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Resumo 
Essa pesquisa tem como objetivo compreender o papel da educação na efetivação 
de uma sociedade democrática em busca de desenvolvimento e integração social. O 
objetivo é investigar as condições educacionais formadoras de pessoas 
responsáveis com o desenvolvimento da sociedade a partir dos ideais democráticos. 
Para fundamentar o trabalho, a análise será pautada na filosofia da educação de 
John Dewey e Anísio Teixeira, pensadores que têm se dedicado a esta 
problemática. A análise sobre os conceitos de democracia e educação e a reflexão 
sobre a relação entre eles se faz fundamental para alcançar o objetivo dessa 
pesquisa. Para tanto, a primeira tarefa será a de analisar o conceito de democracia 
em um contexto de desenvolvimento humano e social a partir das contribuições de 
Dewey. Em seguida, pretende-se analisar a concepção de educação e 
desenvolvimento nas teorias de ambos os autores, complementando com a 
discussão da ideia de educação pública em Teixeira e sua preocupação com o 
desenvolvimento nacional pautado na integração social. O estudo tem como 
finalidade ainda provocar reflexões sobre a maneira que uma sociedade democrática 
e integrada socialmente pode contribuir para o seu desenvolvimento humano nas 
diversas esferas da sociedade. Esta pesquisa segue uma metodologia qualitativa, de 
caráter bibliográfico, que visa desvelar e investigar a realidade a partir de estudos 
conceituais já existentes acerca do tema. 

Palavras-chave: Democracia; Educação; Integração Social; Desenvolvimento. 
 

Introdução  

A motivação desse estudo surgiu a partir da percepção de que o 

sistema de ensino convencional praticado desde os primórdios da história da 

educação escolar brasileira contribui para a desagregação social e estimula a 

concentração de renda nas mãos de um grupo pequeno e seleto.  

Para fundamentar a teoria de que o sistema educacional brasileiro, 

além de não romper e enfrentar esse modelo de sociedade praticado pelo regime 
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político no qual vivemos, o favorece, trago a importante contribuição das ideias de 

Anísio Teixeira1 (1900-1971) que desenvolvem a problemática colocada. 

Teixeira (1971) conta que na Europa, até a Revolução Francesa, a 

educação tinha um perfil intelectualista e a classe na qual o indivíduo pertencia era 

fator determinante na sua formação. Diante disso, evidencia-se que a educação 

enquanto conhecimento erudito, era fornecida apenas para filhos de intelectuais e 

representantes da elite com alto nível de instrução que tiveram acesso à cultura e ao 

estudo avançado. Pode-se dizer então que o sistema educacional não acontecia 

para os membros da classe desfavorecida devido à posição que ocupavam na 

sociedade.  

O mesmo aconteceu no Brasil, já que durante a colonização, os 

europeus, que já tinham uma cultura mais aparelhada e representavam a classe 

elitizada, ficaram com o controle e poder da sociedade, enquanto a população nativa 

e os negros ficaram subordinados a eles e, como consequência, sem acesso à 

educação escolar.  

A Igreja e a elite que estavam no poder, tinham o interesse de 

assegurar os padrões existentes. A estratégia para isso era manter a maior parte da 

população longe do pensar intelectual e do saber erudito com o intuito de evitar a 

expansão da educação sistematizada, ao invés de fornecê-la para todos: 

A educação escolar da época era a educação dos jesuítas, isto é, 
uma educação destinada a formar um pequeno grupo de instruídos 
para o serviço de direção, por eles orientada, da sociedade. Êsses 
instruídos seriam os sacerdotes e alguns leigos, a serviço dos 
senhores ou da Igreja. A profissão da inteligência não tinha 
autonomia na época e em tais condições, e ainda menos a poderia 
ter com a formação jesuítica, cuja excelência era exatamente a de 
conseguir treinar a inteligência e mantê-la em completa e passiva 
subordinação. Quando e se alguma inteligência se emancipava...era 
que o método falhara. (TEIXEIRA, 1969, p. 64) 
 

Teixeira (1971) explica que no século XVIII, a Convenção Francesa, 

documento que revolucionou a concepção de educação a nível mundial, 

desconstruiu a velha ideia do ensino escolástico, de uma inteligência contemplativa 

que alcançava apenas um grupo pequeno e elitizado. Em contraposição, essa 

Convenção trouxe então o ideal de uma educação que, através dela, todos os 

cidadãos livremente pudessem buscar sua assenção social independente de classe 

                                            
1 Teixeira, filósofo brasileiro e importante teórico da educação, foi o principal idealizador das 

mudanças que marcaram o sistema de ensino brasileiro com a implementação da escola pública. 
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ou herança, ou seja, uma educação para todos. Essa ideia rompe com a sociedade 

constituída de privilégios. Tal transformação conseguiu ainda desconstruir um outro 

velho princípio, o da dicotomia entre teoria e prática, fazendo com que a escola 

deixasse de ser apenas lugar de conhecimento racional. Com isso, a educação 

voltava-se para a realidade concreta do mundo e da existência humana.  

Apesar da Convenção Francesa ter tido repercussão mundial, seus 

princípios não foram instaurados no Brasil. Ainda em sua contemporaneidade, o 

nosso país mantém o sistema de ensino arcaico, fornecido por meio de exposição 

oral e que tem como absoluto o conhecimento racional a ser ensinado apenas para 

sua reprodução nos exames que supostamente avaliam o que os alunos sabem.  

Feito esse breve resgate da história educacional juntamente com 

algumas reflexões importantes acerca da educação enquanto privilégio e sobre os 

conhecimentos racionais e empíricos, considera-se ainda importante e necessário 

trazer alguns dados sobre a educação escolar no Brasil. Para tanto, segue quadro 

abaixo: 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO POR SÉRIE DOS ALUNOS NA ESCOLA PRIMÁRIA 

 

ANOS MATRÍCULA 
TOTAL 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE CONCLUSÃO 
DO CURSO 

1944 2.631.451 1.402.647 577.130 391.610 219.674 127.468 
1945 2.741.725 1.478.113 597.384 398.180 226.577 127.151 
1946 2.887.960 1.583.585 613.349 419.779 228.365 133.591 
1947 3.063.775 1.675.887 662.148 440.372 251.137 149.725 
1948 3.301.084 1.864.987 698.408 462.459 258.534 185.251 
1949 3.479.056 1.960.732 736.666 487.585 279.903 193.822 
1950 3.709.887 2.087.964 784.546 519.911 299.009 206.380 
1951 3.860.593 2.180.131 805.060 545.737 310.615 219.241 
1952 3.964.905 2.239.859 833.329 549.096 322.010 236.089 
1953 4.142.318 2.352.093 854.480 581.476 336.196 243.652 

 
1963 6.866.175 3.282.948 1.762.136 1.015.639 806.052 646.521 

Fonte: TEIXEIRA (1971, p. 26) 

 

Ao analisar individualmente a segunda coluna da tabela, é possível 

identificar que o número de matrículas aumentava anualmente, ou seja, a cada ano 

mais crianças estavam tendo acesso à educação escolar pública. Esse dado seria 

de causar entusiasmo se não fosse ilusória a ideia de progresso. Teixeira (1971) 

chama atenção para essa falsa ideia, pois uma vez que a população aumentava em 

mais de 3% ao ano, o progresso exposto no quadro não representava o crescimento 

de crianças na escola. Segundo o autor, “Em face do crescimento da população, 
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estamos a congestionar as escolas e não a aumentá-las [...]” (1971, p. 24). Ademais, 

se esconde por trás dos números aparentemente positivos, o fato de que as 

matrículas foram aumentando sem que a organização escolar conseguisse 

acompanhar esse acréscimo. Diante disso a escola se dividiu em turnos e reduziu o 

programa escolar quando passou a oferecer apenas meio dia de aula. Essa nova 

forma de administrar as questões escolares fazia com que a escola fosse cada vez 

menos educativa. Completa o autor: 

Tais circunstâncias fazem com que a escola primária venha 
perdendo a função característica de ser a grande escola comum da 
nação, a escola de base, em que se educa a grande maioria dos 
seus filhos para se constituir simples escola de acesso, preparatória 
ao ginásio, para onde se dirige a maior parte dos alunos que logram 
chegar à quarta série. (TEIXEIRA, 1971, p. 34) 

  
Continuando a análise do quadro exposto, é possível ainda observar 

números que demonstravam grande evasão e reprovação escolar no ensino primário 

do Brasil nos anos mencionados. De acordo com Teixeira, “Esses alunos não se 

conservam na escola, em média, mais que 2 anos e pouco. Em todo o país, apenas 

8 a 10% deles chegam à quarta série primária.” (1971, p. 33) Refletindo sobre essas 

informações, surgem algumas questões: Por que há tanta redução no número de 

alunos matriculados a cada série? Por que é tão baixo o número de alunos 

aprovados dentre aqueles que se mantém até a última série do primário? O que a 

escola pública brasileira faz para afastar tanto assim essas crianças? E 

principalmente, dentre esses 6.866.175 matriculados em 1963, quem são os 

646.521 indivíduos que além de se manterem na escola, consegueriam ser 

aprovados? 

O sistema educacional brasileiro - que tem a Igreja e a elite no 

comando, com seu perfil livresco e intelectualista, o qual separa as matérias a serem 

aprendidas da vida real e quotidiana dos alunos, que ensina por meio da exposição 

verbal e avalia por exames de reprodução que pouco avaliam -  pratica um modelo 

de ensino que tem como objetivo retirar da massa apenas aqueles que poderão ter 

uma vida mais fácil e de lazer já que ele seleciona apenas os melhores. É 

selecionando os privilegiados que ele participa daquele processo de segregação 

mencionado no primeiro parágrafo dessa introdução. As informações apresentadas 

infelizmente constatam que o nosso sistema de ensino de fato fortalece a divisão de 

classes. Reforça Teixeira: 
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[...] As escolas não foram afinal criadas para renovar as sociedades, 
mas para perpetuá-las e, por isto mesmo, a sua relação com as 
estruturas sociais de classe teria de ser a mais estrita. Nenhum 
sistema de escolas jamais foi criado com o propósito de subverter a 
estratificação social reinante. (TEIXEIRA, 1971, p. 27) 

 
A fim de aprofundar e fundamentar o tema em questão, será 

realizada uma reflexão acerca da finalidade e da efetividade da educação através do 

estudo das teorias do filósofo norte-americano John Dewey2,  que com uma forma 

de pensar progressista foi o precursor do pragmatismo, combinadas com as teorias 

do seu aluno e seguidor no Brasil, Anísio Teixeira.  

Essa pesquisa, como já indicado, tem o objetivo de compreender o 

papel da educação na efetivação de uma sociedade democrática em busca do 

desenvolvimento e da integração social. Para tanto, esse trabalho segue uma 

metodologia bibliográfica de caráter qualitativo que tem o intuito de desvelar e 

investigar a realidade a partir de estudos conceituais já existentes acerca do tema. 

No decorrer do texto será abordado o conceito de democracia na 

perspectiva do desenvolvimento humano e social em Dewey e sua função social 

para a educação. Em seguida será realizada também a discussão da concepção de 

educação nos dois autores, além de uma análise da visão do Teixeira à respeito do 

desenvolvimento nacional, buscando evidenciar a possibilidade do desenvolvimento 

acontecer com a abordagem da integração social. 

Dito isso, o estudo tem como finalidade ainda provocar reflexões 

sobre a maneira que uma sociedade democrática e integrada socialmente pode 

contribuir para o seu desenvolvimento, mostrando que a educação, através da 

apropriação do conhecimento sistematizado e da cultura dentro de um contexto 

sócio-político, é imprescindível para estruturar esse modelo de sociedade. 

 

A CONCEPÇÃO DE DEMOCRACIA 

Dewey explica que existem dois tipos de democracia: a democracia 

enquanto instituição governamental e a democracia enquanto ideal social. Segundo 

ele, a primeira é fruto da inteligência humana e foi pensada por meio das discussões 

sociais para garantir o sufrágio eleitoral, a alternância de poder e os direitos civis, 

bem como para proporcionar ambiente adequado que permita a prática da 

                                            
2 A saber mais sobre a história desse renomado e importante filósofo, recomenda-se a leitura da obra 

Dewey: Filosofia e Experiência Democrática de Maria Nazaré de Camargo Amaral. 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

democracia enquanto ideal social nas relações humanas das gerações atuais e 

futuras. Essa forma de democracia é tão poderosa que os grupos de instituições 

privadas quando perceberam o seu potencial passaram a usá-la como instrumento 

para legitimar a autocracia, ameaçando assim a própria democracia enquanto ideal 

social. 

A segunda concepção é representada pela forma de compartilhar os 

interesses comuns dos indivíduos de um determinado grupo. Ela aposta e acredita 

na natureza e pensamento humanos, nas atitudes do homem comum e na vida 

cotidiana. Por isso, o autor considera esse modo de democracia como a própria vida 

comunitária. Neste sendido, Dewey (2008, p. 15) considera democracia no seu 

sentido “forte”. “Os meios aos quais ela se dedica são as atividades voluntárias dos 

indivíduos ao invés da coerção, são assertimento e consentimento ao invés de 

violência, são a força da organização inteligente versus aquela da organização 

imposta de fora e de cima.” 

A democacria no seu sentido forte tem fé nas possibilidades 

realizadoras da inteligência humana para construir seu próprio destino e confia 

naquele que tem liberdade para investigar, agir, se reunir, pensar e comunicar seus 

pensamentos e opiniões. A fé na inteligência humana que Dewey propõe se deve a 

ser ela promotora do crescimento como ação do homem na transformação do 

mundo. Conforme analisa Amaral: 

É como se não houvesse mesmo necessidade de qualquer 
autoridade externa para guiá-lo em seu caminho pela vida, pois ele 
próprio, melhor do que ninguém, sabe o que favorece e o que 
desfavorece o crescimento vital. E, sendo assim, merecidamente ele 
faz jus à sua liberdade. (AMARAL, 1990, p. 27) 
 

Amaral, comentadora brasileira das obras de Dewey, completa “[...] 

o homem deweyano é livre porque conhece, e conhece porque o mundo em que 

vive é aquele qualificado e valorizado por sua própria inteligência. E essa 

inteligência, como veremos, está comprometida com os padrões democráticos de 

vida.” (1990, p. 27). Isso mostra como Dewey acredita e defende a inteligência do 

homem sustentada pelos ideais democráticos que alimentam o direito de todo ser 

humano a uma oportunidade igual para desenvolver os talentos que possui 

independente de raça, cor, sexo, sobrenome ou posses.  

 

Dewey insiste na formação de uma organização social que estimule 
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a livre associação humana e que permita o exercício do compartilhamento de 

interesses comuns. As características dessa forma de organização social 

contemplam a excelência da prática democrática, proporcionando um ambiente de 

confiança no outro, de troca e de cooperação. Desse modo, proporciona condições 

para que novas experiências sejam criadas e para que a diversidade seja ampliada, 

exigindo assim do homem e da sociedade transformação e readaptação.  

Quando as devidas condições para a livre experiência humana são 

proporcionadas pelo Estado - entende-se por Estado o regime formalmente 

democrático - a democracia enquanto instituição governamental se torna parceira da 

democracia enquanto ideal social. Em vista disso, Dewey coloca que a segunda só 

acontece com o apoio da primeira, pois apenas por meio do regime formal a 

democracia consegue alcançar todas as formas de relações humanas: a família, a 

escola, o trabalho, a igreja e etc. De acordo com o autor: 

[...] os seres humanos comuns podem, sim, aprender a se 
autoconduzir [...] quando imersos em ambientes que favoreçam ao 
exercício coletivo dessa educação democrática. Ora, esses 
ambientes são os ambientes comunitários, constituídos pela prática 
cooperativa das pessoas que se conectam umas com as outras e 
atuam coletivamente em prol de objetivos comuns. (DEWEY, 2008, 
p. 16)  
 

Isso significa que o Estado é o responsável por proporcionar a 

interação entre essas instituições; e é por meio da prática da democracia nessas 

relações que a mesma passa a de fato existir, isto é, só se alcança democracia 

praticando democracia. Essa liberdade democrática oportuniza desenvolvimento 

pessoal e coletivo, favorecendo assim segurança para toda a sociedade: 

Essa democracia, no sentido ‘forte’ do conceito, na base da 
sociedade e no cotidiano do cidadão, só pode ser experimentada, 
pelo menos em escala mais ampla, no interior de regimes 
formalmente democráticos. Isso não significa, portanto, que a 
democracia como sistema de governo seja menos importante que a 
democracia em seu sentido ‘forte’, como ‘modo-de-vida’, porquanto a 
condição para que a democracia em seu sentito ‘forte’ possa se 
realizar é a existência da democracia em seu sentido de regime 
político ou forma de administração do Estado. Onde não existe um 
sistema representativo funcionando, em geral também não há 
práticas realmente participativas na base da sociedade e no cotidiano 
do cidadão que possam ser considerados como democráticas. 
(DEWEY, 2008, p. 15)  
 

É evidente que reivindicações conflitantes são difíceis de administrar 

mantendo o interesse da maioria ou até de todos, e, por isso, os indivíduos não têm 
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disposição para participar das questões sociais. No entanto, Dewey insiste no 

método democrático como alternativa para esse desafio, isso significa expor 

abertamente os conflitos para serem avaliados e discutidos publicamente por todos 

os interessados em defesa do interesse da maioria. Essa discussão que acontece 

em forma de símbolos por meio da linguagem pode revelar verdades públicas 

necessárias e úteis para o desenvolvimento da sociedade.  

A discussão pública é uma das formas de manter a população ativa, 

além de ser dever político de todo cidadão em busca do bem comum. A discussão é 

a manifestação da inteligência na vida social e política. Ainda, a dicussão política e 

participativa protege a população de doutrinas nocivas. No entanto, ela só acontece 

com a liberdade de pensar e falar, itens que podem estar ameaçados diante de um 

povo inerte. Como disse Dewey, “A liberdade de pensar e de falar como você pensa 

são meios indispensáveis para a descoberta e divulgação da verdade política.” 

(2008, p. 102) Importante destacar aqui que a inteligência tem também função social 

ao unir os esforços individuais para realização de fins comuns em busca de 

desenvolvimento e progressão.  

Para isso, é necessário oportunizar essa discussão crítica e aberta 

enquanto um convite para que os indivíduos se interessem pelas questões públicas. 

Assim sendo, esses assuntos de interesse geral podem ser levados adiante nos 

diversos foros e canais da esfera pública e das relações humanas. É importante 

reiterar que a democracia como ideial social tem o papel de proporcionar um olhar 

reflexivo e cooperativo, e que a democracia como sistema político tem a função de 

converter a expressão da vontade popular em normas vinculantes para todos os 

cidadãos. 

Diante dessas duas teorias, Dewey encontra uma explicação mais 

profunda para a sua concepção de democracia, ele a identifica não apenas como 

uma forma de governo, mas como “[...] uma forma de vida associada, de experiência 

conjunta e mutuamente comunicada.” (1979, p. 93). É possível perceber que o 

crescimento e a transformação ocorrem a partir da associação com o outro, 

proporcionando assim novos conhecimentos a partir do compartilhamento por meio 

da comunicação. Essa concepção de democracia como modo de vida significa a sua 

aplicação nas atitudes do homem e no cotidiano de uma sociedade, trazendo assim 

um sentido prático para esse conceito.  
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A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO EM DEWEY E TEIXEIRA 

Na teoria deweyana, qualquer membro de um grupo social nasce 

imaturo, sem experiências, sem saber falar e sem crenças, por isso, torna-se 

imperativo o mais velho transmitir sua experiência para o mais novo, o que 

determina a continuidade social da vida. Dewey afirma que essa continuidade social 

acontece através da educação, portanto, a compreende como uma necessidade de 

vida. Afirma o autor: 

A educação, em seu sentido mais lato, é o instrumento dessa 
continuidade social da vida. Todos os elementos constitutivos de um 
grupo social, tanto em uma cidade moderna como em uma tribo 
selvagem, nascem imaturos, inexperientes, sem saber falar, sem 
crenças, ideias ou ideais sociais. Passam com o tempo os indivíduos, 
passam, com eles, os depositários da experiência da vida de seu 
grupo, mas a vida do grupo continua. (DEWEY, 1979, p. 2)  
 

Dewey traz, nas discussões da obra Democracia e Educação, o 

ambiente social enquanto um meio educativo que atua diretamente na formação das 

faculdades e comportamentos mentais e morais de um indivíduo. Por exemplo, se o 

ser humano não tivesse cordas vocais seria uma perda de tempo tentar ensiná-lo a 

falar; e a educação neste caso, teria que respeitar as limitações do indivíduo. Tendo 

os órgãos vocais, mesmo assim não teria garantia de que um dia poderia falar e 

nem de qual idioma falaria. É o ambiente onde ele vive e executa suas atividades o 

responsável por oferecer a condição para o desenvolvimento da fala. 

De acordo com o filósofo, a educação não acontece diretamente, 

mas indiretamente pelo meio e pelo ambiente. O ambiente social do jovem é 

constituído pela presença e ação dos hábitos de pensar e sentir do homem 

civilizado. Ignorar a influência direta desse ambiente presente sobre o jovem é 

simplesmente abdicar da função educacional. Isso explica que o meio social no qual 

o indivíduo vive é uma efetiva agência de direcionamento das suas atividades. O 

ambiente e as pessoas com quem o compartilha têm grande influência sobre o 

indivíduo. Entretanto, é papel da educação formá-lo para descobrir e seguir sua 

direção interna por meio da compreensão e consciência das suas próprias 

experiências compartilhadas socialmente. A disposição para aprender com as 

próprias experiências da vida e para criar as condições para se viver deve ser o 

principal produto da educação e de direito de todos. 

Segundo Dewey, “A educação é para a vida social aquilo que a 

nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica.” (1979, p. 10) Isso significa que a 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

educação nas suas mais diversas formas ou modalidades exerce uma função basilar 

no desenvolvimento do meio social e dá sentido efetivo ao ser humano enquanto 

membro distinto de uma comunidade, pois ela é o meio pelo qual o homem integra 

essa comunidade.  

Na perspectiva do desenvolvimento humano e social de Dewey, o 

verdadeiro sentido está na concepção da educação como constante reorganização e 

reconstrução das experências vividas. A ideia de desenvolvimento enquanto 

crescimento contínuo traz sempre um fim imediato que é alcançado na 

transformação direta da qualidade da experiência. Toda experiência contínua é 

educativa, por isso a educação consiste em praticá-las. Segundo o educador: 

Chegamos assim a uma definição técnica da educação: é uma 
reconstrução ou reorganização da experiência, que esclarece e 
aumenta o sentido desta e também a nossa aptidão para dirigirmos o 
curso das experiências subsequentes. (DEWEY, 1979, p. 83) 

 
Assim como Dewey, Anísio Teixeira percebeu a educação como 

uma função social decorrente da vida em comunidade. Dessa forma, ele identificava 

a educação como o processo de formação comum do homem e posterior 

preparação para as diferentes ocupações em uma sociedade democrática, de 

acordo com as capacidades, interesses e aptidões de cada indivíduo, sejam essas 

ocupações de natureza teórica ou prática. Educação para Texeira se faz pela 

formação da consciência para o convívio social, para o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e intelectual, para o juízo crítico, para a elaboração de 

interesses comuns e preparação para o trabalho.  

Diante disso, ele defendia que o papel da educação escolar era o de 

proporcionar à criança oportunidades completas de vida por meio de experiências 

equivalentes à de uma mini comunidade democrática. Para o autor (1971), essa 

experiência poderia oferecer à criança um retrato da vida em sociedade, 

compreendendo atividades de estudo, trabalho, de vida social e de recreação. 

Trata-se de uma educação que rompe com a dicotomia entre a 

teoria e prática, de forma a integrar conhecimentos intelectuais e conhecimentos que 

o aluno adquire também nas suas experiências fora da escola. O autor completa, 

“Deste modo, praticará na comunidade escolar tudo que na comunidade adulta de 

amanhã ter de ser: o estudioso, o operário, o artista, o esportista, o cidadão enfim, 

útil, inteligente, responsável e feliz.” (1971, p. 131). Nesse modelo de escola as 

crianças também aprenderiam a ler, escrever e contar, mas essas seriam 
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habilidades munidas de um sentido real e não apenas técnico: 

A educação comum, para todos, já não pode ficar circunscrita à 
alfabetização ou à transmissão mecânica das três técnicas básicas 
da vida civilizada – ler, escrever e contar. Já precisa formar, tão 
solidamente quanto possível, embora em nível elementar, nos seus 
alunos, hábitos de sociabilidade, ou seja, interesse na companhia de 
outros, para o trabalho ou para o recreio; hábitos de gosto, ou seja, 
de apreciação da excelência de certas realizações humanas (arte); 
hábitos de pensamento e reflexão (método intelectual) e 
sensibilidade de consciência para os direitos e reclamos seus e de 
outrem. (TEIXEIRA, 1971, p. 78) 
 

Como forma de elucidar o contexto contemporâneo da educação, o 

filósofo brasileiro relembra que o advento da Revolução Industrial foi o início da 

sociedade moderna e civilizada. A ciência e a tecnologia trouxeram a era das 

mudanças sociais e da abundância ilusória. O fato é que a evolução da sociedade 

trouxe a necessidade de uma cultura avançada, exigindo que toda a população 

fosse então escolarizada em uma escola moderna, prática e eficiente, com um 

programa de atividades em vez de apenas matérias. Uma escola iniciadora nas 

artes do trabalho e do pensamento reflexivo, que ensinasse o aluno a viver 

inteligentemente e a participar responsavelmente da sua sociedade: 

Outra cousa e muito diversa é a preparação de uma nação moderna, 
com o trabalho agrícola avançado e técnico, com a produção mineira 
e fabril em fase de industrialização crescente, e com os serviços de 
transportes, de comunicações, de assistência médica e social, de 
educação, de justiça, etc., elevados a níveis consideráveis de 
especialização e de complexidade. Tal sociedade se faz toda ela 
tecnológica, exigindo para o seu funcionamento um nível escolar 
considerável para toda a população, sem falar no direito democrático 
de se governar pelo sufrágio universal. (TEIXEIRA, 1971, p. 85) 
 

No entanto, esse novo modelo de sociedade não acompanhou a 

ideia de educação de Teixeira e, infelizmente, escolarizada não significava educada 

no seu sentido mais amplo. Segundo o filósofo, “As escolas passaram a ter dois 

objetivos: a formação geral e comum a todos os cidadãos e a formação do quadro 

de trabalhadores especializados e especialistas de toda espécie exigidos pela 

sociedade moderna.” (1969, p. 37) Hábitos e atitudes indispensáveis à vida em 

sociedade foram entendidos como formação geral e comum a todos, no entanto, 

estes foram reduzidos apenas à escrita, leitura e ao fazer contas. Formação 

especializada se tornou aquela formação de habilidades para a variedade de 

trabalhos existentes na sociedade contemporânea.  

É possível até aqui perceber a importância dada ao processo 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

educativo ao longo dos séculos. Com isso, passou-se a entender que a educação 

escolar, além de precisar de um método, precisava de um órgão especial e de 

administração própria. Além disso, o fortalecimento e a expansão de regimes 

democráticos influenciaram a reivindicação pelo acesso a escola enquanto direito do 

cidadão: 

Como o “desenvolvimento completo e harmonioso de todas as 
faculdades” subentendia uma humanidade esclarecida e progressiva, 
sua consecução requeria uma organização especial. Por em prática 
ideias novas sobre educação, ideias destinadas a criar uma nova 
sociedade, dependia, ao cabo de tudo, da ação dos estados 
existentes. O movimento a favor do ideal democrático tornou-se 
inevitavelmente em uma campanha para a criação de escolas 
públicas. (DEWEY, 1979, p. 100) 

Para ambos os educadores, essa instituição sistematizada, a escola, 

é um ambiente especial, onde os imaturos conhecem de forma intencionalizada as 

experiências dos mais velhos que refletem mental e moralmente no comportamento 

destes dentro de um contexto de vida comunitária em uma sociedade democrática e 

integrada socialmente. 

 

A ESCOLA PÚBLICA UNIVERSAL E O DESENVOLVIMENTO 

Dewey e Teixeira se perguntavam se seria possível um sistema 

educativo ser dirigido pelo Estado e, ao mesmo tempo, manter a finalidade social da 

educação. Se conseguiria conciliar a fidelidade nacional com aquilo que une todos 

os homens para fins comuns, independentemente das fronteiras políticas e dos 

interesses privados, considerando que já existia a tendência de se dividir a 

sociedade em classes tendo os interesses de algumas destas se sobrepondo aos de 

outras em decorrência das condições econômicas.  

No entendimento dos autores esse sistema só funcionaria em uma 

sociedade democrática em seu sentido forte e enquanto instituição governamental. 

Sociedade essa capaz de romper com a ideia de uma classe privilegiada e, ainda, 

garantir a integração social. Para tanto, ambos defendiam que era por meio da 

educação que o conceito de democracia deveria ser formado, haja vista que a 

educação se trata de uma função cívica e que a ela cabe reconhecer e utilizar as 

diversas qualidades do indivíduo ao invés de classificá-las. As palavras de Dewey 

reforçam esse entendimento: 

Uma sociedade é democrática na proporção em que prepara todos 
os seus membros para com igualdade aquinhoarem de seus 
benefícios e em que assegura o maleável reajustamento de suas 
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instituições por meio da interação das diversas formas da vida 
associada. Essa sociedade deve adotar um tipo de educação que 
proporcione aos indivíduos um interesse pessoal nas relações e 
direções sociais, e hábitos de espírito que permitam mudanças 
sociais sem o ocasionamento de desordens. (DEWEY, 1979, p. 106) 
 

Neste sentido, Teixeira travou no Brasil a luta por um sistema 

universal de ensino que fosse público e comum a todos. O fato é que para isso, a 

administração pública precisaria proporcionar recursos que dessem estrutura e 

oportunidade intelectual para todos em idade escolar, bem como repensar os 

conteúdos e o método tradicionais de ensino de forma que todos estivessem sob a 

influência educativa até estarem bem aparelhados para iniciar as suas próprias 

carreiras econômicas e sociais. Afinal, é evidente que numa sociedade a 

estratificação em classes separadas é fatal: 

Não basta fazer-se que a educação não seja usada ativamente como 
instrumento para facilitar a exploração de uma classe por outra. 
Devem assegurar-se as facilidades escolares com tal amplitude e 
eficácia que, de fato, e não em nome somente, se diminuam os 
efeitos das desigualdades econômicas e se outorgue a todos os 
cidadãos a igualdade de preparo para suas futuras carreiras. 
(DEWEY, 1979, p. 105) 
 

Como forma de elucidar a importância de investimento na educação, 

Teixeira (1971) trouxe grandes nações, como Japão, países da Europa e Rússia, 

que mesmo após uma guerra conseguiram se reconstruir e obter grandes 

resultados. Para isso, esses países precisaram repensar o papel da educação no 

desenvolvimento da sociedade. Diante dessa experiência, perceberam que a 

educação não é apenas consequência de um desenvolvimento acidental, mas sim 

fator essencial para que ele aconteça de forma intencional e consciente. Dessa 

forma, a educação tem condições de cumprir seu papel enquanto formadora do 

indivíduo para a vida em comunidade e para o trabalho, conseguindo assim 

democraticamente alcançar e oferecer oportunidades equivalentes a todos os 

cidadãos. 

A partir desses exemplos práticos provindos de outras nações, é 

possível perceber que a chave para expansão é a educação escolar, independente 

de estar a nação em um contexto de guerra, pois, de acordo com Teixeira (1971), a 

educação representa a subsistência da população. Os países subdesenvolvidos, 

apenas em processo de expansão desordenada dos seus sistemas educativos, mas 

que não precisaram ainda experienciar uma guerra como, por exemplo o Brasil, 
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deveriam, enquanto bons alunos aprendendo com professores experientes, se 

apropriar dessas evidências. O caminho escolhido pelo Governo destes últimos, 

deveria ser o de unir todas as forças em um grande esforço para alcançar o 

desenvolvimento e a integração social que toda sociedade democrática, em seu 

sentido forte, deseja. Isso inclui recursos do tamanho dos que são destinados ao 

processo de industrialização, independente das dificuldades e dos sacrifícios: 

Quando mudanças de estrutura social, da ordem das que nos deviam 
trazer a república e com ela a democracia, se processam 
efetivamente no seio de um povo, o problema econômico não pode 
constituir obstáculo à sua real efetivação. Em tal caso, é a estrutura 
social que se modifica, em virtude, exatamente, de modificação da 
estrutura econômica e política. (TEIXEIRA, 1971, p. 62)  
 

Igualdade de preparo para todos os cidadãos e menor desigualdade 

econômica são características de uma sociedade democrática, desenvolvida e 

integrada socialmente. Dewey afirma, “O amor da democracia pela educação é um 

fato cediço. A explicação superficial é que um governo que se funda no sufrágio 

popular não pode ser eficiente se aqueles que o elegem e lhe obedecem não forem 

convenientemente educados.” (1979, p. 33) Dewey e Teixeira relacionam o 

desenvolvimento da sociedade com o crescimento da democracia e acreditam que 

isso se dá pela continuidade social da vida, isto é, pela educação.  

Ambos os autores defendem que desenvolvimento não se resume 

em um objetivo alcançado, mas sim em processo contínuo de crescimento em 

direção ao futuro. De acordo com Dewey, “[...] se educação é desenvolvimento, ela 

deve progressivamente realizar as possibilidades presentes, tornando assim os 

indivíduos aptos a lidar mais tarde com as exigências do futuro.” (1944, p. 60). A 

democracia segue o mesmo raciocínio, apesar de ser vista como um ideal, ela 

persiste na ideia de que enquanto houver vida na sociedade, um ápice não será 

alcançado, um resultado final não será atingido, pois trata-se de um ideal que se 

constitui no meio e no fim, que acontece no presente para ter continuidade no futuro. 

 

Conclusões  

A junção de todas essas ideias forma o conceito de uma educação 

democrática e progressiva, que, na visão dos educadores, é o caminho para a 

retomada da natureza do Estado que se perdeu nos interesses privados daqueles 

que detém o poder. Esse Estado só é possível dentro de uma sociedade 
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democrática nos seus dois sentidos, enquanto sistema político que possibilita a 

propagação dos ideais democráticos em todas as formas de relação humana; e 

enquanto democracia no seu sentido forte, do qual um retorno social deve ser 

exigido de todos e oportunidade para o desenvolvimento de capacidades distintas 

deve ser oferecida a todos.  

De acordo com esse ideal, o processo educacional não tem fim para 

além de si mesmo, ele é o seu próprio fim, isso quer dizer que ele está em constante 

transformação, sempre se reorganizando e se reconstruindo. Os autores entendem 

que a educação é fator decisivo na constituição do modo de vida democrático, 

considerando que ele também está em constante crescimento e transformação.  

Uma educação democrática, no entanto, depende de uma sociedade 

que mantenha ativa a participação popular, pois uma população espectadora é 

indiferente com relação ao que está acontecendo. Já uma população que participa 

está sempre relacionada com os acontecimentos correntes e tem consciência de 

que o resultado destes afeta a vida de todos. Por isso, essa população participativa 

se preocupa e age sempre em busca de influenciar a direção desses 

acontecimentos. A atitude de um participante no curso destes acontecimentos é, por 

assim dizer, uma atitude interessada e preocupada com as consequências futuras. 

Importante retomar nas palavras de Dewey: 

Como vimos, a sociedade democrática genuína é caracterizada pela 
maior participação possível dos indivíduos na experiência do grupo e 
pela maior interação possível entre os vários grupos. Por definição, 
tal sociedade rejeita todas as divisões ou oposições tendentes a 
isolar pessoas ou grupos, de modo a tornar-lhes o conhecimento 
unilateral, e a conduta moral discriminatória e injusta. (DEWEY, 
1979, p. 3) 

 
A partir dessa discussão, pode-se compreender que a democracia é 

capaz de assegurar a continuidade da educação por meio de uma organização 

pública sistematizada. Esse tipo de organização pode possibilitar a democratização 

da educação enquanto prática reflexiva que gera processo de libertação e faz com 

que a sociedade se desenvolva e evolua coletivamente. Nesse sentido, ambos os 

autores, Dewey e Teixeira, trazem o desenvolvimento como uma perspectiva de 

integração social e emancipação perante o domínio de um sistema não democrático. 

Diante disso, é fundamental trabalhar com a população o papel da 

educação de forma sistematizada, para que as pessoas conheçam seus direitos, 

deveres e responsabilidades. Dessa forma, é possível erradicar a alienação, 
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conscientizar a população do seu papel comunitário enquanto ser social e dilatar as 

noções de aplicação dos direitos fundamentais previstos para todos na Constituição, 

porquanto, infelizmente, a educação reproduzida em sua atual condição dificilmente 

possibilita a construção de uma sociedade justa, consciente, desenvolvida e 

integrada socialmente. 

Por este motivo, existe uma motivação intrínseca e intensa de 

mostrar que essa realidade não precisa se perpetuar. A educação pode e deve ser a 

propulsora de uma nova realidade que abrace uma sociedade democrática, 

composta por pessoas que se preocupam com as consequências das suas ações 

nas relações humanas e nas experiências compartilhadas. Indivíduos estes que 

tenham consciência de que essas consequências refletem em toda a vida 

comunitária e que possam sempre pautar suas ações presentes no alcance do bem 

comum como prioridade. 
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