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Resumo 
 Este trabalho busca entender a dimensão estética da teoria de Dewey e como 
está se relaciona com os conceitos políticos, sociais e principalmente 
democráticos de sua filosofia. A pesquisa tem caráter bibliográfico qualitativo 
da qual foram utilizadas as obras de Dewey Democracia e educação (1979), 
Experiência e educação (2010) e Arte como experiência (2012). Neste trabalho 
discutimos as noções de experiência e estética da teoria educacional de 
Dewey. 
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Introdução 

Este artigo, de natureza proeminentemente conceitual, busca 

analisar como o ensino de arte se relaciona com a criação de uma 

sensibilidade estética modificando as ações e construções de experiência por 

parte dos sujeitos.  

A teoria educacional de Dewey propõe a reconstrução da 

experiência comum por meio do pensamento reflexivo, pautando-se sempre na 

prática democrática. A filosofia da arte idealizada pelo autor consiste em uma 

prática democratizada da arte em que o sujeito é ativo no processo. Não se 

trata de oferecer ao espectador estímulos que sejam agradáveis, 

compensatórios e de outras naturezas singulares, mas exercitar o pensamento 

reflexivo levando os sujeitos à reconstrução da experiência e de sua visão de 

mundo. Para o autor, ao realizarmos o exercício de fazer arte estamos 
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exercitando nossos conhecimentos culturalmente assimilados, os quais podem 

ser resinificados pelos próprios sujeitos que podem criar sua visão autônoma 

constituindo seus saberes. 

Discutiremos também a falta da dimensão artística e 

democrática, defendida por Dewey, na educação. Dessa forma, a perspectiva 

deste autor pode ajudar a abrir caminhos para uma prática democrática por 

meio da abertura e concretização da dimensão estética no interior da escola 

ressignificando a noção de experiência de aprendizagem.  

 

Metodologia  

O trabalho consiste de uma pesquisa e análise bibliográfica 

qualitativa baseado nas obras de Dewey Democracia e educação (1979), 

Experiência e educação (2010) e Arte como experiência (2012). Em um 

primeiro momento explanamos o conceito, e discutimos a teoria da arte em 

Dewey. Na continuidade discutiremos algumas ideias acerca de como a 

existência de uma teoria da arte em Dewey se relaciona com a filosofia da 

educação, reconstruindo a noção de experiência como agir reflexivo, evitando 

reduzi-la a um expediente utilitarista.  

 
Resultados e Discussão  

Um dos principais pontos da obra de Dewey é o conceito de 

experiência. Para o autor a educação é um processo investigativo em que o 

pensamento reflexivo se volta para conceber e desenvolver os problemas da 

experiência social do aluno, e assim reedificar os significados produzindo 

conhecimentos orientadores da vida. Deste modo, a experiência é um processo 

de reconstrução dos valores e conhecimentos da vida uma vez que requer 

inevitavelmente a interação e continuidade com o mundo natural, social e 

histórico. 

 Para Dewey a coexistência de diferentes ideias leva a 

constante revisão de conceitos que podem ser reconstruídos de acordo com as 

mudanças que ocorrem no meio social e natural. Para ele, o ser humano é 

regido pelo poder da imaturidade, isso é potencial plástico da inteligência de 

aprender a pensar, sendo uma potencialidade de crescimento em relação a 

condição atual do indivíduo e da sociedade. A imaturidade faz com que haja 
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possibilidade de crescimento por parte dos sujeitos por meio da dependência e 

da plasticidade. A dependência refere-se à incapacidade física nos primeiros 

anos de vida das crianças humanas para sobreviverem, fazendo-se necessário 

que os adultos cuidem delas. Esta relação implica em formar a capacidade 

social tanto nos adultos quanto nas crianças que posteriormente irão adquirir o 

habito de conivência em sociedade. Destarte, a plasticidade é interpretada 

como a competência para o aprendizado: as experiências realizadas no meio 

requerem atividade mental de intercorrência e firmamento dos significados 

resultando em acúmulo de meios de enfrentamento de experiências 

subsequentes. A plasticidade, neste sentido, pode ser retratada como a aptidão 

em aprender com as atuações e experiências praticadas, criando hábitos. 

Estas características da imaturidade a faz ser um importante alicerce da vida 

democrática. A imaturidade do ser humano é a capacidade para crescer. 

Acerca do crescimento o autor afirma: “A primeira condição para haver 

crescimento é que haja imaturidade [...] um ser só se pode desenvolver em 

algum ponto ainda não desenvolvido.” (DEWEY, 1979, p. 44). Nesse sentido, o 

autor demonstra que a imaturidade é uma força ou uma potencialidade que 

permite o crescimento. Cabe destacar que o autor compreende este conceito 

como um processo aberto, consequentemente contínuo e interativo, mas 

também delimitado pela provisoriedade dos conhecimentos assimilados, uma 

vez que o mundo está em constante mudança. Assim, cada indivíduo pode 

fortalecer atitudes significativas para o desenvolvimento das capacidades 

fundamentais para a vida no meio social e o enfrentamento do complexo 

contexto das mudanças. 

A filosofia da arte de Dewey entrelaça a importância de um 

restabelecimento da relação de encadeamento entre a obra de arte, na 

qualidade de forma de experiência otimizada do real, e o conjunto de situações 

vivenciadas, que cada sujeito constrói e reconstrói, formando a experiência 

humana. Deste modo a teoria estética e a filosofia da arte procuram resgatar as 

artes de edifício, e de saberes especializados que a terminam em algo afastado 

e enigmático ao sujeito comum. Repara-se a renúncia da arte como algo ser 

posto em um pedestal, fazendo com que a experiência artística seja material e 

concreta do corpo sensível. 
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A experiência essencial e acentuada do sujeitos constitui, para 

Dewey, a arte num nível germinal: 

 “Porque a experiência é a realização de um organismo em 
suas lutas e realizações em um mundo de coisas, é arte em 
germe. Mesmo em suas formas rudimentares, contém a 
promessa daquela encantadora percepção que é a experiência 
estética” (DEWEY, 1980, p.19).  
 

Para o autor, aquilo que frequentemente julgamos como o alto 

nível de experiência que denominamos estética, podemos encontrar nos 

moldes mais simples, triviais e diretas de comunicação com o mundo. O 

corolário desta premissa aparentemente ingênua na sua simplicidade é de um 

primor inacessível, visto que autoriza não apenas ajustar a experiência estética 

como engrandecimento experiencial contínuo do mundo. Abre também a 

oportunidade de restauração da continuidade entre o pensamento filosófico, ou 

estético em conjunto com a experiência do real. 

Segundo Dewey, o importante não é a concretização filistina da 

obra de arte, mas sim sua emancipação dos discursos institucionalizados, 

comparando o objeto artístico com as variações dinâmicas, e qualidades da 

experiência cotidiana. A teoria estética compreende a função da arte para com 

os outros meios de experiência, coibindo-lhe a função de descobrir a natureza 

do trabalho artístico e qual parâmetro do prazer estético o sujeito irá extrair de 

sua percepção sobre a obra de arte. 

Assim, entendemos que a teoria de experiência da arte de 

Dewey auxilia a não se tornar um mero utilitarismo da experiência. O autor 

eleva, por meio da arte, a significação da experiência libertando-a da pecha de 

simples realização das ações por elas mesmas ou uma explicação e realização 

de ações que produzam resultados aparentemente materiais e científicos. 

Neste sentido, a vida democrática pode ser compreendida de maneira estética, 

ética e política, qualidades que são aprimoradas pela educação. 

 

Conclusões  

 Essa análise indica que a arte e a própria dimensão estética 

são de extrema importância para a prática democrática, tanto nas relações 

sociais quanto no interior da escola. A experiência na perspectiva de 

inacabamento dos sujeitos pode ser construída e reconstruída por meio do 
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pensamento reflexivo que examina e reconstrói as crenças. A teoria da arte de 

Dewey faz com que a dimensão estética faça parte do exercício de 

ressignificação da cultura socialmente adquirida pelos sujeitos. O artista, bem 

como o indivíduo que irá apreciar a arte, colocam sobre ela sentidos, 

sentimentos e principalmente construções aplicadas a ela por meio das 

estruturações e restruturação das experiências vividas. 

Deste modo refletimos acerca de como são as relações no 

interior da escola e como muitas vezes a falta de democracia está ligada 

também a dimensão estética. As paredes das escolas infantis e de ensino 

fundamental acabam por muitas vezes se mostrarem recheadas de materiais 

como EVA e folhas de papel coloridos cortadas em formas popularmente 

chamadas bonitas e agradáveis para as crianças, sem compromisso com a 

construção da experiência estética dos alunos e sem sentido social a estes, já 

que muitas vezes quando os alunos chegam a sala de aula a decoração já está 

pronta, colocando-os como espectadores passivos ou consumidores de arte 

feita. Assim, precisamos pensar em uma escola que incorpore, na ação 

pedagógica, a dimensão estética criadora que somente é possível com o 

desenvolvimento de atitudes democráticas e sem a presença de decorações e 

trabalhinhos impositivos e sem sentido para as crianças. 
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