  conseguiram 

acessar o ensino superior com uma consciência muito grande de classe, mas eles 

não se tornam iguais. 

Vi uma notícia sobre ter conseguido formar um grupo grande de jovens em medicina 

veterinária e eles não estão na mesma condição, apesar de ter acessado esse 

conhecimento, ser ter capacitado, então eu acho muito pesado, isso de solução das 

desigualdades, não soluciona. Acho que ao mesmo tempo uma fantasia porque você 

colocar dessa maneira é um equívoco, não concordo. Acho que tem que dar uma 

calibrada, porquê de fato ela não vai conseguir solucionar, ela poder conseguir 

minimizar, percebe?! Ela reduz, mas solucionar jamais. 

 

2. Para o entendimento da escola pública, percebemos a necessidade de 

indagarmos acerca dos conceitos de educação e de educação escolar. Como 

você entende a educação, qual sua ideia sobre a formação pela escola? 

Então quando eu penso formação pela escola, educação não escolar, tendo a 

pensar em processo de escolarização que é o que? Você ter acesso a uma cultura 

científica através da qual você não vai ter acesso por meio de outras instituições, 

então a família, não que não possa ocorrer dentro da família, mas ela não está 

organizada, estruturada para atender essa demanda. A igreja, não está organizada e 

estruturada para atender essa demanda. A escola está organizada, estruturada, 

então esse é digamos assim, é a finalidade, uma das principais finalidades, e um 
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instrumento de formação, estão assim acessar o conhecimento científico pela 

relação com trabalho de conhecer. Então passa pela alfabetização aquisição de 

linguagens formais e todo um processo de instrumentalização do aluno. Agora qual 

vai ser digamos assim, o uso instrumental desse conhecimento, para que você vai 

utilizar, para onde você vai dirigir? Então como se você colocasse, os seus objetivos 

últimos da escola, essa acho que é uma questão um pouco mais profunda. Mas 

quando você fala conceito de educação é aí eu acho que é uma coisa mais ampla, 

por que não é só a escola que educa. Então assim educar é você introduzir uma 

criança dentro de uma cultura que está estabelecida, que está consolidada, 

socialmente consolidada. Aí a família educa, a igreja educa, a escola educa e assim 

a mídia educa, o cobrador do ônibus educa, assim qualquer agente social acaba 

exercendo essa atividade educativa com mais ou menos intencionalidade, com mais 

recursos ou não.  

Você acredita que a diferença entre a educação escolar e não escolar é o caso 

de a escola estar estruturada e preparada para essa formação e atingir o 

conhecimento científico.  

Sim, acessar o conhecimento consagrado pela sua própria sociedade, então essa 

sociedade, através da escola e outras instituições, que vão selecionando o que é 

que a gente quer ensinar para as nossas novas gerações. Qual é o nosso legado e 

aí nesse ponto eu assim penso muito com a Hannah Arendt, que é isso, a empresa 

da educação é você transmite o seu legado cultural. 

Historicamente a escola privilegiou outro conhecimento, mas tem aberto um 

horizonte para a outras discussões que são essas, o papel do indivíduo, 

conscientização dele, e eu acho que se essa percepção dele no seu meio social, na 

sua sociedade, como é que sociedade está organizada, está estruturada, como é 

que ele pode intervir nela. Mas na minha opinião assim, é você vai chamar atenção 

para isso, mas você empodera o aluno se você conseguir minimamente o mínimo 

não é o pouco, mas é o mínimo necessário, levá-lo a se apropriar, compreender a 

estrutura, o funcionamento dessa sociedade e os elementos que a constituem, isso 

é conhecimento. 

 

3. Grande parcela dos teóricos e estudiosos se referem à experiência. Você 

concorda que a experiência é um ponto importante na educação escolar, 

prioriza a mesma nas suas aulas? E qual experiência, o que seria experiência 
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ao seu ver?  Deste modo o que acredita ser o papel do professor nesse 

trabalho pedagógico? 

Então vamos por parte, vou fazer a diferença entre o vivido e a experiência. Se tem 

um ser que está vivo, ele tem uma vivência, mas nem toda vivência é uma 

experiência. A experiência é uma organização e a sistematização, então assim a 

experiência é um ponto importante na educação escolar, a educação escolar é uma 

experiência, organizada, sistematizada, coordenada, orientada, para determinados 

objetivos e para determinados fins. A experiência, ela é reflexiva e eu acho que 

assim para você ter uma experiência escolar você tem que criar, ter na prática 

pedagógica dispositivos que levem o aluno a terem uma reflexão sobre o seu próprio 

processo. Mas assim, se eu priorizo a experiência nas minhas aulas, as aulas são o 

processo de experiência, aula é um acontecimento é um acontecimento organizado, 

estruturado. E aí pensar assim, qual experiência, tentando definir experiência ao 

meu ver, e eu estou pensando assim que aquilo que vai ser, e eu estou distinguindo 

experiência de vivência, a experiência que está acontecendo ali, é a experiência que 

se dá na relação com o professor, com os alunos. E uma relação se dá pela 

mediação de certos conteúdos pedagógicos nos quais você vai trabalhar. E aí, 

portanto assim, o papel do professor nisso, é central, porque ele é aquele que detém 

uma experiência numa área de conhecimento, por que ele passou por um processo 

não só de apropriação, mas de reflexão. E ele é assim o grande agente articulador 

dessa experiência que ele está constituindo com os alunos e que vai ser uma 

experiência formativa. Tudo isso para dizer que eu sei que existe no senso comum 

na educação de que você tem que levar em conta a experiência do aluno, eu acho o 

seguinte você não pode ser cego, obtuso e não enxergar o serzinho que está 

sentado ali na sua frente.  

Por exemplo, você vai dar aula, aula vai acontecer, você vai propor atividades, 

completamente alienada, completamente insensível, você não tem percepção de 

quem está ali com você e com quem você vai realizar essa experiência de ensino, 

não pode ser assim.  

Quando se fala partir da experiência do aluno, o que é essa experiência dele? 

Exatamente por isto dessa pergunta, acreditamos que é um termo muito 

utilizado, mas não muito estudado.  

É aí o que você tem um ensino de massa, porque uma coisa é dar aula para você, 

como vai acontecer com esse aluno que está me esperando, vou sentar com ele e 
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fazer um trabalho de tutor. Agora você me dá uma sala com 30, eu professora de 

filosofia no ensino médio, encontro com o aluno duas vezes por semana, e aí você 

tem objetivos formativos, do ponto de vista cognitivo, da apreensão de certos 

conteúdos, qual é o tempo que eu tenho para conseguir fazer com que esse aluno 

organize e sistematize as vivências dele e transformá-la em qualidade de 

experiência, me comunicar, para que eu possa aprender a experiência dele e poder 

montar meus cursos em função dessas ou na relação com essa experiência, sendo 

que eu tenho 30 sujeitos, com sorte, aqui na escola de aplicação da USP, porque 

geralmente são 40. Então assim, isso que se chama de experiência são dados são 

elementos, que tem uma certa dominância. Por exemplo funk, quais os objetivos de 

formação, qual o projeto pedagógico dessa escola, tudo bem você não vai desprezar 

essas coisas, mas eu preciso partir disso necessariamente. Agora eu não tenho que 

fazer isso o núcleo do meu trabalho, mas agora não é porque eu não faço de núcleo 

que significa desprezo. Então falar de experiência na área pedagógica, existe uma 

grande confusão e eu só sei o conceito de experiência porque estudei filósofos que 

tematiza sobre isso. 

 

4. Pensando no processo de ensino-aprendizagem, como é considerado o 

aluno nesse ambiente? E qual o seu papel no mesmo? 

Bom acho que eu já respondi um pouco disso na 3, como é que esse processo de 

aprendizado. Eu acho que você tem que considerar o aluno sim, que você tem que 

olhar sim. Você a princípio estabelece objetivos, você imagina que outros objetivos 

de aprendizagem e certas habilidades tenha sido adquirida. Então a gente pensa a 

educação como um processo, essas etapas, segmenta, identifica que habilidades 

vão ser trabalhadas em cada etapa, em cada fase. Aí assim não vou considerar a 

pessoa do aluno, mas eu vou olhar o aluno como um aluno clássico, como é que a 

dinâmica dessa turma, porque as relações entre eles são condicionantes para um 

curso. Porque se você tem uma turma que tem uma relação hostil entre eles, que 

isso já vem de um histórico de relações isso afeta, se ele tem uma relação 

colaborativa isso afeta. Eu acho que esse processo de ensino e aprendizagem, é 

uma relação dialética, você estabelece determinados objetivos, você recebe os 

alunos e você vai o tempo todo a cada aula, a cada módulo do curso. Eu acho que 

assim aula, ela também é, além dela ser uma situação de exposição conhecimento, 



85 

 

essa apreensão não basta você expor,  essa interação do aluno, ela vai 

acontecendo, as respostas elas podem ser mais intensivos ou menos intensivas e 

você tem que ir observando isso e o tempo todo buscando ajustes pra poder fazer 

com que a sucessão das aulas, para que haja encadeamento entre a sucessão das 

aulas e que você vá tendo um processo de ensino através do qual, porque a 

aprendizagem é do aluno, ela é uma atividade do aluno. O aluno que aprende, eu 

não aprendo por ele, eu ensino, eu me coloco a disposição e me coloco na 

exposição, você vai mostra, demonstra nessa interação que se dá por uma 

ferramenta básica, que é a linguagem. 

 

5. Atualmente é possível entender a escola como influente na nossa 

sociedade, assim qual seria o papel da escola na sociedade de hoje? 

Para mim, eu acho que deve ser continuar a ser um espaço de relação com o 

conhecimento. Porque nenhuma outra instituição faz isso, só a escola. Então essa 

eu acho que a tarefa principal dela, isso não significa que deva olhar para as outras 

coisas, para uma dimensão afetiva, para uma dimensão social, dimensão existencial 

até. Mas tem coisas das quais ela não, não vai dar conta que são âmbitos da vida 

humana que estão as vezes, digamos em outras esferas. E a escola não vai dar 

conta de tudo, e eu acho que esse desespero, esse equívoco de dar conta de tudo 

sabe, faz com que ela perca o eixo daquilo que ela efetivamente tem condições de 

lidar. Aí ela pode acabar fazendo mal, aquilo que ela poderia fazer muito bem. E aí 

empoderar os alunos para que eles possam transitar nas outras esferas sociais com 

uma ferramenta, uma compreensão melhor de como a sua sociedade funciona, 

como ela está organizada, estruturada, porque que se privilegiou ao longo de tantos 

séculos o x e não o y. E entendê-la para ter condições de intervir e transformar, se 

ele quiser, se for o caso. Então quando você pensa nessa questão de elucidar e 

conscientizar os indivíduos, que dizer assim que eu sou inserido dentro de um corpo 

social e entender como esse corpo se constituiu, porque ele valoriza determinadas 

questões em função de outras, quer dizer, só conhecendo a própria história dele. 

Porque a tecnologia é importante, como que chegou nisso, então você vai operar 

uma série de coisas, mas onde é que isso se situa. Então eu acho que a 

consciência, precisa deixar livre o sujeito, para se comportar nesse mundo. Mas se 

ele não entende ele está fora desse mundo na verdade. Então eu acho que tem a 

função de empoderar o aluno pelo conhecimento. 
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Você acredita que a educação ela pode ser um meio a atinge, uma 

conscientização para serem mais democráticas e entenderem a sociedade 

democrática que vivenciamos hoje?   

Eu acho que sim, se você por exemplo, não chegar para o aluno e explicar como é 

que a sociedade está organizada, o que é uma república, o que é uma divisão de 

poderes, porque esses poderes são representativos, como que se dá este 

mecanismo de representação, que que é representar, o que é você transferir ou 

delegar um poder que é seu. Então o que é ser membro de uma comunidade, de 

uma sociedade. É a gente vive numa sociedade que tem um nível de complexidade, 

que é na escola que você tem pessoas que estão capacitadas, familiarizadas com o 

funcionamento dessas estruturas e superestruturas da sociedade, que vai 

poder explicar para o aluno, olha é assim que funciona. Por isso que aqui na escola 

a gente vai começar a fazer um exercício, vamos simular o que se dá nessa esfera 

maior que é votar. Então assim quando você vai votar num representante de classe, 

o que você está fazendo, o que você está delegando, transferido, do que você está 

abrindo mão. E aí você pode propor esses exercícios práticos inclusive a partir do 

próprio funcionamento da instituição. Que é um microcosmo da estrutura social. 

 

Finalização: Com tudo isso que conversamos, citei alguns autores, gostaria de 

saber se você estudou, conhece ou se interessa por algum desses autores? E 

qual perspectiva educacional você adota na sua atuação docente?  

Anísio Teixeira não li, li textos sobre ele e Dewey também não. Apesar de ter feito 

filosofia não tive contato em nenhum curso e também como profissional não fui atrás 

dessas leituras, embora eu saiba da importância que ela tem, mas acabei fazendo 

outra trajetória. E cheguei à conclusão que não tenho filiação filosófica e à medida 

que me dei conta disso eu achei até interessante, já li vários autores, mas não 

tenho. Eu vou me apropriando de alguns pontos que eu acho que são pertinentes. 

Tive a oportunidade de fazer isso, mas quando entrei na escola isso acabou, a sala 

de aula me jogou para fora disso. E as minhas reflexões, elas partem mais da prática 

do que de uma doutrina filosófica. 
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APÊNDICE J 

Transcrição da Entrevista 5 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CECA – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

  

Entrevistado 5 

Introdução 

Tendo em vista que no Brasil, Anísio Teixeira, fez uma defesa muito grande em 

prol de fortalecer a escola pública, este que se identificou com o autor John 

Dewey, filósofo norte americano que influenciou o movimento da Escola Nova, 

tenho como objetivo principal observar em que medida suas ideias se 

estendem até os dias de hoje. Uma vez que a escola pública surge como 

solução das desigualdades e como um meio de conscientizar, elucidar os 

indivíduos, nos inquieta a pesquisar qual o significado que à escola pública foi 

imprimido pelos intelectuais engajados no movimento.  

A seguir apresento algumas perguntas, que foram agrupadas em 6 categorias, 

sobre o assunto e que foram inspiradas nos teóricos citados. 

 

1. Você acredita que hoje em dia, esse significado ainda está presente, junto 

aos educadores e na escola, assim como aconteceu no século 20 com a 

Escola Nova? Qual seria o papel da escola pública ao seu ver? Essa discussão 

ainda vale a pena ser tomada ou já foi superada? 

A princípio essa discussão é presente e assim em uma sociedade em que o público 

está dando lugar a terceirização, a outras formas educativas, eu acho que a 

discussão está presente e agora mais do que nunca, como forma de luta. A gente 

está vendo os alunos iniciarem o processo de consciência que eles têm direito, 

ocupar escolas, lutarem por melhorias. Eu acho que discussão está nesse caminho, 

primeiro garantir um local em que todas as pessoas possam estudar, segundo local 

de qualidade, terceiro ampliar isso. A escola teve um período que ela foi muito 

valorizada, os profissionais muito mais valorizados e a escola pública poderia ser 

considerada melhor do que a particular, hoje inverteu o sucateamento aconteceu e o 

que a gente vê é que as escolas particulares têm mais recursos, mais investimentos, 
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tem até isenção de imposto em muitas obras que fazem. Então acho que essa 

discussão do público está presente dentro da escola, aqui na nossa escola, ela é 

muito presente, na minha formação também esteve muito presente. Eu sou formado 

em uma escola pública e essa discussão de quanto o retorno de um bom profissional 

formado em uma escola/ universidade pública pode dar para a educação pública. O 

papel da escola pública, é isso de democratizar o ensino, democratizar significa, 

ampliar as possibilidades do indivíduo, inseri-lo no mundo letrado, no mundo do 

trabalho, essa é uma oportunidade que todos deveriam ter. E essa discussão vai ter 

que ser tomada sempre, porque o direito é uma coisa que parece que a gente tem 

que sempre ficar relembrando, dizendo que é uma conquista e que a gente precisa 

disso, porque se não parece que a todo momento querem tirar o público, o caráter 

de direito mesmo das coisas que já foram conquistadas.  

 

2. Para o entendimento da escola pública, percebemos a necessidade de 

indagarmos acerca dos conceitos de educação e de educação escolar. Como 

você entende a educação, qual sua ideia sobre a formação pela escola? 

Olha é um conceito amplo, as pessoas estão se educando sobre uma cultura desde 

que nasci, então uma criança já entre no mundo letrados antes de entrar na escola, 

ela já aprendeu os valores antes de chegar na escola. A escola pode apresentar 

determinados ensinamentos escolher a linha de abordagem e a partir de aí ir 

construindo, o que pensa sobre sociedade, sobre cultura, eu acho muito difícil uma 

escola que pragmática que pensam o ideal só e tem que seguir aquilo, porque a 

gente recebe gente de todos os lugares com várias formações, eu acho que a escola 

tem de estar sempre se renovando, pensando na cultura, pensando nesse novo 

jovem que entra na escola. A educação é isso um processo muito mais amplo que a 

escola, às vezes a gente acha que pega uma criança vai trabalhar com essa criança, 

quando a gente vê, a criança já tem vários conceitos que ela traz da família, da 

comunidade que ela vive, questões culturais que a gente também precisa estar 

preparado para trabalhar, como por exemplo o machismo, homofobia, temas muito 

abordados, que às vezes você acha que vai chegar dar sua aula, é assim que eu 

ensino, aí várias coisas que as crianças trazem acaba influenciando. Você acaba 

tendo que fazer uma nova aula, abordando muito mais coisas, então é difícil falar de 

uma educação como algo fechada. 
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3. Grande parcela dos teóricos e estudiosos se referem à experiência. Você 

concorda que a experiência é um ponto importante na educação escolar, 

prioriza a mesma nas suas aulas? E qual experiência, o que seria experiência 

ao seu ver?  Deste modo o que acredita ser o papel do professor nesse 

trabalho pedagógico? 

Elas experienciarem coisas não ficarem só no teórico, eu acho que isso é muito 

importante, porque a gente que trabalha com a faixa etária do fundamental I, quando 

você tem uma estrutura na escola que favorece isso, você entusiasmos crianças e o 

entusiasmo na aprendizagem é muito importante. É muito importante que elas se 

percebam parte do processo, às vezes a criança não está compreendendo uma 

coisa teórica que você passou, quando você parte para a experiência, ela começa a 

explicar para as outras crianças, o que ela compreendeu e se entusiasma com 

aquilo. Então eu acho muito importante essa dosagem e utilizo bastante nas minhas 

aulas.  

Então para você a experiência é dar a oportunidade de ampliar os conteúdos com as 

experiências, não os deixando presos. 

Por exemplo, ontem a gente fez uma atividade sobre a Amazônia, que é um dos 

temas do primeiro ano, e a gente tá fazendo uma viagem, através dos contos, no 

momento estávamos trabalhando contos da Amazônia depois vamos viajar para 

Europa, para Ásia, para os 5 continentes, uma viagem na imaginação, e ontem a 

viagem começou na Amazônia e eu trouxe o açaí por exemplo, para eles comerem, 

eu já tinha lido sobre a fruta no livro da Tainá, quando eu trouxe o açaí, foi uma 

experiência rica, vai experienciar um pouquinho da cultura, da comida, na própria 

experenciação da comida já se coloca um pouquinho sobre a cultura, lá eles têm o 

costume de colher e comer com farinha, a gente comeu com morango, aproveitando 

para falar um pouco disso, que cada lugar tem seu costume, então eu acho muito 

importante, a gente tenta dosar. 

O papel do professor no trabalho pedagógico é tentar relacionar a prática, a 

experiência com o saber teórico com aquilo que eu acredito também. Eu estudei 

Paulo Freire, ele fala da dialogicidade, fala de dar voz as crianças, mas não adianta 

eu ficar com isso só no plano teórico e não fazer uma experiência de assembleia na 

minha sala, deixar os alunos como coadjuvante no processo, ele podem serem 

autores também, podem ser protagonista no processo de aprendizagem muitas 

vezes, cabe a nós dar essa oportunidade para que eles falem, que eles 
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experienciem, para que eles falem de como é participar dessa experiência, para que 

eles tragam ideias. 

 

4. Pensando no processo de ensino-aprendizagem, como é considerado o 

aluno nesse ambiente? E qual o seu papel no mesmo? 

Então é isso, para mim o aluno é um ser ativo, é um ser que pensa, que também 

pode protagonizar. O Paulo Freire, nunca pregou essa ideia de que o aluno sempre 

vai protagonizar, acho que ele foi muitas vezes mal interpretado. Mas existem 

momentos que professor tem que dar essa oportunidade, tem que organizar sua 

rotina, organizar o seu trabalho de forma ouvir muito os alunos nesse processo de 

ensino aprendizagem. 

 

5. Atualmente é possível entender a escola como influente na nossa 

sociedade, assim qual seria o papel da escola na sociedade de hoje? 

Olhem difícil responder essa pergunta, eu não sei se eu respondo o papel que eu 

queria que Escola exercer ou o papel que ela exerce.  

O papel que ela exerce, eu acho que o papel que ela deveria exercer é o que eu 

quero saber se realmente está em ativa. Se você tem essa dúvida isso quer 

dizer que estão distintos.  

Olha eu estou numa escola, que posso até considerar diferenciar, é uma escola 

atuante politicamente, é uma escola engajada, é uma escola onde nós professores 

temos tempo para nos reunir, é uma escola que não tem muita rotatividade de 

professores, uma escola que eu combino com minhas parceiras o trabalho 

pedagógico, que eu construo o plano de ensino, então é uma muito escola 

democrática. Então o papel que a nossa escola tem passado é o papel de que os 

cidadãos têm que sair daqui como seres ativos, como agente de transformação, é o 

que a gente tem tentado fazer, como seres pensantes, atuante politicamente. Mas 

existem contradições, pelo menos a escola que eu trabalho tem tentado fazer esse 

papel. Mas é duro falar assim da influência da escola na sociedade, porque eu acho 

pouca, é um grão de areia diante de tudo que a gente é bombardeada, a mídia, o 

desfavor dos governantes, parece que minimiza o papel da escola. O papel da 

escola em si é muito importante, mas atualmente tem tido impacto pequeno, perto 

daquilo que poderia dar, pequeno por falta de, agora falando das escolas em geral, 

pequeno por falta de investimento, pequeno por falta de organização e por falta de 
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cuidado, parece que a escola está assim hoje, por que é para ela estar assim. 

Parece que é um segundo plano no Brasil, o cenário político coloca a escola em 

segundo plano.  

 

Finalização: Com tudo isso que conversamos, citei alguns autores, gostaria de 

saber se você estudou, conhece ou se interessa por algum desses autores? E 

qual perspectiva educacional você adota na sua atuação docente?  

Eu estudei esses autores na faculdade, precursores da escola nova, mas não 

aprofundei, no entanto acredito que eles foram importantes para democratização e 

colocam o aluno como protagonista. Acho que a perspectiva que temos que seguir é 

a de melhorar sempre. Freire é um autor muito influente na minha atuação. Assim, 

como eu sou uma professora polivalente, a gente tem formações de professores 

aqui de dentro da USP, então a gente segue várias linhas. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

Partes do Plano Escolar escaneado. 
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