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Resumo: O texto faz uma fiel análise do pensamento de Fernando de Azevedo que é 

escrito por Ademar de Oliveira Godoy (1988) e Howard Ozmon (1972) na perspectiva 

de construção do pensamento de Filosofia da Educação. Na necessidade de entender se, 

existe uma filosofia da educação brasileira e quais foram os pensamentos que a 

construíram, foi feito busca de materiais e livros que foram produzidos sobre a filosofia 

da educação e ideias que contribuíram para a construção do pensamento. Devido à 

necessidade de pensar em uma Filosofia da Educação e buscar suportes teóricos para a 

formação atual, enxergou a necessidade de conhecer alguns dos processos de formação 

do professor desde o século XX e as contribuições de dos pensadores na época para 

poder dialogar com a conjuntura atual.   

 

Palavras-chave: Educação – Filosofia - Ensino 

 

1 Introdução 

Esta análise é resultado de pesquisa bibliográfica, realizada em projeto de 

Iniciação Científica, com o objetivo de identificar as várias correntes de Filosofia da 

Educação presentes no Brasil, durante o Século XX. Em busca de entender se, existe 

uma filosofia da educação brasileira e quais foram os pensamentos que a construíram, 
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foi feito busca de materiais e livros que foram produzidos sobre a filosofia da educação 

e ideias que contribuíram para a construção do pensamento. Entendendo que, a maior 

parte das nossas filosofias também se constituem de produtos importados da Grécia, 

França, Alemanha, Inglaterra, China entre outros. 

O papel da filosofia da educação na formação do professor é despertar olhares 

para além do senso comum, que a docência nasce não apenas do fazer em sala de aula, 

mas também do pensar uma formação educacional e profissional. Despertar o novo no 

campo educacional é seguir o caminho do pensamento, da reflexão e do diálogo. A 

educação e a filosofia caminham juntas, não são distintas na necessidade de construir 

um pensamento que contribui para o desenvolvimento educacional e sua execução. O 

educador deve exercer o papel de indagador de questões para a formação social. Desta 

forma, colocamos em discussão e debate sobre qual seriam os impactos do pensamento 

filosófico na formação do professor?  

Com base nos autores Howard Ozmon (1972)
3
 da Universidade de Virgínia, 

obra traduzida por Marco Aurélio de Moura Matos (1975). A obra apresenta uma 

perspectiva dialógica de leitura filosófica. O livro “Filosofia da Educação: um Diálogo” 

de Howard Ozmon (1972) é escrito em forma de diálogo, para que o leitor sinta a 

importância do movimento dialógico proposto, o dinamismo e a riqueza de ideias que 

contém um diálogo. Outro autor motivador deste é Fernando de Azevedo, traduzido por 

Ademar de Oliveira Godoy (1988), da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Um dos pioneiros do pensamento filosófico educacional, Fernando Azevedo
4
 foi 
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reconhecido como eminente sociólogo e um dos mais significativos intérpretes da nossa 

cultura, que fez relevantes reflexões do conhecimento cultural e educacional brasileiro. 

 

2 Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivos entender a concepção de Fernando de 

Azevedo sobre análise de  Godoy (1988), que apresenta que o pensamento de Azevedo 

sobre o ato de socializar, afirma que educar seria socializar, levando também em 

consideração todas as técnicas de alfabetização necessárias sendo fundamentais além da 

socialização (GODOY,1988, p.23),. Além do aluno, a família no processo de integrar a 

vida social usando a escola como a miniatura de sociedade, considerando que o espírito 

de socialização deve partir de dentro para fora, ultrapassando os muros estabelecendo a 

harmonia.  

Godoy (1988, p.24) afirma que o conceito de homem como ser social com 

relação à educação para Azevedo, seria uma possibilidade de conhecer a educação do 

ser humano também como fenômeno social. Assim expressa Azevedo:  

(...) a civilização se apresenta entre nós, com os seus caracteres 

fundamentais (...) como o demonstram a doçura de costumes, o 

respeito à pessoa humana, a tolerância e a hospitalidade nas 

relações entre os cidadãos e em face do estrangeiro (... ). Como 

parte integrada ao processo civilizador, a Cultura é, portanto, 

entendida dentro de uma perspectiva intelectualista relacionada 

ao conjunto de habilidades expressas nas manifestações 

filosóficas, científicas, artísticas e literárias, aspectos 

considerados indispensáveis ao desenvolvimento do processo 

civilizador. (Azevedo, 1964, p.9-11). 

 

 Assim, Xavier (1998, p. 33) faz relação com a cultura afirmando sobre  cultura e 

civilização de Azevedo aparecem como conceitos interligados na medida em que o 

autor considera que o grau de civilização de um povo pode ser medido pelo estágio de 
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desenvolvimento cultural alcançado pelo mesmo. Azevedo relaciona o termo 

Civilização à capacidade de um povo em exercer o autocontrole sobre suas emoções.  

  

 

 

3 Metodologia 

 

O que é diálogo? Segundo o dicionário é a conversação entre duas ou mais 

pessoas, costuma-se dizer erroneamente que significa "dois", no entanto significa 

"passagem, movimento", assim, diálogo significa a troca de intervenientes, que podem 

ser dois ou mais
5
. Embora se desenvolva a partir de pontos de vista diferentes, o 

verdadeiro diálogo supõe um clima de boa vontade e compreensão recíproca. Na 

proposta de trabalhar o diálogo Ozmon (1972, prefácio) apresenta seu pensamento 

defendendo que o uso do diálogo como método no campo da educacional, tem sido 

lamentavelmente negligenciado, assim, ele crê que o diálogo não serve apenas para 

apresentar ideias, como também para evidenciar as várias formas de ação.  

Pensando nos impactos do pensamento filosófico na formação do professor, 

podemos iniciar com o a necessidade e manutenção pensamento dialógico, que seria o 

pensamento com base na reflexão e diálogo proposto nas ações pedagógicas calcadas 

nas contribuições filosóficas. Existe sempre uma inteligência de quem se ensina e outra 

inteligência de quem se aprende, no contexto dialógico da escola, essa é uma proposta e 

defesa pensamento de Ozmon (1972, prefácio). O contexto escolar banaliza todas as 

formas de diálogo esquecendo-se que professor e aluno são protagonistas neste cenário. 

Durante a escrita Ozmon (1972, p.1) apresenta que, o estabelecimento de um 

bom diálogo estimula e ensina a pensar, evidencia várias formas de ação, além de 
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apresentar ideias também mostra suas possíveis formas de ação construindo um 

pensamento educacional a partir da realidade apresentada por todos. Como uma 

proposta enriquecedora, o diálogo deve ser mantido de forma clara e sadia para que 

estimule toda a equipe a envolver no próprio trabalho contribuindo na construção de 

uma proposta de todos os envolvidos.  

Caso o diálogo não estabeleça a construção de algo e seja direcionado por 

alguém ou um grupo, considera-se a forma antidialógica
6
 que segundo o autor 

contemporâneo Paulo Freire
7
 (2011, p.200), as ideias podem ser manipuladas quando 

não há organização criticamente consciente e partem de um único interesse, sendo que a 

manipulação na teoria antidialógica anestesia as massas. Quando deveria acontecer ao 

contrário no campo educacional, como é enfoque do texto presente: 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 

encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 

um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples trocas de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2011, 

p.109). 

 Ao estabelecer um diálogo, é necessário o trabalho em que a equipe estabeleça 

relações que se mantém através do diálogo que reflete cultura e as particularidades 

existentes naquele grupo ou comunidade, assim estabelecendo um convívio social. Nos 

dois autores estudados foi possível identificar os termos diálogos e socialização. O 

primeiro, Ozmon (197, prefácio) aponta a necessidade do diálogo e o segundo, Godoy 

(1988, p.19) fundado no pensamento de Azevedo, sugere que a educação se fortaleça no 
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tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A sua 

prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso 

de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, 

tecnicista e alienante. 
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convívio entre os problemas sociais e cada indivíduo, pois seu objetivo é socializar 

ideias e questionamentos que são compartilhadas experiências entre si.  

O autor Godoy (1988, p.19) defende com base no pensamento de Azevedo que 

educação é: 

O processo que assegura a continuidade e o desenvolvimento da 

sociedade; tanto assim que declara, também, não haver, para 

uma sociedade que queira organizar-se e sobreviver, problema 

que seja mais importante e mais grave do que o da educação. 

(GODOY, 1988, p.19). 

 

Assim um dos motivos geradores do Manifesto dos Pioneiros e Escola Nova foi 

à declaração feita de que, a educação seria o problema mais difícil que o homem poderia 

resolver e depois de reconhecer tal importância da educação, então, a filosofia surge 

para reconhecer juntas uma filosofia da educação como fundamentos, pois o educador 

para chegar uma solução precisaria ter espírito científico. Assim, uma filosofia da 

educação permitiria a realização da pesquisa científica em um trabalho sistematizador 

propondo o domínio do problema que levaria aos resultados do problema da educação.  

 

4 Resultados e discussão 

 

 A escola sendo a primeira instituição vigente inserida pela criança ou segunda 

levando em consideração a família, tem a função de integrar a criança em um convívio 

social. Este convívio estabelecido entre crianças e adolescente é fundamental para todo 

o contexto social vivido também fora da instituição. O diálogo entre professor e aluno 

se constitui necessário a partir deste ponto: inserção da criança no contexto social, onde 

a socialização é baseada por diálogos. O diálogo e a socialização são pontos firmados 

por dois pensamentos que quando dialogados inovam e enriquecem o pensamento 

educacional, onde evidencia outras formas de ação através do diálogo. 
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 Esta é uma teoria essencialmente social. O convívio social defendido desde as 

pesquisas feitas por Aristóteles
8
 que define o homem em uma visão aristotélica

9
 como 

animal social, que afirma que o homem depende de suas relações para alcançar sua 

plenitude e Émile Durkheim
10

 em onde buscou suas sociológicas e são referências 

usadas atualmente ao tratar do convívio e relações sociais. Outra grande influência foi 

Karl Marx
11

 que representava um tipo de natureza social do homem explorando a 

construção da filosofia socialista, pois Azevedo se interessava por tudo que se referisse 

ao ser social, tento o mesmo como princípio vital e ambos os três pensadores aqui 

citados fizeram de alguma forma referência ao ser social.  

 

5 Considerações finais 

 

 A partir de então, analisamos junto ao olhar dos autores a relação entre o diálogo 

e a socialização a construção de uma filosofia da educação pautada em quem se ensina. 

Azevedo, após concluir o colégio mostrou grande por obras filosóficas e deixou de lado 

um pouco de lado a literatura, em especial, interessou-se por obras de Platão. Em sua 

obra A obra A Cultura Brasileira (1942) de Fernando de Azevedo que faz referência no 

campo da história da educação brasileira, mostra a necessidade de estudos sólidos da 

filosofia e estudos científicos. Segundo Godoy (1988, p. 17) mostra uma preocupação 

                                                 
8
O Filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi um realista. Suas ideias educacionais se encontraram 

principalmente na Ética e Política. Considerado o criador do pensamento lógico. Suas obras 

influenciaram também na teologia medieval da cristandade, valorizava a inteligência humana, única 

forma de alcançar a verdade. Publicou muitas obras de cunho didático, principalmente para o público 

geral. Valorizava a educação e a considerava uma das formas crescimento intelectual e humano. 
9
 Relativo à doutrina de Aristóteles (384 a.C - 322 a.C).  

10
 DURKHEIM, Émile (1858-1917) um dos fundadores da sociologia moderna, foi um opositor da 

educação religiosa e defendia o método científico como forma de desenvolvimento do conhecimento.Em 

boa parte dos seus trabalhos, procurou demonstrar que os fenômenos religiosos tinham origem em 

acontecimentos sociais.   
11

 MARX, Karl (1818-1883) fundador alemão socialista internacional. Das kapital. 
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com a questão de que o indivíduo pensa em todas as questões sem aprofundar em 

nenhuma delas, relatando uma superficialidade e unilateralidade do conhecimento.  

No pensamento de Azevedo, é necessário haver um ensino superior mais 

instituições destinadas ao pensamento filosófico que fazem as universidades terem 

realmente um sentido profundo de sua existência. Diante desta oportunidade o autor 

busca entender o verdadeiro significado de educação para Azevedo, que represente uma 

esfera de atividades relacionadas à educação com sentido mais amplo que considera que 

a vida humana pode ser de fato vista como uma educação e assegura um processo de 

desenvolvimento da sociedade.  

As influências das correntes filosóficas são essências para a construção do 

pensamento nas universidades, pois, a partir de então levará a comunidade perspectivas 

de ensino e extensões como o diálogo com o ser social. Pelo diálogo entre as influências 

Freire (2011, p. 109) defende o diálogo como uma exigência existencial em um 

encontro em que se solidarizam, o refletir e o agir dos sujeitos não reduzem a ação do 

diálogo em depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 

troca delas, como existir humanamente é pronunciar o mundo e modificá-lo.  
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