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Apresentação - A associação das idéias do filósofo norte-americano John Dewey (1859-

1952) à tradição positivista se deve a algumas observações de algumas aproximações 

importantes do filósofo norte-americano a esta perspectiva, o que é reforçado pelas 

próprias confissões de Dewey sobre as análises que realizou das obras do reconhecido 

sistematizador do positivismo, Auguste Comte (1798- 1857). Maria Nazaré de Camargo 

Pacheco Amaral no capítulo de sua autoria  Dewey: jogo e filosofia da experiência 

democrática  do livro O brincar e suas teorias (KISHIMOTO, 2009, p. 86) chama a 

atenção para a obra autobiográfica Do absolutismo ao instrumentalismo, onde Dewey 

discute as influências mais importantes em seu pensamento, referindo-se, dentre outras,  

ao Curso de Filosofia Positiva -  tornado mais popular pela síntese feita por Harriet 

Martineau já no final dos oitocentos.  Em outras páginas de suas obras é possível 

encontrarmos esparsamente outras referências a Comte, por exemplo, em 

Reconstruction in philosophy (1957, p. 10) demonstrando que o autor conhecia o 

pensamento comteano. No entanto, percebemos também referências aos mais 

importantes e diversos autores demonstrando, com isso, que o autor possuía um espírito 

investigativo, curioso e uma tendência à erudição – o que por si só não nos autoriza a 

filiá-lo a qualquer doutrina propugnada por algum dos autores lidos e estudados por ele. 

Mister assim fazermos uma análise criteriosa a fim de evitar produzirmos confusões 

teóricas a seu respeito, nos apressando a tomarmos posições causadoras de erros e 

provocadoras de injustiças.    

 O presente trabalho é resultado parcial de um projeto de pesquisa em 

andamento intitulado “Estudo do contexto filosófico-educacional pragmatista e 

positivista do início do século XX nas obras dos seus principais representantes: inter-

relações, influências e implicações no pensamento brasileiro”.  

 

Introdução – Ao apontarmos o contexto inicial do século XX recuperamos 

imediatamente em nossa mente a imagem de um momento de intensificação do 

otimismo herdado do século anterior, em relação à construção, pela modernidade, de um 
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saber seguro, pleno de certezas e combatente das superstições e do medo provocados 

grandemente pela ignorância, pela tradição impositiva e pelas ilusões providas por 

saberes que deveriam ser assim superados, tendo-se em vista a realização de um projeto 

para o alcance de uma maior felicidade, paz e justiça. Sabemos, no entanto dos abalos 

dessas certezas sofridos nas décadas subseqüentes resultantes das catástrofes que 

aterrorizaram a humanidade e que, mesmo assim, não desanimaram os homens a 

buscarem o domínio do mundo pelo saber científico e tecnológico. Muitos, pelo 

contrário, como Dewey em sua obra Reconstruction in philosophy (1957) defendem a 

ampliação do modelo científico para outras esferas humanas para assim reconstruí-las. 

Essa crença indimensionável no saber científico e que alimentou o trabalho intelectual 

de influentes pensadores fomentadores do pensamento sobre a educação em suas obras 

famosas, avançaram as fronteiras das sociedades em que viveram chegando até nós. 

Muito se tem discutido sobre a importância que os autores citados 

representam no pensamento brasileiro, principalmente quando se focaliza a educação, 

uma vez que os mesmos expandiram as suas idéias nas mentes de outros teóricos 

influentes na nossa cultura. John Dewey (1859-1952) e Augusto Comte (1798-1857) 

foram, sem dúvida, filósofos de grande magnitude a exercer significativa influência no 

pensamento filosófico-educacional no Brasil, a partir do final do século XIX e início do 

século XX, principalmente. O positivismo, por exemplo, já havia provocado uma reação 

significativa ao se posicionar diante da tradição imperante em nossa cultura levando, 

com isso, a um enorme impulso no desenvolvimento de nosso pensamento. O 

pragmatismo de Dewey, na seqüência, estrelou com grande presença, especialmente 

através de Anísio Teixeira, intelectual atuante no movimento da Escola Nova; este, já a 

partir da década de 20, se constituindo em um conjunto de medidas e ações para o 

enfrentamento do tradicionalismo educacional e o estabelecimento de um novo modelo 

renovador mais consoante com os novos tempos.  

Assim, não seria exagero afirmarmos que a presença de ambos os autores 

penetrou, em alguma medida, nas veias filosóficas do nosso pensamento até a 

contemporaneidade, tendo esses autores se constituído em referências, quer seja para 

serem seguidos ou criticados. A nosso ver, portanto, torna-se imperativo clarificarmos 

os conceitos a partir da tradição na qual tais autores se inscreveram, uma vez que as 

suas idéias se ramificaram e afundaram raízes no contexto filosófico-educacional em 

larga escala e particularmente no contexto do nosso país – tendo-se em vista a 
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clarificação do instrumental teórico conceitual tornando-o mais preciso nas pesquisas e 

estudos que se realizam nos campos em que a filosofia e a educação se inter-relacionam.   

 No que diz respeito ao positivismo comteano no Brasil, sabe-se da existência 

de grupos que ainda tentam manter a tradição e a ortodoxia iniciais, provocando, por 

parte de alguns, uma reação de quem reconhece nessas atitudes uma posição anacrônica, 

embora, saibamos que muitos dos princípios estabelecidos pelo comtismo foram 

assimilados pelo vulgo e tenham penetrado, em alguma medida, em nossa cultura – 

mesmo quando ela não queira ser reconhecida como tal se manifestando avessa aos seus 

preceitos.  

 No presente trabalho, estamos considerando a sistematização do positivismo 

feita pelo seu fundador, Auguste Comte, e a sua influência em pensadores que seguiram 

as marcas do cientificismo reconhecidamente propalado em sua argumentação. 

Consideramos ainda a dimensão do cenário em que esta tradição se amplia 

enormemente, tendo o positivismo se constituído numa perspectiva na qual muitos 

intelectuais encontraram guarida para os impasses postos pela sociedade moderna. O 

próprio Comte recupera autores que já haviam iniciado o movimento de instauração de 

um novo modelo epistemológico em detrimento da ultrapassada tradição metafísica, 

defensora da capacidade humana em apreender o núcleo ontológico da realidade.  Desse 

modo, salientando a grandeza dos empiricistas ingleses e reconhecendo as grandes 

idéias propostas por Newton e Kant, dentre outros,  

 

Auguste Comte vai operacionalizar e viabilizar uma proposta de 
sistematização universal da ciência [...] As ciências naturais se 
impuseram não apenas como uma nova imagem do mundo mas 
também como base da técnica manipuladora desse mesmo mundo, 
conforme o comprovam o desenvolvimento da tecnologia, a 
revolução industrial, a ascensão da burguesia e o surgimento do 
capitalismo. Por elas, o homem pode conhecer e dominar o mundo. 
Mas o progresso total só será possível se o homem se conhecer 
melhor e puder controlar a própria existência individual e coletiva. 
É então chegada a hora de se criar a física social: é no que se 
empenha Comte, buscando aplicar as exigências à ciência 
experimental no âmbito da realidade e da conduta humana, abrindo 
o espaço das ciências humanas [...] (SEVERINO, 1999, p. 53).  

         
 Nesse sentido, vemos os caminhos pelos quais a perspectiva cientificista 

originária seguiu atingindo a educação, como campo de saber a ser compreendido com o 

instrumental das ciências em geral, e das ciências humanas em particular e, 
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principalmente, como possibilidade par excellence de formação da nova mentalidade 

necessária à  configuração de um novo mundo.  

 No tocante a Dewey, poderíamos aqui recuperar a trajetória pragmatista que 

chega ao presente delineada pelos rumos que o filósofo de Vermont indicou como rota a 

ser seguida por uma legião de discípulos, os quais, mesmo preferindo desviar-se de tais 

direções, tomam-nas como bússola ou pontos de referência. Apenas para exemplificar 

com um filósofo da atualidade cito Matthew Lipman (1923-), que inspirado em Dewey 

(embora a ele também se oponha em alguns pontos, principalmente ao seu “cientismo”) 

elabora um Programa de Filosofia para Crianças, mundialmente famoso e 

extensivamente experimentado no Brasil, constituindo-se numa referência para o ensino 

de Filosofia.  A partir dos anos 30 é constante e definitiva a referência deweyana no 

pensamento brasileiro veiculada por Anísio Teixeira (1900-1971), um dos mais 

importantes filósofos da educação do Brasil, cujas idéias propagadas em suas obras 

acabam por atingir outros marcantes intelectuais como, por exemplo, Paulo Freire (1921 

-1995), em anos posteriores. 

 Severino (2009, p. 03) salienta a importância de Dewey entre nós, trazido 

pelo seu mais fiel discípulo no Brasil.  

 

Em termos de Filosofia da Educação, Anísio Teixeira é o nome mais 
representativo deste grupo e desta perspectiva1. Incorporando  
diretamente as idéias de John Dewey, vê a educação como processo 
intrinsecamente ligado à vida, não devendo ser vista e praticada como 
preparação para a vida, ela já é vida. E como o objetivo da vida é sempre 
mais vida, o objetivo da educação só pode ser a intensificação da vida. 
Daí a necessidade dos mais rigorosos conhecimentos científicos dos 
fenômenos relacionados à vida orgânica e social para que a intervenção 
pedagógica não ocorra indo contra os interesses vitais do educando, que 
só pode desenvolver-se, humanizar-se, se suas tendências naturais forem 
respeitadas e estimuladas. Sob este olhar pragmatista e progressista, 
Anísio Teixeira preocupa-se com o desenvolvimento e investe na 
proposta de reconstrução nacional pela educação, a reconstrução 
individual visando a reconstrução social, tendo como meta a sociedade 
aberta, democrática, via educação pública. Mas, para bem funcionar, as 
instituições educacionais precisam de gozar de autonomia.  
 

          
Percebemos, portanto, que no trajeto posto na passagem dos séculos XIX e 

XX os cruzamentos de conceitos e noções, concordantes e discordantes, elaborados nos 

                                                 
1 O autor se refere aos Pioneiros da Educação que se inserem, segundo a sua interpretação, na perspectiva 
de um grupo maior guiado pela “tecnicidade funcional da educação: ciência e técnica, bases da 
pedagogia”.  
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contextos positivistas e pragmatistas e no bojo do pensamento dos dois autores aqui em 

destaque, resultaram em uma série de incompreensões malfadadas, uma vez que 

encontramos no presente, mesclas e imprecisões no que se refere às duas propostas 

filosóficas. Outrossim, “ser pragmático’ ou ‘ser positivista’ parece ter caído no jargão 

popular da nossa cultura, embora tais afirmações se apresentem frequentemente 

impregnadas de preconceitos e com reduzida aproximação às doutrinas que originaram 

tais inspirações e que lhes poderiam dar sentido.  

Além do mais, o cientismo2, enquanto uma marca muito própria da 

passagem desses séculos particularmente e cujo traço aparece no pensamento de ambos 

os autores, continua se revestindo em novas propostas de recuperação constante dos 

ideais de cientificidade pelos mais diversos campos do saber3 - talvez, não de forma tão 

decisiva como fora outrora ou, quem sabe, se apresente nos dias de hoje com uma maior 

precaução teórica em relação às posturas de perfil mais dogmático.  

No entanto, o culto à ciência presente na cultura ocidental pode se constituir 

em fator de imensa confusão em relação à aproximação dos pragmatistas, a bem dizer 

Dewey, e o positivismo imperante no que tange à sua reverência à ciência. Com efeito, 

nos anos 30, a própria educação não fugia aos imperativos de cientificidade sendo, por 

exemplo, a Escola Nova repleta de proposições dessa natureza. Esse ideal na educação 

continua sendo perseguido até os nossos dias, pelo menos por uma ala de profissionais 

que se arvoram a traçar os caminhos científicos por onde devam passar todas as 

tentativas de elaboração e encaminhamentos de projetos, estudos e as iniciativas mais 

respeitáveis em educação.  

Ademais, questões sobre os dualismos - entre teoria e prática, por exemplo, 

tão combatida por Dewey em sua obra e discutida também no sistema de filosofia 

positiva comteano, continua atraindo incomodamente as mentes dos nossos intelectuais. 

É como se houvesse de um lado, um grupo daqueles que, por se imaginarem diante de 

uma espécie de jogo de forças, estaria apostando na queda de braços da parte, por 

exemplo, das chamadas “pesquisas teóricas” por se apresentarem como sendo 

imprecisas, ambíguas e subjetivas, enquanto outros preferindo justamente as “pesquisas 

científicas” com o seu perfil factual, neutro e objetivo. Há aqueles que devido a essas 

                                                 
2 Estamos usando o sentido de “cientismo” conforme SEVERINO (1999, p. 30) que assim explica citando 
Tiago Adão Lara: movimento em que os seus “integrantes têm a convicção profunda de que a ciência 
‘marcou o horizonte e os limites do conhecimento humano’”   
3 Ver Reconstruction in philosophy (1920) de John Dewey. 
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referências estariam se esforçando certamente a colocarem a “pesquisa filosófica em 

educação” mais próxima das últimas. 

Uma outra noção a exigir uma maior compreensão é a da “experiência” - tão 

cara e nuclear aos pragmatistas clássicos, como Dewey, notadamente – mas, também, 

para aqueles que se dedicam aos “estudos científicos” em educação de um modo geral. 

Tal noção deve ser explicitada com maior precisão, uma vez que está presente nos 

discursos e no jargão educacional como um todo. Como ilustração a esta idéia, podemos 

mencionar a presença da noção de experiência em outras tradições, como a marxista, 

por exemplo, em cujo contexto podemos citar Dermeval Saviani, que afirma: “Uma vez 

que a experiência axiológica é uma experiência tipicamente humana, é a partir do 

conhecimento da realidade que podemos entender o problema dos valores” (SAVIANI, 

1983, p. 39 – Grifo nosso). Freire também ressalta a relação objetiva-subjetiva imediata 

e necessária dos homens, mediatizados pelo mundo para, a partir das experiências nele 

realizadas, poder desencadear processos emancipatórios coletivos.  

Entendendo experiência como o próprio poder da vida, Dewey assim se 

expressa:  

Ele {o organismo} não espera passivamente que algo se lhe 
imprima de fora. O organismo age sobre o seu meio de acordo com 
sua estrutura, simples ou complexa. Como uma conseqüência, as 
mudanças produzidas no meio circundante reagem sobre o 
organismo e suas atividades. A criatura vivente padece e sofre as 
conseqüências de suas próprias ações. Esta íntima conexão entre o 
fazer, o padecer e o sofrer as conseqüências das ações constituem o 
que chamamos de experiência. Desconectando-se o fazer do sofrer 
a ação nenhum deles se constitui em experiência  (DEWEY, 1957, 
p. 86 – Tradução nossa).      
 

 
Para o autor, a ”experiência” sobre a qual se dedica a esclarecer em sua obra 

é uma palavra filosófica, cujo conceito carrega uma série de dilemas. Desse modo, em 

um dos seus principais trabalhos, Experience and nature (1926), Dewey se esforça para 

estabelecer os fundamentos filosóficos de seu pensamento, o que para alguns é o seu 

reconhecido trabalho em metafísica – apresentando, por outro lado, um dos maiores 

problemas para os que tentam compreender um autor que defende uma “metafísica 

naturalista”, conforme as suas próprias palavras. Tal expressão carrega uma inerente 

contradição, conforme as palavras de George Santayana em sua resenha do referido 

livro, publicada em 1925 e republicada posteriormente na coletânea editada por Paul 

Arthur Schilpp The philosophy of John Dewey (1951). Reconhecendo a dificuldade 
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posta nesta proposta por Dewey, o neo-pragmatista Richard Rorty (1930-2007) em 

Dewey’s metaphysics (1977) assim se posiciona:  

 

A melhor coisa sobre Dewey, pode-se sentir muito bem, é que ele não fez 
como Platão pretendendo ser “um expectador do tempo e da eternidade”, 
mas usou a filosofia (mesmo que na sua presumidamente mais elevada e 
mais pura forma de filosofia – a metafísica) como um instrumento de 
mudança social. Mesmo se, de algum modo, alguém pudesse explicar 
qual é esse “método empírico” resultante na metafísica, ele não poderia  
(segundo os princípios de Dewey) se constituir em algo como a 
neutralidade magisterial, que tradicionalmente pertence a uma disciplina 
que nos oferece “os traços genéricos das coisas existentes de todo 
gênero”. Mesmo se  Dewey pudesse explicar o que é “observacional e 
experimental” na Experience and nature, suas próprias anotações sobre  
observação e experimento sempre seriam instrumentos para ajudar algum 
projeto envolvendo valores sociais, o que deveria ser aflorado a partir do 
seu próprio trabalho (p. 49 – Tradução nossa).        

  

 Rorty ainda insiste que, apesar do conteúdo do livro Experience and nature 

apresentar uma análise cuidadosa elaborada por Dewey para dissolver os tradicionais 

falsos-problemas da filosofia assim como: sujeito-objeto e mente-matéria, o projeto do 

autor é muito claro tornando-se irrelevante a discussão sobre essas coisas chamadas   

observação ou experimentação.  

Entretanto, numa tentativa de indicarmos alguns elementos que possam nos 

servir para compreendermos o autor, nos parece que Dewey fundamenta sua teoria na 

concepção adaptacionista de influência marcadamente naturalista de tipo darwinista, 

que indica a necessária continuidade entre o natural e o social, uma vez que é na escola, 

por exemplo, que se vão reconstruir as experiências obtidas no ambiente natural e 

primário (metafísico) no qual vivemos e com o qual interagimos. E isso é 

imprescindível levarmos em conta, se falamos de “educação”, sob pena de não estarmos 

promovendo aquilo que para ele é o objetivo educativo primeiro, o crescimento do 

educando - em processo de humanização, diríamos.  

Esforçando-se para aclarar o seu conceito de educação, Dewey pois o associa 

necessariamente à idéia de growth, isto é, como um processo de crescimento contínuo 

salientando no caso, a palavra “processo”e não “resultado”. Para ser mais explícito 

fornece um exemplo: uma pessoa verdadeiramente saudável não é uma pessoa cuja 

saúde é completa para sempre, mas as suas atividades devem seguir em busca da 

preservação constante da sua saúde. “Do mesmo modo, uma pessoa educada é a pessoa 

que tem poder de continuar e obter mais educação ... nos seres humanos existem 
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capacidades latentes as quais, se deixadas por si só, dificilmente floresceriam ou 

frutificariam” (DEWEY, 1964, p. 04).      

 Percebemos que no caso de Dewey, os conceitos de experiência e de 

crescimento fornecem contornos definidores para a proposta filosófico-educacional, se 

constituindo em princípios cuja carência de entendimento obstrui a compreensão de 

toda a sua formulação teórica sobre educação.  

 

Primeiras aproximações - Sabemos que Dewey leu Comte, pois dele faz referência em 

suas obras, como já mostrado. Nossa questão é aquilatarmos a extensão dessa suposta 

influência.  Assim, tendo-se os devidos e necessários cuidados, podemos fazer certas 

afirmações grosso modo, mas evidentemente, guardando as devidas proporções e 

restrições.  

1. Ambos enfrentam criticamente a metafísica, embora devamos esclarecer de qual 

metafísica estejam se referindo nos seus estudos. No caso de Comte, um dos estados a 

ser superado pela humanidade, segundo a sua famosa Lei, é o estado metafísico, assim 

definido por ele: 

 

No estado metafísico […] os agentes sobrenaturais {próprios do estado 
religioso} são substituídos por forças abstratas, verdadeiras entidades 
(abstrações personificadas) inerentes aos diversos seres do mundo, e 
concebidas como capazes de engendrar por elas próprias todos os 
fenômenos observados, cuja explicação consiste, então, em determinar 
para cada um uma entidade correspondente (COMTE, 1973, p. 10). 

 
       

Para Dewey, no entanto, a perspectiva da metafísica tradicional postulou, 

dentre outros, crenças em entidades fixas e absolutas resultando numa postura 

autoritária, e na exigência de atitudes de obediência e passividade diante de verdades 

inquestionáveis – tudo isso devido à tradição, desde os gregos, da valorização daquilo 

que é da ordem do mental e abstrato em detrimento do natural e concreto e dos tantos 

dualismos a eles correlatos. Com a ciência moderna há a exigência de revisão constante 

dessas crenças pelo método ativo, pela observação e pelo recrudescimento da 

“experiência” como ponto de partida e de chegada das ações educativas em vista da 

promoção do crescimento, do progresso, da ação inteligente diante da vida. Isso seria 

para ele o domínio de uma “metafísica naturalista”, já discutida anteriormente. 
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2. Para Dewey: “Francis Bacon of the Elizabethan age is the great forerunner of the 

spirit of modern life” (DEWEY, 1957, p. 28). Para Comte, os elogios até seriam maiores 

incluindo o empirista num conjunto de inteligências que deflagrou o espírito positivo. E 

assim se expressa:  

 

[...] indicarei a data do grande movimento impresso ao espírito humano, 
há dois séculos, pela ação combinada dos preceitos de Bacon, das 
concepções de Descartes e das descobertas de Galileu, como o momento 
em que o espírito da filosofia positiva começou a pronunciar-se no 
mundo, em oposição evidente ao espírito teológico e metafísico Ambos 
desenvolveram as suas idéias na esteira do empirismo (COMTE, 1973, p. 
14). 

 
3. Os dois autores entendem a ciência como o conhecimento fundamental para a 

garantia do progresso da humanidade. Aliás, ambos apresentam um entendimento sobre 

a caminhada dos humanos que se caracteriza como uma marcha progressiva em busca 

de um gradual melhoramento. Dewey prefere a noção de crescimento, aliás, uma 

disposição humana atendida especialmente pela educação quando organizada nos 

moldes inovadores, como reconstrução da experiência – conceito já anteriormente 

explorado neste trabalho.  

 

4. Tanto Dewey quanto Comte se preocupam em dar um lugar de destaque, nas suas 

propostas teóricas, ao industrialismo, só possível pelo desenvolvimento humano 

científico-tecnológico.  

 

5. Ambos se valem da educação para a formação da sociedade do futuro, mas oferecem 

soluções e sugestões cada um a seu modo. Tanto para Comte quanto para Dewey - 

como o foi aos discípulos Teixeira e Lipman, por exemplo - a educação é uma 

alternativa peculiar, inédita e necessária ao desenvolvimento dos homens e das 

sociedades. Mas não seria “qualquer educação”. Nas palavras de Comte (1973, p. 21), 

por exemplo, “[...] os bons espíritos reconhecem unanimemente a necessidade de 

substituir nossa educação européia, ainda essencialmente teológica, metafísica e 

literária, por uma educação positiva, conforme ao espírito de nossa época e adaptada às 

necessidades da civilização moderna”.  Comte quer atingir as mentes - num esforço de 

regenerá-las pela educação geral, racional e positiva especialmente, cuja concepção 

oferece as diretrizes ao progresso da humanidade, devendo constituir o espírito geral 

dos descendentes. Sua finalidade última, já sabemos, é a instauração de um modelo 
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regenerador de toda a sociedade. Esse conjunto de saberes positivos é que constitui a 

“filosofia natural”, comprometida com a regeneração de todo o sistema intelectual e 

social de que nos fala Comte. Tal sistema é formado por um único tronco para onde 

confluem as diversas ciências que representam os conhecimentos enciclopédicos 

indispensáveis e necessários ao progresso da humanidade.  Há todo um 

acompanhamento educativo pelo projeto positivista comprometido com a regeneração 

social, indo além da educação enciclopédica, isto é, engloba a educação afetiva e moral 

da primeira infância; a educação estética realizado na segunda infância; tornando-se a 

educação, a partir dos 14 anos até os 21 anos, racional, acontecendo fora dos domínios 

domésticos; seguindo-se a educação prática dos 21 aos 28 anos; e, finalmente, suficiente 

maduro e equilibrado cada qual, já pronto, poderia exercer as funções que lhe cabem no 

projeto social positivista.  

Para Dewey, no entanto, a educação está comprometida com o trabalho de 

revisão próprio da democracia, devendo estar atenta à contínua transformação imperante 

no mundo social e acompanhando o movimento permanente das mudanças.  Como bem 

nos lembra Teixeira (2006, p. 73) “[...] a moderna teoria educativa está convergida para 

as necessidades da criança e as suas peculiaridades.” Desse modo, a escola “[...] não 

será o que sempre foi, uma agência para o fornecimento de crenças, ideais e 

conhecimentos fixos e herdados das experiências anteriores, mas uma agência de 

inquérito e reconstrução social” (Idem, p. 72).     

Como vimos, cada um dos autores pensou, de forma cuidadosa e a seu 

modo, segundo os referenciais adotados, num tipo de educação garantidora das 

possibilidades de crescimento que a humanidade possa experimentar. Dessa forma, 

esses autores são exemplos para aqueles que se dedicam à educação e à sala de aula, 

onde os desafios do “fazer” não dispensam, de forma alguma, o esforço de se ocuparem 

a pensar e a refletir sobre os conceitos, as finalidades, os objetivos, os valores que 

envolvem os processos educativos. 

 

6. Dentro das coordenadas assumidas pelos autores percebemos claramente que, 

enquanto para Dewey a democracia seria o justo regime, para Comte, a saída estaria na 

ditadura republicana, garantidora do progresso, mas pela via da ordem, incorporando  

aqueles que trilharam a formação positiva e se irmanam pelo amor e pelo altruísmo.  
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Segundas aproximações – Para Comte a formação científica como garantia da formação 

dos jovens em vista da superação de estágios do seu desenvolvimento, do  

progresso/crescimento – do ponto de vista individual, mas também considerando cada 

qual como um participante instaurador do desenvolvimento da própria sociedade – 

exige os conhecimentos enciclopédicos advindos das sete ciências. Por outro lado, 

Teixeira esclarece muito bem como Dewey se posicionou em relação às propostas 

educativas sustentadas numa organização rígida de conhecimentos. Reportando-se então 

às matérias escolares segundo os pontos de vista do educador e do educando, Dewey 

salienta que:  

 

Para o primeiro, tem imediata utilidade a matéria sistematizada, 
coordenada e formulada em sua final disposição científica. São standards 

que o guiam e dirigem e lhe evitam esforços inúteis ou desordenados. 
Quanto mais consumado for o seu conhecimento dessa matéria, mais 
fácil, mais inteligente será a sua ação educativa. 

Para o aluno, porém, a matéria na adulta organização lógica e 
científica não apresenta o seu atual material de experiências. Representa, 
apenas, o seu alvo, a sua prometida conquista. A matéria de ensino para a 
criança é concreta, parcial, limitada e coordenada através de suas atuais 
ocupações. O problema do professor é guiar essas ocupações e essas 
experiências, num sentido científico, de forma que torne possível, pela 
criança, a reconstrução do processo aquisitivo da verdade. (TEIXEIRA, 
2006, p. 66-67).       

 

  Em Dewey o que é necessário é a formação do espírito investigativo em 

cada um segundo os moldes do método da descoberta científica. A investigação é 

definida por ele como: 

[...] a transformação controlada e dirigida de uma situação indeterminada 
(de dúvida) em uma outra de tal forma determinada de modo a converter 
os elementos da situação original em um todo unificado em suas 
distinções constitutivas e relações (uma situação de crença – ou 
assertibilidade garantida). (apud LECLERC, 2007). 

   

  O que, aliás, deverá ser um movimento intelectual permanente. Desse 

modo, os standards referidos acima devem ser constantemente revistos por este espírito 

investigativo numa sociedade verdadeiramente democrática. Diz Teixeira (2006, p. 71) 

a esse respeito: “A escola, como a sociedade, deve manter o espírito de inquérito 

constante, de permanente hospitalidade a novos standards, de simpatia e cooperação 
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com as mudanças e progressos. A sociedade democrática é uma sociedade em 

indefinido estado de reconstrução”.     

 

Considerações finais – Até o momento, o desenvolvimento do projeto de pesquisa que 

se encaminha para a fase final de investigação, nos permitiu levantar os pontos 

anteriormente referidos os quais tentamos explicitar nas aproximações elaboradas ao 

longo dos estudos.     

Parece-nos provável que Dewey tenha sido influenciado de alguma forma 

pelas leituras de Comte, pelo menos, tenha sido despertado para alguns elementos 

teóricos levantados pelo autor. Segundo Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral no 

livro O brincar e suas teorias (KISHIMOTO, 2009) Dewey teria se deixado seduzir 

pela sugestão de Comte quanto à função social da ciência como fator decisivo no 

combate à desorganização e como possibilidade de regeneração da sociedade.  

Entretanto, pensamos que os elementos teóricos produzidos no contexto do 

pensamento dos dois autores nos permitem salientar uma diferença fundamental para a 

qual, talvez, possamos fazer confluir os demais pontos abordados – não obstante 

concordemos também, que a perspectiva progressiva deweyana em sua análise do 

desenvolvimento das civilizações sugere, de alguma maneira, uma memória guardada 

das suas leituras sobre a “Lei dos Três Estados”, ainda que de modo bem mais reduzido 

e bem menos determinante.  

Acreditando na influência que esses pensadores produziram no tocante às 

abordagens das teorias educacionais, observamos que entre Comte e Dewey existe, 

entretanto, uma distância bastante significativa - mesmo no quesito “cientificismo” - 

uma vez que o autor norte-americano salienta o papel do inquérito, da investigação, da 

descoberta e revisão dos conceitos e dos valores, o que é próprio daquilo que ele 

entende ser a ciência moderna ou os conhecimentos mais condizentes com uma postura 

ativa e inteligente dos agentes democráticos. Já para Comte, a formação fundamental, 

enciclopédica e sólida da educação geral é que se constitui numa das molas mais 

eficazes de desenvolvimento em direção ao estágio de progresso definitivo, mantenedor 

de uma ordem moral e pacífica das sociedades mais civilizadas. Assim, evoluindo na 

elaboração do seu sistema, Comte acaba por transferir a responsabilidade por esta 

educação àqueles espíritos irmanados pela sua doutrina, amadurecidos intelectual e 

moralmente, cujo trabalho realizar-se-ia então nos espaços controlados e dirigidos pelos 

agentes que atingissem esses patamares de evolução doutrinal mais elevados. Enquanto 
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que Dewey não abre mão dos espaços públicos das instituições, dirigidas pelos cidadãos 

formados para serem educadores dessa civilização em mudança, moderna e democrática 

e, sobretudo, sensíveis aos problemas que emergem das experiências e dos interesses 

dos seus integrantes.    
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