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d) deschiderea pentru noile idei şi a opiniilor diferite.  
e) susţinerea opiniilor proprii prin fundamentare şi întemeiere 
f) capacitatea de a analiza viziunile proprii în mod organizat [2, 52] 

Procesul gândirii active presupune includerea subiectului în acţiune, iniţiativă, 
perseverenţă în cercetare. Abilitatea de a analiza organizat viziunile proprii este 
identică cu abilitatea de a participa într-o discuţie ideală.  

Într-o discuţie ideală partenerii încearcă să se asculte şi să se înţeleagă unii pe 
alţii, propun spre discuţie probleme importante despre obiectul discutat şi caută 
soluţiile potrivite.  

Scopul-ţintă al lor este aprofundarea în cercetarea obiectului propus, dar nu în 
argumentarea justeţei propriului punct de vedere sau a injusteţei opiniei celuilalt.  
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Opera vastă a lui Dewey poate fi examinată din multe perspective, în lucrarea 

de faţă am considerat că cel mai relevant aspect ar fi cel antropologic, analiza 
naturii umane ar reprezenta modalitatea ceea mai potrivită de a ne apropria de 
termenii specifici ai lui Dewey. Trei elemente importante pot fi evidenţiate în 
acest sens: omul, produs al procesului evolutiv, omul social şi omul, fiinţă care 
rezolvă probleme.  

Inspirat de Darwin, Dewey a fost de părere că omul este rezultatul evoluţiei, la 
fel şi instituţiile, obiceiurile noastre au cunoscut un lung proces evolutiv. Acest 
proces nu are un scop definit, nu putem căuta un bun absolut, de aceea sarcina 
omului este să încerce maximizarea adevărului şi a fericirii. Dewey s-a folosit de 
descoperirile psihologiei timpurilor sale, astfel a analizat arcul reflex şi a 
considerat că prin acesta poate să explice natura şi mecanismul activităţii umane, 
fără să comită greşelile behaviorismului radical. În opinia sa arcul reflex trebuie 
văzut într-o unitate organică şi comprehensivă: stimulii, sistemul central şi 
reacţiile de toate felurile reprezintă un întreg, în nici într-un caz nu pot fi 
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interpretate ca entităţi separate. Prin acest demers Dewey a dorit să elimine 
gândirea dualistă tradiţională şi a încercat să integreze raţiunea şi afecţiunile, 
organismul şi mediul într-un tot unitar. Tocmai din acest motiv omul nu este 
niciodată separat de lumea înconjurătoare şi depinde mult de relaţiile umane pe 
care le iniţiază. Mediul social este de fapt instrumentul realizării de sine pentru 
orice individ, limbajul folosit este definitoriu pentru evoluţia fiecăruia. Existenţa 
capătă sens prin interacţii sociale, prin sensurile comunicate. Fiinţa umană se 
autoevaluează prin evaluarea primită de ceilalţi, oamenii din jur oglindesc 
comportamentul individului, astfel conduita este întotdeauna socială. Chiar şi 
atunci când dorim să ne delimităm de mediul social în care ne aflăm, de fapt 
reflectăm la acel mediu şi după părerea lui Dewey, nu încetăm nici un moment 
să fim sub influenţa pozitivă, sau negativă a acestui context. Obiceiurile sociale 
sunt exprimate prin habitusuri, care fac posibile reacţiile noastre sistematice la 
impulsuri asemănătoare. Habitusurile sunt instrumente de coordonare a relaţiei 
noastre cu mediul în care existăm, ele pot fi formate prin procese de învăţare. În 
vederea creşterii permanente, individul este nevoit să integreze noi habitusuri 
pentru a-şi uşura reacţiile la diferite situaţii de viaţă. Apar însă acele situaţii 
neprevăzute pentru care nu avem un habitus format, adică situaţiile problemă. 
Dimensiunea poate ceea mai importantă a existenţei umane în viziune lui Dewey 
este ceea care înseamnă rezolvare de probleme. În acest sens a elaborat un 
algoritm de rezolvare de probleme, modelul a fost reluat şi prelucrat de mai 
multe ori în cursul vieţii sale. Modelul în general conţine cinci trepte: 
constatarea problemei, definirea dificultăţii apărute, elaborarea alternativelor de 
rezolvare, alegerea metodei potrivite şi în ultima fază testarea soluţiei alese. 
Dewey a propus acest model pentru problemele individuale cât şi sociale, el 
fiind conştient că este o propunere perfectibilă dar care în acel moment i s-a 
părut cel mai eficient mod de operare. Cum viaţa oamenilor se concentrează în 
jurul anumitor probleme care se vor soluţionate, pentru că toţi dorim să ajungem 
într-o stare de echilibru relativ, învăţarea modelului său este de mare importanţă.  

Pentru fiinţa umană contactul, interacţia cu mediul înconjurător este exprimat 
prin experienţă, concept fundamental pentru Dewey. Experienţa nu este egală cu 
cunoaşterea dar nici nu este ceva întâmplător. O interacţie devine experienţă în 
cazul în care învăţăm ceva din ea, are efect asupra vieţii noastre, astfel 
experienţa arată către viitor, are legătură cu proiecţiile noastre. Atunci când 
individul are o experienţă, se instalează aceea unitate dintre organism şi mediul 
înconjurător care a fost subliniat de nenumărate ori de Dewey[1]. Sunt două 
tipuri de experienţe: cele primare şi cele reflective. Experienţa primară este un 
material prim, care încă nu este prelucrată de raţiune, în timp ce experienţa 
reflectivă este mai complexă, este rezultatul interpretării experienţelor primare. 
Desigur, cele două nu pot fi delimitate clar şi se interpretează reciproc, graniţa 
dintre ele este dinamică. Dewey a accentuat faptul că prin experienţă omul este 
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într-o tranzacţie permanentă cu natura, existând o continuitate specială dintre om 
şi mediu, fără de care am înceta să trăim.  

Deşi Dewey nu a fost un gânditor religios, în sensul strict al cuvântului, a 
abordat în câteva scrieri ale sale experienţa religioasă, aspect important al vieţii 
oamenilor. Deja la începutul secolului XX a remarcat faptul că instituţiile 
bisericii nu mai au credibilitate, pierzând-şi forţa integratoare în viaţa socială. 
Dogamtismul bisericii, faptul că afirma că deţine un adevăr unic şi special a dus 
la falimentul intelectual al său într-o epocă în care ştiinţele au cunoscut un elan 
deosebit. Dewey credea că sarcina bisericii ar fi asistarea oamenilor în a-şi găsi 
valori proprii, în dezvoltarea relaţiilor interumane, în uşurarea acceptării 
mortalităţii, nici într-un caz nu ar trebui să încerce să răspundă la marile mistere 
ale naturii. Ceea ce pentru Dewey era şi mai grav, era faptul că biserica a dat 
faliment şi moral, ea susţinând de multe ori interese politice şi economice 
discutabile. În loc să îndemne la unitate şi solidaritate, reprezentanţii bisericii au 
fost cei care de multe ori în istorie au generat conflicte majore. Dewey credea că 
experienţa religioasă ar trebui să însemne o activitate în interesul unui ideal, nu 
supranatural, doar un conglomerat de valori în care putem crede necontenit. 
Astfel şi Dumnezeul poate fi interpretat ca uniunea tuturor energiilor şi valorilor 
la care ar merita să aspirăm. 

Experienţa ştiinţifică, la fel ca şi experienţa religioasă s-a născut din 
nesiguranţa oamenilor în opinia lui Dewey, deosebirea dintre ele fiind faptul că 
religia a încercat să disipeze aceste nesiguranţe, ştiinţa în schimb a profitat de 
ele, pentru că i-a ajutat în mod productiv cercetările. Ştiinţa are aceeaşi model de 
rezolvare a problemelor ca şi gândirea cotidiană, diferenţa dintre ele fiind doar 
de gradul de rigurozitate. Gândirea cotidiană operează în stereotipuri, individual, 
ceea ştiinţifică analizează amănunţit detaliile, relaţiile dintre lucruri. Dewey a 
încurajat promovarea rezultatelor ştiinţifice în fiecare domeniu al vieţii, dar nu a 
fost victima unei atitudini exagerate faţă de aceasta. A considerat că sarcina 
ştiinţei nu este doar aflarea unor soluţii ci şi reflectarea asupra scopurilor ştiinţei, 
aflarea de noi metode în logica ştiinţei, metode care transformă dubiul în forţă 
creatoare. Atitudinea ştiinţifică corectă este la fel de importantă ca aflarea unui 
nou rezultat ştiinţific, această atitudine trebuie să fie lipsită de dogmatism, 
prejudecăţi şi interese proprii, fiind doar dorinţa pură de cercetare şi aflarea 
adevărurilor noi. Aceste adevăruri ştiinţifice în viziunea lui Dewey sunt 
rezultatul unor colaborări răbdătoare, bazate pe reflexie, experimentare, expuse 
la un permanent proces de falsificare. Rezultatele ştiinţifice pe de altă parte sunt 
complexe, impersonale, ştiinţa în sine nu poate fi făcută responsabilă pentru 
modul în care rezultatele sale sunt aplicate – Dewey a refuzat animismul, care 
considera vinovată pentru relele oamenilor tehnica, invenţiile ştiinţifice. În cazul 
acesta de vină sunt acele valori morale care au împins de multe ori către 
naţionalism, lipsire de libertate, violenţă.  
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Pentru Dewey arta este şi ea o modalitate de a experimenta lumea, experienţa 
artistică nefiind foarte deosebită de cea cotidiană. Dewey s-a luptat mereu 
împotriva concepţiei de muzeu al artei. Experienţa artistică de obicei s-a 
concretizat în obiecte de artă şi prin frumuseţea lor deosebită în decursul 
secolelor au căpătat prestigiul care le-a separat de experienţa cotidiană. În 
antichitate arta înă era organic legată de viaţa de zi cu zi, exprima sentimentele 
civice ale cetăţenilor. Dewey regreta faptul că în modernitate obiectele de artă au 
fost aşezate pe un piedestal, astfel s-au izolat de viaţa oamenilor în galerii, teatre, 
colecţii. Dewey era de părere că această segregare trebuie desfiinţată, estetica - 
ca de altfel filosofia în general – trebuie să integreze într-o unitate organismul şi 
mediul înconjurător. Experienţa artistică se naşte din lipsa de echilibru dintre 
aceste două, căutarea şi găsirea echilibrului dă naştere la opere de artă. 
Concepţia lui Dewey despre experienţa ştiinţifică şi ceea artistică poate fi 
rezumată astfel: ştiinţa caută să dizolve stările de echilibru şi armonie pentru că  
nesiguranţa, dubitarea este productivă pentru ea, arta în schimb celebrează 
momentul echilibrului şi stabilităţii, găsirea unităţii şi armoniei este vitală 
pentru ea[2].  

Dewey a văzut o legătură strânsă dintre transformările vieţii morale şi cele ale 
naturii, credea că în funcţie de ce efect are comportamentul nostru asupra 
mediului natural putem decide valoarea activităţii respective. Desigur, 
moralitatea este legată în primul rând de viaţa socială, faptele individului se 
răsfrâng asupra sa. Dewey a pornit de la nevoile individului dar a considerat ca 
scop principal bunăstarea societăţii, acesta nu însemnând că a uitat de interesele 
individului - pur şi simplu credea că diversitatea sentimentelor individuale poate 
fi pusă în slujba societăţii. În probleme morale la Dewey trecutul avea doar rolul 
de mijloc pentru scopul mult mai important: înţelegerea prezentului şi formarea 
viitorului.  

Moralitatea reflectivă implică şi permite diferenţe de opinii, deschidere faţă de 
ceilalţi, chiar şi faţă de greşelile celorlalţi oameni. Etica tradiţională pretindea 
conformitate faţă de indivizi, moralitatea reflectivă îndeamnă la toleranţă, la 
acceptarea şi cercetarea diferenţelor. Pentru Dewey era important faptul că 
habitusurile nu se formează într-un vid moral, societatea întotdeauna este 
responsabilă de relele comise de indivizi. Habitusul greşit poate fi schimbat 
treptat şi indirect, prin schimbarea condiţiilor sociale, selectând acele impulsuri 
care vor da un rezultat mai bun. De fapt, acesta ar fi şi rolul educaţiei: 
reconstrucţia inteligentă a mediului în care tinerii îşi formează habitusurile. 
Criteriul fundamental al valorilor morale este pentru Dewey creşterea, scopul 
nefiind un punct final la care vrea să ajungem, ci procesul de dezvoltare, de 
îmbogăţirea morală a individului. Binele societăţii constă în interacţiuni şi 
cooperare permanentă, izolaţionismul scade şansa libertăţii, nu permite 
alternative.  
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Democraţia şi reconstrucţia politică au fost subiecte permanente pentru 
Dewey, în decursul deceniilor a format o viziune originală în această privinţă. 
Dewey a devenit privitorul conştient al situaţiei politice din Statele Unite într-o 
peroadă contradictorie, când lângă înnoirile revoluţionare încă era prezent 
sclavagismul, lângă principiile morale noi supravieţuia status quo-ul secolului 
XIX. Dewey a fost de părere că o reconstrucţie politică fundamentală este 
iminentă, pentru că democraţia gândită de predecesori era funcţională în 
condiţiile vechi, dar pentru urbanizarea rapidă apărută la finele secolului XIX 
este nevoie de noi soluţii. Dewey credea profund în capacitatea americanilor de 
a învăţa din greşelile anterioare şi de a se întoarce către viitor. Reconstrucţia 
propusă de Dewey s-ar putea realiza după modelul de rezolvarea a problemelor, 
ceea ce în prima fază ar însemna o elaborare intelectuală de soluţii, rezultat al 
unor activităţi cooperative al oamenilor de ştiinţă şi filosofi. În a doua fază ar 
urma testarea democratică, de către cetăţeni a soluţiilor teoretice propuse. În 
această privinţă concluzia lui Dewey este că idealurile politice, ca democraţia, 
dreptatea, egalitatea au un sens, care nu se schimbă în timp, dar care se 
adaptează contextului în schimbare: doar prin actualizarea lor pot ajuta la 
soluţionarea problemelor societăţii prezente[3].  

Democraţia în interpretarea lui Dewey este modalitatea în care indivizii pot să 
se autoîndeplinească, astfel ea nu este doar o simplă formă de guvernare ci un 
mod de viaţă, o experienţă comunicaţională. Dewey a avut o credinţă profundă 
în dorinţa oamenilor de a se consulta, de a se convinge reciproc prin dialog şi de 
a forma opinii comune, învăţând din greşelile proprii. Metoda democratică, prin 
urmare, constă într-o atitudine tolerantă, atitudine care acceptă relativismul 
istoric. Sistemele democratice trebuie să aibă ca scop principal fericirea fiecărui 
individ, pentru acest ţel este nevoie de comunicare autentică permanentă în 
vederea acceptării diferenţelor de opinii. Dewey totodată credea în dorinţa 
oamenilor de a duce o viaţă împlinită, bogată, generatoare de creştere, iar acesta 
poate fi realizată într-un mediu democratic. Educaţia democratică are ca scop în 
viziunea lui Dewey formarea imaginaţiei creatore, învăţarea felului în care 
diferitele societăţi au dat noi semnificaţii lumii înconjurătoare. Sarcina educaţiei 
este prezentarea multitudinii de perspective, fără a decide cine are dreptate, doar 
cunoaşterea fără prejudecăţi al celuilalt fiind esenţa activităţilor educatore. 

 
CONCLUZII 

Dewey a fost multe decenii de-a rândul intelectualul de marcă al Statelor 
Unite, o dispută filosofică mai amplă nu s-a încheiat până ce el nu şi-a exprimat 
părerea. Studiind opera sa putem înţelege de ce unii analişti îl consideră autor 
politemporal şi de ce se poate vorbi de o renaştere a operei sale.  

Dacă am dori să evidenţiem importanţa lui Dewey, trebuie să menţionăm 
modul în care el a conceput filosofia, şi implicit educaţia, ca un mijloc pentru 
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adaptare la mediu şi pentru soluţionarea problemelor societăţii. Filosofia nu mai 
caută, în opinia sa, adevăruri absolute, sarcina ei – spune pragmatistul veritabil – 
este mai degrabă găsirea unor metode şi ipoteze pentru rezolvarea problemelor 
acute, actuale. În confruntarea noastră zilnică cu noi situaţii-problemă suntem 
nevoiţi să transformăm permanent ceea ce numim adevăr. La fel evoluează şi 
concepţia despre democraţie în viziunea lui Dewey. Constituţia americană 
conţine principii formale, astfel reprezintă măsuri universale, aplicabile pentru 
orice societate, în orice epocă. În opinia lui Dewey fiecare individ ar trebui să 
interpreteze în mod creativ sensul democraţiei iar instituţiile democratice trebuie 
să evolueze în aşa fel încât să exprime nevoile şi habitusurile oamenilor. 
Democraţia personală a lui Dewey nu poate fi salvată de pericolele din afară, 
doar atitudinea indivizilor o poate face funcţională, atitudine care se formează în 
mare măsură de sistemul educaţional. Dewey a condamnat comportamentul 
duplicitar, care declarativ condamnă intoleranţa, dar care în realitate nu este 
capabilă să accepte diferenţele. Dewey a crezut profund în capacitatea oamenilor 
de a lua decizii democratice şi în raţionalitatea critică. Totuşi, el nu a reuşit 
întotdeauna să fie critic în acest sens, gândirea sa holistică refuza dualismul care 
însă este deosebit de importantă pentru o abordare critică. Analiştii săi sunt de 
părere că Dewey a fost mult prea optimist în privinţa democraţiei, a subestimat 
forţele negative, care au dus la tragedii morale, şi a supraestimat atitudinea 
raţională, disponibilă la comunicare a oamenilor. Totuşi, ideea lui Dewey 
conform căreia comunicarea ar putea salva democraţia, este o idee, care şi astăzi 
e demnă de reflectare. Dewey a identificat corect importanţa interacţiunii şi a 
comunicării, în secolul XXI., când interconectivitatea, interdependenţa socială, 
economică a oamenilor este din ce în ce mai mare, rămâne de văzut în ce măsură 
sunt capabili indivizii să realizeze legături autentice în acest context. Şcoala 
concepută de Dewey ar avea un rol major în orientarea tinerilor, în formarea 
gândirii critice ca sistemul tehnologic imens să nu-l acapareze, să atenueze 
tensiunile dintre reţea şi individ şi să-l ajute în procesul de autoîndeplinire. În 
contextul actual în care izolaţionismul este din ce în ce mai mare, metodele 
cooperative propuse de Dewey au un rol covârşitor în formarea personalităţii 
tinerilor. De asemenea, învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme este esenţială 
într-o lume care se caracterizează prin soluţii „readymade”, fără să implice 
creativitate. Este evident, că educaţia în concepţia lui Dewey depăşeşte zidurile 
şcolii, şcoala şi societatea sunt în interacţiune permanentă, astfel filosofia 
educaţiei devine filosofia vieţii. Dewey nu a pretins niciodată că ştie soluţia 
universală pentru generaţiile care urmează, relevanţa lui constă tocmai în faptul 
că a fost mereu conştient cât de greu este de prevăzut, ce fel de lume va fi ceea 
la care îi pregătim pe tinerii de azi. Singura opţiune viabilă este să-i învăţăm să 
fie stăpâni pe sine, să reuşească să se folosească de propriile calităţi şi să 
determine acele modalităţi în care se pot folosi cât mai eficient de mediul lor. Nu 
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există, deci, soluţii şi răpunsuri finale, fără echivoc, meritul lui Dewey este că a 
pus acele întrebări care şi acum sunt relevante şi a formulat răspunsuri care 
generează noi căi de pornire[4]. 
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