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Resumo: Este artigo trata da reconstrução da experiência a partir de processos educacionais de acordo com o 

filósofo John Dewey e tem como objetivo demonstrar como a educação pode trazer contribuições para o 

desenvolvimento dos sujeitos. Para dar conta desse propósito, tomou-se como principal referência as obras de John 

Dewey: Experiência e Educação (1979, 2004); Democracia e Educação (1959), bem como considerações presentes 

no livro Experiência e Natureza (1974) e da obra Vida e Educação (1978). O artigo, consiste em abordar o conceito 

deweyano de “experiência”, as significações sobre a reconstrução da experiência, para posteriormente demonstrar 

como a educação pode realizar tal reconstrução e contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos sujeitos. 
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Introdução 

 

Na sociedade atual, há uma tendência de os espaços destinados à reflexão, à imaginação e 

à contemplação se tornarem cada vez menores, o que vem a evidenciar uma necessidade 

crescente por uma educação que esteja a par de uma consciência do sensível que, juntamente com 

a razão, possibilite o cultivo das experiências que referem-se a vida do sujeito, assim como a 

própria reconstrução dessas experiências, para que assim o sujeito possa desenvolver suas 

habilidades e aprendizagem de maneira reflexiva, analisando suas experiências passadas com 

objetivo de elaborar condutas melhores. De acordo com esta perspectiva, questiona-se em que 

sentido a educação poderia contribuir para a reconstrução das experiências dos sujeitos a partir da 

perspectiva de Dewey?  

Para dar conta da problemática proposta, inicialmente aborda-se o conceito e a 

significação sobre a reconstrução da experiência na perspectiva de Dewey, seguindo com a 
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relação entre a continuidade, reconstrução da experiência, a partir da educação, na concepção de 

Dewey. 

 

1 A concepção e a reconstrução da experiência de John Dewey 

 

Dewey entende que qualquer experiência, para se consolidar como tal, depende de dois 

critérios fundamentais: a categoria de continuidade ou de continuum experiencial e o critério de 

interação. Dewey (1979) entende que nessa relação entre continuidade e interação da experiência 

existe um aspecto ativo, que diz respeito aos fatores internos do sujeito e outro passivo, que 

remete às condições externas a ele, o que é determinado por uma ação. Isso significa que o sujeito 

atua de acordo com o mundo, que, por sua vez, age de acordo com o sujeito, a partir da ação dos 

corpos uns sobre os outros. 

O autor considera a experiência “uma fase da natureza, (...) uma forma de interação, pela 

qual dois elementos que nela entram - situação e agente - são modificados” (DEWEY, 1978, p. 

14). Isso indica que, numa relação que envolve experiência, sempre há uma interação do 

indivíduo, objetos e outras pessoas. De acordo com Dewey (2010, p. 97), a natureza é a mãe e o 

habitat de todo sujeito, a base e o respaldo, o que significa que todo crescimento do indivíduo é 

resultado da interação do sujeito com o seu meio. 

O princípio de continuidade e o de interação não se separam um do outro, ou seja, eles 

têm uma relação e seus sentidos são unificados. Nesse sentido, quando se refere à interação, tem-

se como objetivo interpretar uma experiência em sua função e em sua força educativa. 

Os princípios de continuidade e interação, além de estarem vinculados um com o outro, são 

também considerados com base em aspectos longitudinais e transversais da experiência. As 

situações ocorrem de maneira suscetível e isso quer dizer que a experiência acontece de forma 

inerente a todos os sujeitos.  

Desse ponto de vista, o princípio de continuidade da experiência significa que toda e 

qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica as experiências 

subsequentes. Assim como homem nenhum vive ou morre para si mesmo, independentemente de 

qualquer desejo ou intento, toda experiência vive e se prolonga nas experiências que se sucedem. 

Pelo princípio de continuidade, o sujeito é levado de uma experiência para a outra, ou seja, há um 

desenvolvimento maior e posterior que está relacionado com as situações anteriores, o que mostra 

existir, nas respostas presentes, vínculos diretamente ligados com as vivências do passado.   
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Essa relação também implica uma direção que poderá – ou não – ser dada por meio das 

experiências mais amadurecidas de sujeitos mais velhos nas escolhas do indivíduo mais jovem. 

Dewey (1959, p. 298-299) ilustra esse aspecto do seguinte modo:  

 

(...) as crianças adquirem conhecimento sobre as pessoas descobrindo quais são os atos 

que essas pessoas exigem como “resposta” e a que essas pessoas fazem em ‘resposta’ 

aos atos delas, crianças. E a combinação daquilo que as coisas nos fazem (não por 

gravarem qualidades em um espírito passivo) modificando nossos atos, favorecendo 

alguns deles e resistindo e embaraçando a outros, e daquilo que nelas podemos fazer, 

produzindo-lhes nova mudanças, é o que constitui a experiência. 

 

Nesse sentido, a experiência, que é constituída por mudança nas ações dos sujeitos, só 

receberá significação quando implicar uma atividade contínua, ou seja, quando o seu valor residir 

no modo como são percebidas as relações ou no direcionamento a ser dado pelos sujeitos que a 

conduzem. Quando há direcionamento nas ações do sujeito, seu meio também poderá intervir, 

aumentando ou diminuindo o que poderá aprender em uma determinada situação, servindo 

também como uma referência para lidar com situações posteriores e, por conseguinte, 

desenvolvendo-se um processo de maneira contínua na relação de suas experiências. As 

experiências, de um modo geral, podem também referir-se à imaginação, ao mundo físico, a 

fenômenos do mito e da magia, da política, da pintura e de aspectos da vida e da sociedade. Em 

outros termos, é a conexão entre os aspectos da vida e da sociedade que revelam a continuidade 

das concepções físicas e/ ou sociais e determinam as experiências dos sujeitos. 

Hart (apud DEWEY, 1978, p. 14) define as experiências humanas em três aspectos 

fundamentais. O primeiro aspecto consiste nas experiências que apenas os sujeitos possuem e são 

oriundas do mundo orgânico, como um instrumento para conhecer o universo, isto é, são 

consideradas um fenômeno da natureza. Como exemplo, pode-se tomar o caso do bebê que sente 

fome e dor, sem saber de fato o que significa essa experiência. O segundo aspecto são as 

experiências que, após serem refletidas, constituem um conhecimento de um modo consciente, de 

modo que a natureza do sujeito eleva-se a um outro nível, o qual é definido por Hart como 

inteligência. Em outras palavras, o sujeito passa a questionar sua realidade, escolher, formar, 

realizar seleções, ter critérios para si mesmo. O terceiro aspecto refere-se aos desejos do sujeito 

por algo que não sabe muito bem do que se trata, mas que pressente e, assim, quando o sujeito é 

experimentado, identifica também suas falhas ou fraquezas diante da complexidade do universo, 

o que lhe permite questionar e se desestabilizar, fazendo com esteja em constante revisão de suas 
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ações. Nesse contexto, esses três aspectos constituem as experiências humanas. Dewey entende, 

também, que todas as experiências produzem reflexão, conhecimento, de modo que essa ideia é 

que um dos princípios educativos que norteavam a escola laboratório1. 

Segundo Dewey (1978), o sujeito adquire experiência de vida de uma maneira inteligente 

quando, a partir da reflexão, permite perceber as relações ainda não percebidas, existindo a 

possibilidade de criar relações que conduzem a conhecimentos para a realização e transformação 

de uma próxima experiência. Um caminho que pode aperfeiçoar os métodos de ensinar e 

aprender está centrado em condições que estimulam e promovem o conhecimento, colocando 

também em forma de experiência o ato reflexivo, bem como o pensamento. 

A reflexão da experiência pode ser definida pelo “discernimento da relação entre aquilo 

que tentamos fazer e o que sucede em consequência” (DEWEY, 1959, p. 158), ou seja, pelo 

encontro de alguma apropriação do destino do sujeito com o resultado do curso dos 

acontecimentos. Por conseguinte, o sujeito que fica indiferente a um desses resultados, não 

participando, não consegue pensar totalmente a seu respeito. Isso quer dizer que a reflexão 

acontece quando o pensamento do sujeito parte de um acontecimento passado, tomando como 

referência o seu resultado para a projeção de suas próximas ações. 

A experiência, quando reflexiva, como já mencionado, leva em consideração as 

experiências anteriores para a projeção de novas experiências. Nesse caso, ocorre também a 

manifestação de novos conhecimentos, inclusive proporcionando uma dimensão mais ampla de 

pensamento do sujeito, tomando como referência um fato que já lhe é conhecido, proporcionado 

um resultado natural em suas próximas ações. 

 A experiência, além de aumentar os conhecimentos, permite enriquecer o espírito do 

sujeito, engrandecendo também o seu sentido em relação à vida. Quando há presença de 

conhecimentos de cunho informativo, porém separados da ação reflexiva do sujeito, esses são 

considerados conhecimentos mortos, ou seja, algo que vem a esmagar o espírito do sujeito. A 

experiência, para Dewey, é atribuída de grande significação quando é completada pela percepção, 

análise e pesquisa, o que leva à aquisição de conhecimentos, permitindo tornar o sujeito mais 

preparado para conduzir ou reconstruir experiências. 

                                                 
1 Escola laboratório (Lab-School), foi fundada no ano de 1884, quando Dewey ingressou na Universidade de 

Chicago, com o princípio de servir como uma ferramenta para ele poder testar todas as suas teses filosóficas e 

psicológicas no campo educacional (CUNHA, 1994). 
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Ao reconstruir uma experiência, deve-se ter em vista que o passado vem a afetar as 

experiências presentes e este deve ser reconstruído para que todas as experiências possam ter 

interferência no futuro, conduzindo à formação de atitudes mais favoráveis para o cultivo de si, 

bem como no desenvolvimento de ações que venham a favorecer a resolução de eventuais e 

posteriores problemas da sociedade como um todo. 

Para Dewey (1979), a continuidade e a interação de uma experiência, através de uma 

permanente relação de uma com a outra, trazem o valor e o desenvolvimento de qualquer 

experiência em questão. Para o autor, todo sujeito, ao dar continuidade às suas experiências, pode 

extrair 

 

(...) os períodos felizes de uma experiência agora completa, por absorver em si 

lembranças do passado e expectativas do futuro, passam a constituir um ideal estético. 

Somente quando o passado deixa de perturbar e as expectativas do futuro não são 

aflitivas é que o ser se une inteiramente com seu meio e, com isso, fica plenamente vivo. 

(DEWEY, 2010, p. 82). 

 

 A reconstrução, nessa perspectiva, deve também aumentar o conteúdo e a significação 

social da experiência, de maneira a melhorar a capacidade dos sujeitos para terem autonomia e 

consciência dessa reorganização.  

Por conseguinte, quando há fragmentação ou segregação de conhecimentos ao se adquirir 

uma experiência, não havendo continuidade e interação com as condições reais da vida do 

sujeito, ocorre um distanciamento das percepções que são estéticas e igualmente ingredientes de 

fundamentais para a felicidade. Em outras palavras, a experiência é inerente à vida do ser 

humano, faz parte da natureza das coisas e de cada sujeito. Desse modo, torna-se indispensável o 

papel da educação para viabilizar a continuidade das experiências dos sujeitos 

 

2  A educação na reconstrução da experiência  

 

Dewey entende que a experiência, quando contínua, possui um caráter educativo e requer 

uma reconstrução permanente, onde os sujeitos além de permanecerem com os costumes e 

vivências estabelecidos, deverão realizar uma constante renovação e revisão de suas experiências 

anteriores. A educação tem como princípio fundamental extrair algo das experiências passadas, 

modificando as subsequentes.  
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Para Dewey (1978), em sua perspectiva, entende que o processo educativo é formado por 

dois elementos fundamentais: a criança e a experiência amadurecida do adulto. A escola é a 

instituição pela qual a sociedade transmite a experiência adulta à criança, de modo que o 

professor é o elemento essencial da situação, pois o aluno aprende e o professor tem o papel de 

orientar, conduzir e situar a atividade mediante caminhos conquistados através do saber e de sua 

experiência. Nesse sentido, tudo o que pode ser considerado aprendido constitui o valor da 

experiência, de maneira que a vida tem por objetivo favorecer o enriquecimento da própria 

significação perceptível do sujeito. A educação, quando possui base na experiência pessoal, 

poderá proporcionar contatos maiores e mais íntimos entre o sujeito imaturo e a sabedoria dos 

mais velhos.  

A educação, na visão de Dewey (1978, p. 18), “compreende um processo educativo e uma 

aquisição posterior de resultados educativos”, independente da fase da vida em que se encontra o 

sujeito. As experiências, de modo geral, são constituídas por aspectos individuais. Porém, se 

algum desses aspectos se romper, a experiência poderá ficar desordenada. Nesse contexto, Dewey 

(1979, p.38) explica: 

 

E o mundo se divide. Um mundo dividido, um mundo cujas partes e aspectos não se 

justapõe, é sinal e causa de uma personalidade dividida. Quando a divisão atinge certo 

ponto, chamamos a pessoa insana. Uma personalidade completamente integrada, por 

outro lado, só existe quando as sucessivas experiências integram umas com as outras e 

pode ela edificar seu mundo com um universo de objetos em perfeito relacionamento. 

Continuidade e interação, em ativa união uma com a outra, dão a medida da importância 

e valor da experiência educativa em causa. 

 

A continuidade da experiência pode ter caráter educativo quando o educando cresce ou 

quando se desenvolve de maneira física, intelectual e moral. Tal desenvolvimento permite um 

crescimento do sujeito para outras direções, uma adaptação às novas situações, possibilitando, 

também, um futuro aberto às experiências diferentes. A educação, nessa perspectiva, é 

considerada um resultado inevitável das próprias experiências do sujeito.  

Um dos problemas apontado por Dewey e presente nos processos de ensino está 

relacionado à qualidade das experiências oferecidas. Essa qualidade é fundamental para as futuras 

experiências:  
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Tudo depende da qualidade da experiência porque se passa. A qualidade de qualquer 

experiência tem dois aspectos: o imediato de ser agradável ou desagradável e o mediato 

de sua influência sobre experiências posteriores. (...) Assim como homem nenhum vive 

ou morre para si mesmo, assim nenhuma experiência vive ou morre para si mesma. 

Independentemente de qualquer desejo ou intento, toda experiência vive e se prolonga 

em experiências que se sucedem (DEWEY, 1979, p.16). 

 

O verdadeiro desenvolvimento humano se dá pela experiência, mas a conexão entre o 

material do ensino e a inteligência tem que se fazer sentir, cabendo ao educador, ao desempenhar 

sua missão, ter cautela para não agir estabelecendo um domínio externo sobre o educando. Nesse 

caso, o educador deixa de levar em consideração o que confere a singularidade, ou seja, a 

experiência individual de cada educando.   

Na perspectiva do ensino tradicional2, considerando desde a aprendizagem de leitura até a 

execução dos exercícios escolares, essas atividades não tinham conexão com a realidade dos 

educandos, de modo que somente após a execução das atividades o aluno poderia ter a unidade de 

um todo real. Tal ensino vem a se divorciar de todas as condições que sugerem uma verdadeira 

aprendizagem, a qual deveria partir da própria vida do aluno como base para a construção de seus 

conhecimentos.  

Segundo Dewey (1979), o educador deve ter a capacidade de entender quais as atitudes de 

seus educandos irão favorecer o seu crescimento ou quais de suas atitudes não lhe proporcionarão 

crescimento. Deverá também demonstrar simpatia e compreensão pelos educandos, assim como 

aproveitar as situações que estão relacionadas com o ambiente, para que possa levar aos seus 

educandos experiências de crescimento.  

Quando a experiência é educativa, há um aumento na capacidade de direção ou na 

regulação das experiências posteriores, o que, de algum modo, a diferencia de atividades 

rotineiras ou de conotação caprichosa. Por esse direcionamento das ações dos sujeitos – o que 

implica educação –, nota-se que o sujeito educado busca a si mesmo e promove melhor qualidade 

em suas experiências, o que se dá principalmente pela formação da identidade do eu e da 

formação do caráter. Nesse caso, o sujeito somente aprende após um ato ser praticado, ou seja, ao 

perceber os resultados que antes ainda não haviam sido observados. Também aprende ao realizar 

uma interação de conhecimentos que integram experiências do passado, pois essas podem ser 

modificadas ou até mesmo servir como referência para a resolução de conflitos no contexto atual. 

                                                 
2 O ensino tradicional é considerado por Dewey “esquema de imposição de cima para baixo e de fora para dentro. 

Impõe padrões, matérias de estudo e métodos de adultos sobre os que ainda estão crescendo lentamente para a 

maturidade” (1979, p. 5). 
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A interação, nessa perspectiva, é considerada fundamental para a interpretação de uma 

experiência, ou seja, “o princípio de interação torna claro que tanto a falta de adaptação da 

matéria às necessidades e capacidades dos indivíduos, quanto a falta do indivíduo em se adaptar 

às matérias podem igualmente tornar a experiência não-educativa” (DEWEY, 1979, p. 40). Isso 

quer dizer, segundo Dewey (1979), que, para que o educando possa adquirir conhecimentos, é 

necessário que o educador, além de analisar as condições que definem a experiência do meio, 

também reconheça as experiências desses ambientes, bem como a história pessoal de cada 

educando. Nesse sentido, 

 

(...) a experiência não sucede no vácuo. Há fontes fora do indivíduo que a fazem surgir. 

E essas nascentes a alimentam constantemente. Ninguém discutirá que uma criança de 

favela tem experiência diferente da de uma criança de um lar cultivado de classe média, 

que o menino do campo tem experiência diversa da do menino da cidade, e o das praias 

diferente da do sertão (DEWEY, 1979, p.31-32).  

 

As experiências dos sujeitos são singulares e dependem de um olhar único do educador 

para a realidade de cada educando, já que as condições em que o sujeito vive determinarão uma 

visão de mundo diferente, de modo que as experiências irão adquirir sentido a partir dos diversos 

aspectos do meio no qual está inserido o sujeito. O educador, ao adquirir sua experiência pessoal, 

deve ficar em alerta para as atitudes e os hábitos que estão sendo formados, assim como deve 

julgar os aspectos que podem ser úteis para diferenciá-los dos que podem ser prejudiciais. Deve, 

também, ter simpatia e capacidade de compreensão pelas “pessoas como pessoas”, tendo uma 

ideia do que se passa pela mente dos que estão aprendendo, conduzindo a educação com base nas 

experiências vivenciadas pelos seus alunos.  

Quando a educação se funda na experiência e quando a experiência educativa passa a ser 

concebida como um processo social, a situação muda radicalmente. O educador perde a posição 

de chefe ou ditador, acima ou fora do grupo, para se fazer o líder das atividades do grupo. Nesse 

caso, quem possibilita a direção ou o controle das atividades dos alunos é a interação do sujeito 

com os seus colegas na realização de atividades comuns, permitindo, assim, que o sujeito, além 

de se adequar em um sentido físico com o ambiente, se adapte de maneira integral a uma nova 

situação. Em tal contexto, a adaptação do sujeito ao meio ocorre de maneira mais fácil quando 

acontece junto com seus pares, principalmente, porque o educando passa a entender melhor as 
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mudanças, já que a comunicação entre os colegas consegue promover melhores condições de 

aprendizagem. 

Dewey (1979) é adepto do princípio da ação coletiva, de modo que essa ação fica à frente 

dos problemas que resultam em consequências não previstas. Essas ações, de maneira reflexiva, 

podem ser “processadas” pela coletividade, pois a sociedade também transmite uma continuidade 

de cultura, crenças, valores, linguagem e ideias, as quais são comunicadas aos demais sujeitos. 

Nessa analogia, a comunicação da experiência é considerada por Dewey (1978) uma forma de 

educação, pois, ao receber e ao comunicar algo, existe, de maneira intrínseca, além da troca, certa 

transformação.  

Para Dewey (apud OBREGÓN, 2004, p.37), a liberdade do sujeito está relacionada com a 

possibilidade de dar continuidade a uma experiência. Assim, a experiência poderia ser 

caracterizada como uma relação de um momento que permite a continuidade que é característica 

da vida. “O fim da educação não é vida completa, mas vida progressiva, vida em constante 

ampliação, em constante ascensão” (DEWEY, 1979, p. 16).  

A educação, para Dewey (1978, p. 21), também pode ser considerada “o processo pelo 

qual a criança cresce, desenvolve-se, amadurece (...) ”. O filósofo compreende, ainda, que as 

crianças, em um futuro próximo, serão responsáveis pela construção de uma sociedade ao seu 

tempo. Isso significa que elas deverão saber como conduzir as condições e as experiências que 

serão oferecidas de maneira singular à sua vida, pois acontecerão em uma época diferente do 

contexto atual. Desse modo, os acontecimentos posteriores irão depender da direção que o sujeito 

recebeu ainda da infância, estabelecendo-se, assim, uma “marcha cumulativa de ação” para um 

resultado maior, o que o autor define como crescimento. Para Dewey (1979), todo processo de 

educação é estabelecido através de crescimento, o qual deve possuir direção, bem como o 

objetivo para onde se estende. Cada experiência se realiza de um determinado modo, em 

condições objetivas nas quais irão ocorrer novas experiências. Por exemplo, uma pessoa, ao 

escolher determinada profissão, delimita o ambiente, assim como a experiência que irá realizar no 

futuro.  

A teoria da educação apresentada por Dewey (1978, p. 31) entende que a “educação é 

vida, e viver é desenvolver-se, é crescer. Vida e crescimento não estão subordinados a nenhuma 

outra finalidade, salvo mais vida e mais crescimento”. O desenvolvimento é caracterizado por 

Dewey (1959) pela orientação das energias e das forças latentes para canais especiais: a formação 
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de hábitos implicando capacidade prática executiva, interesse e objetivos para a observação e 

reflexão. Desenvolvimento ou crescimento, para Dewey (1959), vêm a ser os efeitos que as ações 

trazem aos sujeitos. Deve-se levar em consideração que, assim como as crianças, os adultos 

normais também estão a se desenvolver; o que os difere são os modos de desenvolvimento. De 

acordo com Teixeira (1978, p. 41), para Dewey, 

 

(...) a vida é, pois, tanto melhor quanto mais alargamos nossa atividade, pondo em 

exercício todas as nossas capacidades. Esse ideal é não somente individual, como social: 

o máximo desenvolvimento de cada um dirigido de modo que se assegure o máximo 

desenvolvimento de todos. Tal desenvolvimento progressivo e permanente constitui a 

essência da vida perfeita. (...) o mundo em que vivemos é essencialmente precário e 

indeterminado, mas o esforço humano conta, como fator predominante, no destino que 

esse mesmo mundo pode tomar. O homem refaz o mundo pelo seu esforço. 

Presentemente, esse esforço ganhou tal expansão e intensidade que tudo está a se refazer 

com velocidade que nos custa, às vezes aprender. Nessa civilização em perpétua 

mudança, só uma teoria dinâmica da vida e da educação pode oferecer solução adequada 

aos problemas novos que surgem e surgirão.  

 

 A vida apresenta, a todo momento, condições, oportunidades e dificuldades imprevisíveis, 

de modo que o sujeito, para acompanhar e desenvolver as mudanças, precisa transformar, 

ressignificar e melhorar suas experiências, dependendo de um direcionamento para suas ações. 

Tais adaptações, de acordo com Teixeira (1978), só poderão ser mediadas por meio da educação 

dos sujeitos. Para Dewey (1979, p. 44), “vivemos sempre no tempo em que estamos e não em um 

outro tempo, e só quando extraímos em cada ocasião, de cada presente experiência, todo o seu 

sentido, é que nos preparamos para fazer o mesmo no futuro”.  Isso significa que o sujeito deve 

refletir sobre as condições que dão à experiência o seu sentido construtivo, pois toda experiência 

pode contribuir para experiências posteriores. As qualidades das futuras experiências são dadas a 

partir da continuidade, ou seja, da reconstrução da experiência. O papel da reconstrução contínua 

da experiência vem a ser o objetivo fundamental da educação nos sujeitos. 

Nesse sentido, a reconstrução da experiência a partir da educação prevê, além da 

preservação da cultura e de padrões estabelecidos, uma permanente renovação e revisão; essa 

reconstrução implica estar sempre ampliando a experiência e promovendo nos sujeitos a 

responsabilidade consciente dessa reconstrução. A contínua reorganização e reconstrução da 

experiência pela reflexão passou a constituir a característica mais peculiar da vida humana desde 

que esta evoluiu do estado animal e atingiu um estado mental e espiritual. Em outras palavras, a 
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contínua reconstrução implica a melhora na educação, a partir da inteligência, da significação e 

do aprender com e a partir de uma experiência. 

De acordo com Dewey (1978, p. 32), “vive-se aprendendo, e o que se aprende leva-nos a 

viver melhor”. Ao aprender a partir da própria vida, assim como ao perceber que as condições 

que a vida propicia a todos os sujeitos vir aprender, consolida-se o maior fruto que uma escola 

pode colher. O aprender é uma condição da experiência, de modo que, quando a experiência é 

considerada pouco significativa, não chegando a uma reflexão consciente, também não consegue 

permitir ao sujeito uma adaptação melhor diante da realidade em que está inserido.  

Para Dewey (1979), o mais importante a se considerar é que os sujeitos devem 

essencialmente adquirir o desejo de continuar a aprender.  Assim, quanto mais o homem se 

experimenta, maior é a consciência sobre suas falhas, bem como sobre as complexidades e 

contrariedades que o mundo apresenta, o que permite ao sujeito estar constantemente inquieto, 

revisando seus hábitos, os seus projetos, sua obra. 

A educação com base nas experiências dos sujeitos permite, além de continuidade, um 

desenvolvimento maior, mas, para isso, é preciso que as mudanças que acontecem no mundo 

sejam acompanhadas por mudanças nas condutas do sujeito. Somente através do aprimoramento, 

do refinamento de suas experiências, do cultivo de si, é que talvez seja possível o alcance de 

maiores conquistas na existência humana. O ideal de educação, na perspectiva de Dewey, está na 

concepção da contínua reconstrução da experiência, de modo que a educação pode ser utilizada 

como um instrumento agente de realização das mais belas esperanças humanas, o que implica ao 

sujeito perceber a experiência como uma forma de aprendizagem. 

Conclusão 

 

 O conceito de experiência, na concepção de John Dewey, é dado, a partir das relações do 

sujeito com o seu meio, assim como das interferências que podem ser estabelecidas a partir do 

meio com o sujeito em suas experiências posteriores. Dewey acreditava que nenhuma experiência 

teria uma finalidade isolada e que as experiências estariam em um processo de contínuo 

aperfeiçoamento.  

Para comprovar suas convicções, o filósofo criou o laboratório-escola, o qual era 

concebido como um centro de investigação e de demonstração de uma nova forma de educar, que 
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tinha como objetivo testar métodos de ensino centrados na criança. Dewey preocupava-se com a 

discrepância entre a escola, o currículo e a vida da criança. Acreditava que a forma como a escola 

e o currículo estavam organizados não possibilitava à criança um pensamento reflexivo e um 

caráter operante do conhecimento. Um dos principais legados deixados por esse autor é o de que 

não deveria haver separação entre a educação e a vida.  

Para Dewey, à relação do educador e do educando, essa deveria ser prazerosa, de modo 

que o educador deveria ser um mediador de experiências e trocas, trabalhando os conteúdos e 

matérias, partindo do que faz parte da vida de cada sujeito e do que faz sentido para cada aluno.  

No que remete à reconstrução da experiência, esta pode assumir tanto caráter social 

quanto pessoal. O ideal é que as sociedades possam evoluir demonstrando hábitos melhores, de 

modo que as próximas gerações possam agir de maneira mais perfeita do que as gerações 

anteriores, o que implica também o direcionamento de suas ações. Na experiência educativa, há 

um aumento na capacidade de direção ou na regulação das experiências posteriores, o que, de 

algum modo, a diferencia de atividades rotineiras ou de conotação caprichosa, o sujeito aprende 

somente após um ato ser praticado ou sentido, observando os resultados que antes não haviam 

sido observados. 

A filosofia da educação de Dewey está centrada no objetivo de que os educandos possam 

transformar as suas experiências, tanto do presente quanto do passado, em aprendizado por meio 

do uso da sua inteligência, dando continuidade a esse processo educacional que remete à sua 

formação por inteiro. Para o filósofo, a educação é “uma constante reconstrução da experiência” 

e o objetivo de todas as escolas deveria ser de ensinar aos sujeitos principalmente a habilidade de 

querer aprender. E assim, Dewey entende que somente através da educação, as experiências dos 

sujeitos poderão obter direcionamento, desenvolvimento, aspectos estes, que juntamente com a 

reflexão, poderão auxiliar na construção de uma sociedade melhor. 
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