
A FILOSOFIA DE JOHN DEWEY E A SOCIOLOGIA DE ÉMILE DURKHEIM: INFLUÊNCIAS EM ANÍSIO TEIXEIRA
E FERNANDO DE AZEVEDO

Gleide Selma Moreira de Alcântara[1]

Eixo Temático: Formação de Professores. Memória e Narrativas

RESUMO

Este artigo visa identificar e analisar os contributos teóricos do pensamento filosófico de John Dewey e sociológico de Émile
Durkheim na educação brasileira, especificamente suas adequações e interpretações por parte dos pensadores Anísio Teixeira e
Fernando de Azevedo posto que no Brasil a construção de um modelo educacional renovador sofreu influência substancial das
concepções pragmáticas do filósofo estadunidense e das percepções funcionais da educação do sociólogo francês. Para alcançar o que
nos propomos faremos um relato sucinto da constituição da pedagogia tradicional, da filosofia deweyana, da tradução do projeto
pedagógico de Dewey realizada por Anísio nos idos de 1920-1930 e a apropriação sociológica de Durkheim por Azevedo no mesmo
lapso temporal.

Palavras-chave: Educação. Pragmatismo. Sociologia.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo identificar y analizar las aportaciones teóricas del filósofo americano John Dewey y sociológica del
Emile Durkheim en la educación brasileña, específicamente sus adaptaciones e interpretaciones por los pensadores Anísio Teixeira y
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Fernando de Azevedo en Brasil desde la construcción de un reformador modelo educativo sufrido una influencia sustancial de las
concepciones pragmáticas del filósofo americano y percepciones de educación funcional del sociólogo francés. Para ello proponemos
hará una relación sucinta de la constitución de la pedagogía tradicional, la filosofía de Dewey, la traducción del proyecto pedagógico
de Dewey en poder de Anísio nuevo en 1920-1930 y sociológicos apropiación de Durkheim por Azevedo en el mismo lapso de tiempo.

Palabras clave: Educación. Pragmatismo. Sociología.

1 Introdução

No Iluminismo a educação era vista como uma força poderosa capaz de promover as reformas sociais necessárias. Com o advento da
Revolução Francesa a formação educacional muda seu eixo e passa do plano filosófico para o plano político, deixando assim, de ser
uma vantagem especial para se tornar um direito.

Surge, com a Revolução, a utopia da regeneração dos tempos pela eliminação dos vestígios arcaicos do Antigo
Regime e pela representação do homem novo a ser preparado pela escola: escola esta universal, laica, gratuita,
obrigatória e para ambos os sexos. A escola, enquanto instituição agenciada pelo Estado passa a ser tomada
como veículo propulsor da regeneração. (BOTO, 1996, p.69)

Era necessário um novo homem, capaz de entender sua posição social e consciente desta assumir uma postura política como cidadão.
Era urgente formar o cidadão emancipado, livre e igual.

Desse modo, segundo Boto (1996, p.97) “[...] era premente a organização de um sistema capaz de consolidar os novos referenciais da
vida nacional”. Como Robespierre[2], apregoava “[...] modelar os futuros cidadãos republicanos” (idem, p.100). Cabia, portanto ao
Estado educar este novo homem uma vez que a população adulta que seria a responsável pela educação da futura geração
encontrava-se eivada de preconceitos tornando o processo educativo, já na sua origem, viciado.

Assim, a educação transforma-se em direito de todos e dever do Estado. O homem não esclarecido é o homem marginalizado, a causa
da marginalidade é, portanto a falta de saber, o desconhecimento.

A escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o problema da
marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e
sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola se organiza, pois, como
uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos.
A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos. (SAVIANI, 2005, p. 6)

No entanto, com o decurso do tempo, a meta de difusão não foi alcançada, o que se observava era que muitos estavam fora da escola e
o fato de nela ingressar não era garantia de sucesso e mesmo alguns daqueles que obtinham bons resultados não se integravam
socialmente (SAVIANI, 2005).

Trazendo como marca o conservadorismo cultural e a utilização do método de memorização e repetição para transmissão do
conhecimento e tendo como centro o professor enquanto o alunato constituía apenas parte passiva do processo educacional a
Pedagogia Tradicional entra em crise e há que se pensar em uma metodologia que corresponda aos novos ideais de igualdade e
universalidade. No século XX nasce a Pedagogia Renovada acentuando o desenvolvimento das habilidades individuais colocando o
alunato no centro do processo educativo.
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Destaca-se da problematização da educação no final do século XIX e inicio do século XX a Pedagogia Progressiva cujo aporte teórico
encontra-se no filósofo estadunidense John Dewey[3] e a Não-Diretiva inspirada em Carl Rogers[4]. No Brasil o novo modo de pensar
educação se constituirá no movimento dos escolanovistas[5] que ancorado em uma nova visão de mundo proporá uma mudança nas
mentalidades através da educação. Os pensadores da Escola Nova no Brasil sofreram influências de vários intelectuais da época dentre
eles John Dewey, Antônio Gramsci, Émile Dhurkeim e Cral Rogers.

Este artigo visa identificar e analisar os contributos teóricos do pensamento filosófico de John Dewey e sociológico de Émile
Durkheim na educação brasileira, especificamente suas adequações e interpretações por parte dos pensadores Anísio Teixeira e
Fernando de Azevedo posto que no Brasil a construção de um modelo educacional renovador se fundamentou nas concepções
pragmáticas do filósofo estadunidense e nas percepções funcionais da educação do sociólogo francês. Para alcançar o que nos
propomos faremos um relato sucinto da filosofia deweyana, da tradução do projeto pedagógico de Dewey realizada por Anísio nos
idos de 1920-1930 e a apropriação sociológica de Durkheim por Azevedo no mesmo lapso temporal.

2 Anísio Teixeira leitor de John Dewey: a educação sob um novo olhar

Em 1895, nos Estados Unidos da América é fundada a Universidade de Chicago fruto de uma doação feita por John D. Rockefeller[6].
Iniciada com um pequeno grupo de professores abarcou em seus muros grandes pensadores do século XIX e XX. Dentre eles o
filósofo John Dewey, chefe do Departamento de Filosofia.

Formado sob os fundamentos do pragmatismo[7] de Charles Sanders Pierce[8] e William James[9], Dewey vai revolucionar o método
educacional e transformar a escola em um Lab Scool onde a sociedade externa deve ser reproduzida e na qual a Ciência a História e a
Arte tem que estar presentes.

Dewey refere que uma criança de 4 a 5 anos orienta-se preferencialmente baseando-se no seu próprio
conhecimento daquilo que a rodeia. Nesta fase a linguagem (‘a forma mais simples de expressão social da
criança’, segundo o autor), a curiosidade e os impulsos da criança podem ser conjugados no desenvolvimento
das suas capacidades e conhecimentos. Na escola este objetivo poderia ser atingido através da apresentação de
‘actividades [sic] práticas’ com que as crianças se identifiquem. Dewey indica como exemplo de atividades
práticas a construção de caixas, fazer ovos cozidos e obter material de fiação a partir de matéria-prima, entre
outros. Dewey considera que as instituições escolares deveriam ter como modelo a família e as relações sociais
familiares. Em família cada criança aprende ao interagir com os outros elementos do ‘agregado familiar’ (ou
seja, com as pessoas com quem coabita) ao ouvir e participar em conversas e discussões, e também ao participar
nas ‘tarefas domésticas’. Desta forma as crianças adquirem hábitos de ‘indústria’, ordem, e consideração pelos
direitos e ‘ideias’ dos outros, sentindo a importância de ‘subordinar as suas atividades ao interesse geral do
agregado familiar’. (MILHEIRO, 2003/2004)

Por esse prisma Dewey irá dizer que a escola deve se relacionar de modo recíproco com o meio de onde vem os seus alunos e o seu
ambiente familiar, com o meio ambiente (jardins, parques e campos) que representa a geografia natural, com o mundo comercial e
industrial (Milheiros, 2003/2004). Para realizar tal intento a escola deve passar por uma reorganização estrutural adotando ambientes
físicos que retratem as relações com o mundo exterior.

Logo,

Contrapondo-se à concepção tradicional, a concepção pedagógica renovadora se ancora numa visão filosófica
baseada na existência, na vida, na atividade. Não se trata mais de encarar a existência humana como mera
atualização das potencialidades contidas na essência. A natureza humana é considerada mutável, determinada
pela existência. (Saviani, 2008, p.167)

Dessa forma, Dewey compreendia que o processo de ensino–aprendizagem, estava fundamentado em uma percepção de que o saber é
composto por conhecimentos e experiências que se ligam de forma ativa, longe de ser previsto por ideias antecedentes. Essas
experiências, de alunos e professores, são utilizadas no processo de cognição, porém o professor tem uma impressão resumida dos
conteúdos e os alunos uma apreensão heterogênea, eclética, transformando assim a empiria na parte essencial para a construção do
conhecimento.

Transfere-se assim, o centro da questão do intelecto para o sentimento, passando do ponto de vista lógico para o psicológico, dos
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conteúdos para os métodos. O professor deixa de ser o centro e coloca-se na posição de estimulador, orientador da aprendizagem. O
aluno é o foco do conhecimento (SAVIANI, 2005, p.9).

Nesse viés, em sua obra Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education (1916), Dewey vai examinar a
educação embasado no fato da mesma ser indispensável à vida humana, sobrevindo em qualquer sociedade, das “rudimentares” as
mais “complexas” e cujo objetivo esta vinculado diretamente a sua manutenção e renovação abrangendo desde a propagação das
experiências à reconstrução das práticas e dos valores coletivos.

Para realizar as propostas educacionais exigidas por uma sociedade em constante mudança, o filósofo americano irá conferir “[...] aos
educadores a responsabilidade de utilizar a ciência para modificar atitudes e hábitos de pensamento pouco adequados ao projeto de
construção da sociedade democrática”. (CUNHA, 2001, p.89)

Segundo Cunha (2007, p. 11), Dewey entende que o objetivo da educação[10] “[...] é habilitar os indivíduos a continuar sua educação
– ou que o objeto ou recompensa da aprendizagem é a capacidade de desenvolvimento constante”. Portanto, o propósito da educação é
capacitar os homens para que os mesmos deem prosseguimento a sua educação, porém isto só pode ser aplicado em uma sociedade
democrática.

Propagando um ideário democrático-educacional o pensamento deweyano repercutiu e “invadiu” o Brasil nas décadas de 20 e 30 do
século XX. Trazido pelos “Pioneiros da Educação” foi apropriado e interpretado, de formas diversas, por liberais e conservadores.
Dentre os mais entusiasmados encontrava-se Anísio Teixeira que fora um leitor voraz de Dewey e posteriormente tradutor de suas
obras.

Consoante com o pensamento difundido pela Escola de Chicago[11], Anísio irá articular que:

O novo tipo de sociedade – democrática e científica – não poderia considerar a sua perpetuação possível sem um
aparelho escolar todo especial. Os velhos processos espontâneos de educação já não eram possíveis. Com todo o
desenvolvimento tecnológico da sociedade, a mesma se faz, com efeito, tão complexa, artificial e dinâmica, que
todo o laissez-faire se torna impossível e um mínimo de planejamento social, ajudado por um sistema de
educação intencional, ou seja, escolar, de todo indispensável. (TEIXEIRA, 1968, p. 31)

Apesar do aporte teórico deweyniano, Anísio irá levar em consideração às condições brasileiras não fazendo uma simples
transplantação do sistema americano às necessidades educacionais renovadoras.

Por isso, diferentemente da experiência americana, advogou em nosso país a organização de serviços
centralizados de apoio ao ensino. Em outros termos: se Dewey nunca se preocupou com o sistema nacional de
ensino e também nunca procurou construir instrumentos de aferição da aprendizagem e do rendimento escolar,
Anísio Teixeira tinha essa preocupação e procurou, a partir das condições brasileiras, encaminhar a questão da
escola pública na direção de um sistema articulado. (SAVIANI, 2000, p.173)

Foi nesse sentido que ao analisar a obra de Anísio, mais especificamente a atuação à frente do ensino no Distrito Federal, que Clarice
Nunes (2000) declara que:

A reforma do ensino do Distrito Federal na gestão de Anísio constitui um processo de reinvenção do espaço
escolar (e social) cuja direção se fez no sentido de: empurrar a escola para fora de si mesma, ampliando sua área
de influência na cidade; atravessar o espelho da cultura europeia e norte-americana para elaborar um
conhecimento instrumental sobre a realidade e a educação brasileiras; retirar o problema do governo da educação
da tutela da Igreja e do Estado; construir representações sobre a escola e a sociedade, criando saberes e definindo
prioridades; lutar contra os ‘destinos escolares’, procurando quebrar barreiras hierárquicas impostas por uma
rígida divisão social, o que criou conflitos em vários níveis: no nível governamental, entre as iniciativas do
governo municipal e as exigências do governo central; no nível ideológico, entre as propostas do governo
municipal e as provenientes de grupos católicos e esquerdistas; e no nível das próprias escolas em
funcionamento, o que é indicativo do caráter polêmico desta gestão. (Nunes, 2000, p.234)

Na sua tradução da filosofia pragmática deweyana Anísio verá a escola pública como instrumento capaz de tornar firmes os novos
processos sociais, econômicos e políticos que eclodiram no início do século XX. Em sua análise, para que o Brasil adentrasse na fase
industrial urgia capacitar os indivíduos com o mínimo de conhecimentos necessários para que os mesmos pudessem usufruir das
benesses individuais e sociais.
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O novo compromisso da escola era, portanto, educar[12] em vez de doutrinar[13]; formar homens emancipados em vez de homens
subservientes; aparelhar o homem para o futuro e ensiná-lo a viver em novas bases utilizando-se do conhecimento de forma a colocá-lo
em prol de seu bem-estar e dos demais. Para isso, seria preciso dar uma nova forma, melhor e mais aperfeiçoada, a escola, e repensar a
aprendizagem.

O próprio ato de aprender, segundo Anísio, precisava ser repensado. O que antes era puramente um exercício exclusivo de
memorização ampliou-se para compreensão e expressão do conteúdo dado e por fim passou a englobar a aquisição de uma postura
diante dos fatos que a vida nos apresenta: o nosso agir no mundo. Nesse contexto, o ato de aprender é individual.

Sendo assim, fica claro que cada sujeito aprende a seu modo, do seu jeito, dentro de um ritmo e tempo próprios,
que as intervenções internas e/ou externas são motivações, estímulos que produzem no sujeito uma forma muito
especial de aprender. A motivação, ao lado do ato de aprender e desse sujeito aprendente vem engajada ao
conhecimento, com a presença de um saber adquirido, de um conteúdo dado, o qual deve ser fonte de prazer em
si mesmo e do desejo de cada vez mais se aprender. (PEREIRA, 2010, p.114)

Dessa forma, imbuído da convicção de que há um modo singular de se apropriar do conhecimento Anísio defendia um ensino
diferenciado em classes diferenciadas. Nessa perspectiva, as disciplinas integrantes dos currículos escolares são executadas de acordo
com as escolhas dos alunos que administram a forma como tais disciplinas devem ser trabalhadas. Esse método permitiria formar um
homem cônscio de sua posição na sociedade e, portanto apto a solucionar as questões que lhe são postas uma vez que é possível, a ele,
acompanhar as revoluções ocorridas no âmbito intelectual (progresso científico), industrial (desenvolvimento tecnológico) e social
(ideal democrático).

Teixeira analisa a sociedade como uma estrutura viva cuja trajetória sofre constantes mudanças. Assim ele identifica nas décadas de 20
e 30 do século XX o momento favorável para que haja a constituição de uma sociedade baseada na justiça e na igualdade – o
estabelecimento de uma democracia. Para que esta sociedade democrática se estabeleça se faz necessário que se modifique os
conceitos que dão sustentação a educação e que se estabeleça uma nova ordem moral e social. Foi com esse pensamento filosófico
educacional que Anísio trouxe a Escola Nova para o Brasil.

3 Fernando de Azevedo e Émile Durkheim: um diálogo entre educação e sociologia

Émile Durkheim foi um dos maiores pensadores do século XIX sendo considerado um dos pais da Sociologia. Ao refletir sobre a o
processo de modernização advindo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial concluiu que os últimos fragmentos da ordem
social que balizavam o Antigo Regime, e que haviam resistido até o século XIX haviam sido completamente suplantados fazendo
necessária a criação de uma nova fundamentação moral e cientifica que servissem à nova ordem capitalista. Para a consecução de tal
intento colocou a educação como instrumentalizadora da formação de uma moral coletiva.

Para o sociólogo francês as pessoas são um produto do seu ambiente social, logo não são os indivíduos que produzem a sociedade é a
sociedade que forma o indivíduo. No entanto a humanidade evolui no sentido de um gradual aperfeiçoamento e para que este se
concretize é necessário que seus agentes sejam moldados pelo processo educativo. Segundo ele, a escola deveria preparar os jovens,
por meio dos preceitos básicos, para a convivência na sociedade.

No entanto, “Durkheim entende [...] que nem todos os homens são feitos para refletir; será preciso que sempre haja homens de
sensibilidade e homens de ação. Os homens não podem [se] dedicar, todos, ao mesmo gênero da vida; existem diferentes funções a
preencher”. (LUCENA, 2010, p.301)

O sociólogo francês entende também que não há um único sentido de educação, pois a mesma se constitui de forma diferenciada em
cada época passada posto que se encontra atrelada a sociedade vigente. Para o autor, cada sociedade, considerada em momento
determinado de seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impunha aos indivíduos de modo geralmente irresistível.
Assim, haveria em cada sociedade um tipo regulador de educação (GALTER & MANCHOPE, 2003).

Nessa ótica a teoria durkheimiana compreende a educação como um bem social e a conecta às regras sociais e à cultura local,
reduzindo o valor que as aptidões individuais adquirem na construção do crescimento coletivo.

É nesse aspecto que
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Fernando de Azevedo procura legitimar as bases de seu discurso e de sua teoria pedagógica, levando em conta a
natureza do fenômeno educativo e, ao que parece, as singularidades com que ele se desenvolve, numa sociedade
como a brasileira. Em virtude de não estar consolidada uma sólida tradição cultural, a compreensão do fenômeno
da educação enquanto transmissão da cultura ficaria prejudicada, reiterando a condição de atraso instaurada e, de
seu ponto de vista, presente nos estabelecimentos de ensino, alimentando a autoridade e a ideia de transmissão
do saber e de moralização espiritual, empreendida pela chamada teoria pedagógica tradicional. (ALVES, 2010,
p.50)

Centrado nessa interpretação sociológica, Azevedo elabora sua obra-síntese A Cultura Brasileira na qual faz um estudo da sociedade e
dos grupos humanos que a compõem. Para elaboração de sua pedagogia o autor dará ênfase na transmissão da cultura e o papel que a
educação exerce como vetor desta transposição.

Para ele,

[...] se se considerar, de fato, que a educação consiste, em sua essência, na transmissão da civilização, numa
pressão exercida pelas gerações adultas sôbre [sic] as gerações jovens, a fim de que estas recolham e realizem os
ideais que aquelas trazem consigo, compreender-se-á que ‘êsses [sic] ideais, como observou P. Fauconnet, nunca
talvez seja mais fácil apreendê-los do que quando se assiste à sua transmissão’. No que uma geração faz para
criar os seus sucessores, há certamente ocasião para surpreender o segredo de sua alma e traçar o quadro de sua
sociedade, vista através de seu sistema de educação. (AZEVEDO, 1958, p. 35)

Sustentado nesses princípios Azevedo proporá a construção de uma escola aparelhada com utensílios e ferramentas adequadas ao
exercício de atividades práticas oferecendo os instrumentos para que o trabalho seja o principal foco da vida escolar. Impregnado pela
concepção desta nova educação, ao ser convidado para o cargo de diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal (1926-30),
promoverá, entre 1927 e 1930, uma extensa reforma educacional no Rio de Janeiro.

Azevedo iniciou a reforma educacional no Rio de Janeiro promovendo o recenseamento escolar que tomou por base os distritos
escolares dividindo o alunato pela idade, e pelo sexo e que foi capitaneado por Sud Mennucci[14].

O Projeto de Reforma do Ensino trazia em seu bojo várias inovações que fomentaram amplas discussões na sociedade tais como a
contratação de funcionários para diferentes cargos e o sistema de promoção/unificação do magistério que por não obterem consenso
foram postergadas com a elaboração e aprovação de um Projeto Substitutivo, aprovado pelo Conselho em 26 de dezembro de 1927.
Somente no início de 1928 foi aprovado e sancionado pelo prefeito, o Projeto de Reforma da Instrução Pública carioca, tal como havia
sido proposto por Fernando de Azevedo.

Com a provação do projeto elaborou-se a reforma do ensino normal. Essa reforma visou modificar os métodos e fundamentos teóricos
utilizados na formação docente. Assim, para realizar a profissionalização docente o curso normal fundamentou-se na pedagogia
científica e experimental dividindo-se em curso propedêutico e curso profissional a ser realizado em cinco anos.

A reforma apresentou ainda, entre outras modificações, a ampliação do ensino a toda criança que se encontre em idade escolar, a
ligação dos níveis e das modalidades de ensino até então existentes e o ajustamento da escola ao meio no qual está inserida (urbano,
rural e marítimo).

A educação assim constituída torna-se uma espécie de espelho da sociedade e da história de sua evolução porque acompanha as
mudanças operadas no seu interior preparando os indivíduos para o trabalho e para as relações sociais cotidianas e, ao mesmo tempo,
conserva as tradições que dão identidade para o organismo social ao qual o indivíduo está ligado, assegurando a continuidade do grupo
como tal em sua evolução (AZEVEDO, 1958, p. 37).

Uma escola nova para uma nova civilização. Uma verdadeira revolução educacional fazia-se premente e deveria acontecer no interior
do sistema burguês então vigente. O Brasil, segundo Azevedo, deveria libertar-se do sinistrismo e adentrar em uma nova cultura. Logo,

“[...] não adianta mudar o sistema educacional apenas na exterioridade de suas regras manifestas. Seria preciso
que se modificasse até mesmo aquela concepção de vida, aquela ideologia, enfim, que não é mera excrescência
ou reflexo deformante, mas uma dimensão essencial das condições da existência, na medida em que determina a
significação das próprias condutas sociais.” (PENNA, 1983, p.19)

Assim, para Azevedo, a educação deveria ser analisada sob a ótica da filosofia moral e da filosofia social bem como da política. Desse
modo, as questões em educação englobam – adjetivamente – problemas de gestão, de práticas e de métodos pedagógicos, e, –
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substantivamente – questões de ordem política, social, econômica e filosófica.

4 Conclusão

Diante do acima exposto aduzimos que em diversas épocas a educação assumiu características próprias e de modo específico no final
do século XVIII houve uma expansão do conhecimento, novas teorias foram formuladas e o processo pelo qual se dava a
aprendizagem foi amplamente analisado e discutido nos meios filosóficos e científicos.

Atualmente podemos definir aprendizagem como sendo o método através do qual os indivíduos adquirem novas informações,
desenvolvem a faculdade de apreciar e resolver qualquer assunto e substituem o modo de reação em face de um estímulo presente.
Neste enfoque a aprendizagem é uma sucessão sistemática de mudanças granjeadas através do conhecimento das coisas pela prática ou
observação. Este conhecimento é edificado por determinantes emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Assim, a escola não
é somente um lugar de transmissão de conhecimentos, mas é, ao mesmo tempo e talvez principalmente, um lugar de inculcação de
comportamentos e habitus.

Portanto, o processo educacional é primordial para que identifiquemos como as sociedades se estruturam social, cultural e
politicamente em uma dada época histórica. Nesse sentido é possível problematizar a Educação de acordo com seu tempo histórico e o
espaço no qual se deu (escolar ou não) tomando como supedâneo temáticas como: o corpo, o aluno, a leitura, as disciplinas escolares, a
cidade, as instituições, os métodos de ensino, a estatística, os ofícios, os materiais escolares e os saberes. Levando-se ainda em
consideração os diferentes sujeitos: a criança, a mulher, o negro, o aluno, o professor, os dirigentes escolares, e, as diferentes fontes
documentais: imprensa, periódicos, relatórios oficiais, correspondências, manuais escolares, inventários, livros de leituras, imagens sob
diferentes abordagens teórico-culturais.
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[1] Mestranda em Educação – NPGED/UFS/SE. Licenciada em Filosofia. Bacharela em Direito.
[2] Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (Arras, 6 de maio de 1758 — Paris, 28 de julho de 1794) foi um advogado e
político francês, foi uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Principal membro dos Montanha durante a
Convenção, ele encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das personagens mais controversas deste
período.
[3] Filósofo e pedagogo norte-americano. Professor na Universidade de Michigan, Universidade de Minnesota e Chicago na qual foi
responsável pela criação do Departamento de Pedagogia. É reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica de Pragmatismo
(juntamente com Charles Sanders Peirce e William James), um pioneiro em psicologia funcional, e representante principal do
movimento da educação progressiva norte-americana durante a primeira metade do século XX.
[4] Psicólogo norte-americano. É considerado um precursor da psicologia humanista e criador da linha teórica conhecida como
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Em seu ideal de ensino, o papel do professor se assemelha ao do terapeuta e o do aluno ao do
cliente. Isso quer dizer que a tarefa do professor é facilitar o aprendizado, que o aluno conduz a seu modo.
[5] Intelectuais viam num sistema estatal de ensino público, livre e aberto, o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais da
nação.
[6] John Davison Rockefeller (Richford, 8 de julho de 1839 — Ormond Beach, 23 de maio de 1937) foi um investidor, homem de
negócios e filântropo estadunidense. Fundador da Universidade de Chicago e da Universidade Rockefeller.
[7] O Pragmatismo constitui uma escola de filosofia estabelecida no final do século XIX, com origem no Metaphysical Club, um grupo
de especulação filosófica liderado pelo lógico Charles Sanders Peirce, pelo psicólogo William James e pelo jurista Oliver Wendell
Holmes, Jr., congregando em seguida acadêmicos importantes dos Estados Unidos. Segundo essa doutrina metafísica, o sentido de
uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos.
[8] Filósofo, cientista e matemático americano.
[9] Um dos fundadores da psicologia moderna e filósofo fundador do Pragmatismo.
[10] Aporte teórico do filósofo alemão Immanuel Kant. Para Kant o homem nasce potencialmente inclinado a apender. Assim, os
homens, pela possibilidade de uso da razão, têm por objetivo construir seu próprio projeto formativo. Segundo Kant, por não ter a
capacidade imediata de realizar tal projeto de emancipação independente da sociedade e da cultura o ser humano é o único entre todos
os seres que necessita da educação, entendida por ele como o cuidado que uma geração exerce sobre a outra como meio e precaução
para que não venha a fazer uso nocivo de suas forças visando, desta maneira, à sua própria conservação. O entendimento é alcançado
através da participação, é o esclarecimento para , a vida comum (Aufklärung füns Gemeine Lehen).
[11] Esse nome é dado a um grupo de professores e pesquisadores da Universidade de Chicago que surge nos EE.UU. nos anos 20 e
durante algumas décadas do início de século XX trazem uma série de contribuições à sociologia, psicologia social e ciências da
comunicação.
[12] Formar a inteligência, o coração e o espírito.
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[13] Transmitir um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico.
[14] Educador, geógrafo, sociólogo, jornalista e escritor brasileiro.
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