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1. Introdução
	Metáfora, como se sabe, é o recurso lingüístico que consiste em tomar as qualidades de algo já conhecido para predicar alguma coisa que ainda não se conhece ou que se quer melhor explicar. É uma “analogia condensada” em que certas qualificações são empregadas para traduzir um determinado significado ou coordenar significados mediante o processo de “acomodar algo novo em esquemas ou estruturas cognitivas anteriores” (Mazzotti e Oliveira, 2000: 14). A análise de metáforas presentes nos discursos educacionais permite desvendar concepções valorativas e instrumentais contidas nos ideários pedagógicos, sejam eles destinados à preservação ou à alteração de práticas vigentes.
	Abordar o campo da educação como espaço de discursos metafóricos significa considerar que as teorias pedagógicas possuem certas características próprias da retórica. Como toda argumentação retórica destina-se a julgamento (Aristóteles, 2000), intui-se que o discurso educacional, a exemplo do retórico, faz-se com o objetivo de persuadir determinados ouvintes, a comunidade composta pelos envolvidos no processo de ensinar e aprender. Para ser persuadida, tal comunidade precisa ser colocada em determinadas disposições frente aos conteúdos da teoria educacional, o quais, quando novos, necessitam expressar-se por intermédio de significados já conhecidos. Vem daí a relevância das metáforas, bem como do empenho em desvendá-las.
O objetivo do presente trabalho é refletir sobre o conceito de educação como comunicação, conforme expresso por John Dewey no livro Democracia e Educação. Para isso, a formulação do filósofo norte-americano será tomada como metafórica, o que possibilitará desenvolver uma análise das implicações que a mesma acarreta, seguindo as teses defendidas pelo próprio autor. Além de Democracia e Educação, obra de 1916, o presente artigo abordará alguns ensaios de Dewey escritos entre 1935 e meados da década de 1940, o quais foram editados em 1946 no livro Philosophy of Education (Problems of Men).
Há duas metas inscritas neste estudo. A primeira – óbvia, de certo modo, em escritos dessa natureza – é contribuir para elucidar as concepções do autor enfocado, tendo por base sua relevância no panorama internacional na primeira metade do século XX, inclusive no Brasil, e sua retomada nos círculos acadêmicos, pelo chamado neopragmatismo, na atualidade. A segunda meta é exercitar a estratégia metodológica que consiste em estudar textos educacionais mediante a localização de sua metáfora central – como faz Mazzotti (2002) – e, a partir daí, proceder à articulação das demais idéias de seu autor, no intuito de cumprir a primeira meta, acima enunciada.
Sucintamente, o procedimento consiste em destacar a metáfora-chave – comunicação, neste caso – e analisá-la nas diversas passagens do texto em que ela originalmente se localiza. Assuntos a ela conectados ou por ela despertados são incluídos para compor um quadro de desdobramentos da idéia inicial, incluindo outras obras, se necessário e possível, sempre no intuito de facilitar a compreensão do pensamento do autor, suas propostas educacionais e as polêmicas em que se envolve.

2. Sociedade, educação e comunicação
No primeiro capítulo de Democracia e Educação, Dewey (1959: 4) diz: “A sociedade não só continua a existir pela transmissão, pela comunicação, como também se pode perfeitamente dizer que ela é transmissão e é comunicação”. Palavras em destaque no original. Assim, o autor utiliza a metáfora comunicação para qualificar sociedade, considerando que a primeira é um dado tão essencial da segunda que se pode, até mesmo, definir uma pela outra. A afirmação de que sociedade é comunicação implica que nos tornamos seres sociais por nossa capacidade de transacionar experiências socialmente adquiridas. Comunicação envolve não só linguagem falada e escrita, mas todo um conjunto de sinais que expressam valores e conhecimentos, e cumpre a função de tornar a experiência um patrimônio comum, partilhado e desfrutado por todos.
Em seguida, Dewey afirma: “Há mais do que um nexo verbal entre os termos comum, comunidade e comunicação”, pois para haver comunidade é preciso que existam crenças e aspirações comuns; é imperativo haver acordo em torno de determinados saberes, e para que os indivíduos permaneçam agrupados em torno destes é necessário comunicá-los igualmente a todos os envolvidos.
	Adiante, no mesmo livro, o autor dá continuidade à idéia, estabelecendo que a “educação consiste primariamente na transmissão por meio da comunicação. A comunicação é o processo da participação da experiência para que se torne patrimônio comum” (Dewey, 1959: 10). Essa formulação caracteriza a educação como processo pelo qual se efetiva a comunicação, de modo que, se sociedade é comunicação e se educação é o meio pelo qual se viabiliza a comunicação, ambos os postulados podem ser unidos em um só, assumindo a seguinte configuração: educação é comunicação, processo que faz a transformação do indivíduo em ser social; se sociedade é comunicação e se educação se faz pela comunicação, então a educação é o instrumento pelo qual a coletividade integra os indivíduos, é o recurso pelo qual valores e conhecimentos são transmitidos de uns para outros, fazendo com que a experiência socialmente acumulada torne-se patrimônio coletivo.

3. A comunicação em ambiente escolar
A exemplo da comunicação que se dá em outros âmbitos, educar envolve sempre dois pólos. De um lado, há alguém já integrado a determinada ordem social, que detém os saberes e padrões socialmente aceitáveis e quer torná-los comuns. De outro, há um ser não plenamente socializado, que ainda não conhece os parâmetros da comunidade na qual está destinado a viver e que precisa conhecê-los.
Esse processo, em que alguém comunica e alguém recebe conteúdos comunicados, difere de um para outro momento histórico, assumindo características peculiares de acordo com o tipo de sociedade em que se efetiva. Em Democracia e Educação, Dewey explica que tal processo se dá desde os povos primitivos, mas a sua ocorrência em sociedades de estrutura simples transcorre por meio da convivência espontânea entre adultos e crianças. Em sociedades complexas, isso não basta para que a experiência seja socializada, fazendo-se necessário formalizar os procedimentos educacionais, o que eleva o processo de comunicação a patamares de inigualável relevância para a solidez do grupo social. Diante da grande quantidade e da extensa variedade de valores e conhecimentos que caracterizam civilizações como a nossa, não se pode confundir educação informal com educação escolar.
Daí decorrem os que distinguem o conteúdo da comunicação em ambiente escolar. Não é qualquer experiência que interessa transmitir pela educação formal, mas apenas aquelas de interesse direto da comunidade, que têm serventia para a sobrevivência da sociedade enquanto tal. Assim, a educação deve cumprir dois objetivos estreitamente vinculados: conservar e transformar; reter das gerações passadas o que há de melhor e, ao mesmo tempo, superar modos ultrapassados de ver o mundo; adequar o novo ao velho e, ato contínuo, ajudar os educandos a transgredirem padrões já estabelecidos. É assim porque a sociedade necessita permanecer articulada em torno de certos princípios e crenças, mas precisa também ser renovada para dar conta dos desafios por ela mesma criados. Caso um ou outro desses requisitos não seja cumprido, o agrupamento social aproxima-se do caos, quer pela imobilidade, quer pela fragmentação de suas instituições.
Conclui-se, então, que educar é comunicar, é transmitir padrões partilhados pela comunidade, como sempre tem sido desde tempos remotos. Mais do que isso, porém, nas sociedades marcadas por avançado aparato científico, tecnológico, artístico e jurídico, quando se trata de educação escolar, esta não pode ser reduzida à comunicação informal, o que resultaria na valorização de reações espontâneas, hábitos conservadores e saberes do senso-comum, já em posse dos educandos. Educar, então, é tarefa a ser praticada por pessoas de senso profissional e, além disso, sintonizadas com as necessidades de conservação e de superação da sociedade. Por fim, a educação não pode transmitir apenas conteúdos necessários ao aqui-e-agora, sendo fundamental manter abertos os canais da imaginação e da ousadia, com vistas ao futuro.

4. Educação, comunicação e cultura
Em Dewey, portanto, há uma sensível descrença de pedagogias que limitam suas ações e objetivos à cultura do aluno (Cunha, 2001a). Tal descrença estende-se igualmente aos sistemas pedagógicos que visam instrumentalizar para as chamadas ocupações do momento. Ambas as posições são passíveis de crítica, no pensamento deweyano: tanto aquelas que, em nome da liberdade do educando e do respeito à sua cultura particular, tendem a secundarizar a transmissão de conteúdos em prol da espontaneidade, da vivacidade, da criatividade e das inclinações naturais do aluno, quanto aquelas que enfatizam a adequação do educando às solicitações momentâneas da cultura de mercado.
O posicionamento deweyano é complexo porque não se resume à recusa fácil e arrogante do ambiente cultural do aprendiz e nem, tampouco, à negação automática e fantasiosa dos conhecimentos pejorativamente restritos ao âmbito de uma cultura utilitária. Fiel à sua disposição para superar dicotomias, Dewey sugere tomar os saberes espontaneamente incorporados pelo educando e submetê-los a criteriosa seleção, a fim de que venham a compor estratégias pedagógicas que elevem o estudante aos conhecimentos científicos, que são, afinal, fonte das tecnologias tão caras ao mercado. Não cabe à instituição de ensino curvar-se diante dos saberes cotidianos detidos por sua clientela, da mesma forma como não é papel da escola arvorar-se em reduto da racionalidade técnica.
Esse mesmo tema é mencionado em Philosophy of Education, quando Dewey analisa a oposição entre o modelo educacional “liberal” ou “literário” e o modelo “vocacional” ou “técnico”. O primeiro é caracterizado por não manter qualquer vínculo com atividades práticas, ao passo que o segundo é identificado com trabalho manual, indústria e serviços. Esse quadro remete a definições da antiga Grécia e da era medieval, quando somente um pequeno grupo social era livre e instruído para devotar-se a assuntos mais elevados.
A educação “liberal” aproxima-se bem mais dos padrões medievais, em que as tradições culturais dependiam da interpretação, adaptação e organização de documentos escritos, bem como de sua transmissão por meio de rígidos padrões lingüísticos. Dewey entende que a hegemonia das letras como recurso de comunicação era, de fato, necessária, dadas as condições de desagregação do mundo europeu na época. Os cléricos eram realmente os únicos possuidores de ferramentas lingüísticas e autoridade moral para preservar os bens culturais e transmiti-los por meio da educação.
Dewey (1958: 149) afirma: “A comunicação é o traço que definitivamente distingue o homem de outras criaturas; é a condição sem a qual a cultura não existe”. Mas a responsabilidade de ser guardiã de tradições culturais não pode restringir a educação a meramente comunicar o que está contido nos livros, o que seria o mesmo que reviver o estado medieval de subordinação à doutrina estabelecida pelas Escrituras. Nesse aspecto, Dewey vê as necessidades contemporâneas como mais próximos do pensamento grego, cuja concepção de ciência, embora supranatural do ponto de vista atual, preceituava a investigação de objetos naturais por meio da razão. Já a filosofia medieval, com suas bases teológicas, estabelecia princípios morais não simplesmente acima da natureza e da razão, mas tão distantes desse terreno que só podiam ser sustentados pela afirmação de um destino supratemporal do homem.

5. Mais ciência na educação
Em Philosophy of Education, Dewey (1958: 29) considera que a proposta de extinguir a educação “técnica”, em benefício do modelo “literário”, carrega traços de medievalismo e integra uma campanha encetada contra a ciência, sob o argumento de que “catástrofes, como a da recente guerra, são o resultado da devoção ao método e às conclusões científicas”. Considerando que “o homem está fora e acima da natureza”, os adeptos dessa perspectiva criticam a proposição deweyana de aplicar a ciência aos assuntos humanos, sociais e morais.
O posicionamento deweyano pode ser compreendido mediante a distinção entre “temperamento científico” e “técnica científica” – expressões de Bertrand Russel que Dewey (idem: 172) adota na discussão que faz a propósito de Religion and Science, livro de autoria do pensador britânico. O primeiro conceito remete ao procedimento de assumir as conclusões científicas como provisórias, como hipóteses que podem ser refutadas mediante novas investigações, nunca como verdades eternas e imutáveis. O conhecimento assim produzido torna-se instrumental, isto é, relevante para produzir mais conhecimento e não para apontar a essência eterna das coisas. Russel, citado por Dewey, diz: “Knowledge ceases to be a mental mirror of the universe and becomes a practical tool in the manipulation of matter”.
É a isso que Dewey se refere quando pensa em educar por intermédio da ciência: uma educação que, em consonância com o genuíno espírito científico, transmita a noção de que verdades são convenções e não desígnios da natureza humana ou de Deus. Verdades científicas são úteis na medida em que podem ser questionadas pela comunidade científica, dando margem, assim, a novas investigações. Afinal, ciência é “algo que um grupo de pessoas, chamadas cientistas, faz” (Dewey, 1958: 173). Aplicando o mesmo princípio às verdades e às comunidades em geral, tem-se uma regra moral para a vida em sociedade – o princípio democrático, conforme defendido pelo autor.
O segundo conceito – “técnica científica” – diz respeito aos métodos empregados pela ciência para a manipulação da natureza, os quais geram tecnologias aplicáveis à vida do homem comum. A aplicação técnica da ciência prescinde das qualidades do “temperamento científico” e é, por excelência, avessa a admitir as limitações inerentes ao verdadeiro espírito investigativo. Ocorre que o prestígio da ciência advém de suas aplicações materiais, ficando o “temperamento científico” oculto da grande massa de usuários da tecnologia, pois a idéia de provisoriedade inerente à ciência não acompanha a embalagem que traz os inventos produzidos para aplacar nossas necessidades de proteção e conforto.
Para Dewey (idem: 162), o problema está precisamente no fato de “a grande massa de pessoas tomar contato com a ‘ciência’ apenas em suas aplicações”, Palavra em destaque no original. fenômeno que produz efeitos devastadores na vida das pessoas, em especial quanto à sua educação e compreensão do mundo. Ao invés de alargar os horizontes mentais do ser humano, a tecnologia acaba por obscurecer o processo pelo qual os seus próprios engenhos são fabricados. Assim, ao contrário de acusar a ciência e o modelo de ensino que veicula a ciência como promotores do esvaziamento da espiritualidade humana, Dewey prefere defender a inserção de mais ciência nas escolas. Não a “técnica científica”, mas o “temperamento científico”.
Ao reafirmarem o dualismo entre vida intelectual e vida prática, entre “artes liberais” e “artes mecânicas”, os defensores da doutrina medieval pré-científica contrariam a tese deweyana de que é urgente humanizar o uso que fazemos da ciência – e não a ciência propriamente dita. Ao pleitearem o fim da educação “técnica”, certos pensadores nada mais fazem do que acirrar o dualismo entre os dois modelos educacionais, os quais, isolados um do outro, são incapazes de formar o homem para a vida contemporânea. Por isso, em Democracia e Educação, Dewey (1959: 149) considera necessário romper a dicotomia do ensino e implantar a escola única para todos, para unir, na mesma pessoa “o homem ‘prático’ e o homem de teoria e cultura”, o que só é possível pela difusão da cultura científica nos diversos níveis da escolaridade.

6. Comunicação e experiência
Na concepção deweyana de ciência, nota-se a valorização do princípio democrático de vida. Para o autor, o ambiente em que se dá a produção científica, no qual vigora o “temperamento científico”, deve fornecer diretrizes para a escola e para a reordenação da vida em sociedade. A educação assume o papel de instrumento para a construção de uma sociedade mais perfeita no futuro, compondo, assim, o principal recurso da “utopia democrática” de John Dewey (Cunha, 2001b), a qual propõe constante mobilização para alcançar um mundo melhor.
Desses postulados, emergem indagações relativas às práticas pedagógicas, pois se educação é comunicação e se a comunicação deve conservar certos padrões culturais existentes e, ao mesmo tempo, inventar novas formas de vida, pergunta-se: como comunicar, como transmitir os conhecimentos e os valores socialmente necessários para que estes não permaneçam ossificados e viabilizem formas alternativas de convivência democrática?
Em Democracia e Educação, Dewey (1959: 207) considera que é fundamental que o conhecimento seja ensinado sempre em estreita conexão com a experiência do educando. “Nada se objeta – diz ele – a que as informações sejam expressas com palavras; a comunicação opera-se necessariamente por meio de palavras”. Mas se o conteúdo comunicado não vier “incorporado à experiência existente de quem aprende, converte-se em simples palavras, isto é, em puros estímulos sensoriais, desprovidos de significação”.
	Há casos em que a experiência comunicada provoca tão-somente “reações maquinais”, expressões da fala ou da escrita que só servem para reproduzir os conteúdos veiculados, prestando-se somente à conservação, sendo inúteis à superação do mundo existente. Informações comunicadas ao educando só adquirem sentido quando concatenadas para solucionar um problema, quando eficazes para livrar o estudante de uma situação problemática que ele já vem tentando desvendar por meios próprios,. Essa é a relação possível e necessária entre os saberes formalizados e os saberes cotidianos, entre aquilo que o professor domina e a experiência que o aluno já possui.
Esse é também o sentido da relação que integra os dois pólos envolvidos na comunicação. Quando dizemos que, de um lado, há alguém que transmite valores e conhecimentos com o intuito de integrar o outro à comunidade, queremos dizer que deste pólo devem partir mensagens que tenham significação para quem se encontra no outro. E as mensagens só serão significativas se contiverem conteúdos relacionados com aquilo que o educando precisa saber, e não, evidentemente, com aquilo que ele já sabe, com aquilo que já está inscrito em sua cultura. O conteúdo da comunicação só será significativo se tiver potencialidade para instigar o aluno a utilizar os conhecimentos recebidos como alimento para uma situação problemática que esteja vivendo imediatamente.

7. O lógico e o psicológico na comunicação
A conhecida expressão deweyana que contrapõe o lógico ao psicológico só ganha sentido nesse contexto de idéias. Quando comunicamos algo que temos sob nosso domínio, tendemos a fazê-lo de acordo com a ordem lógica consubstanciada na forma final do conteúdo comunicado, a forma supostamente definitiva do objeto em causa. É o que ocorre quando nos dedicamos a ensinar conhecimentos científicos, por exemplo, como diz Dewey (1959: 241): “Ciência subentende um esforço inteligente e perseverante para rever as convicções correntes a fim de excluir delas o que é errôneo, aumentar-lhes a exatidão, e, acima de tudo, dar-lhes tal forma, que se tornem o mais manifestas possível as mútuas dependências dos vários fatos”. Assim, “Lógica e pedagogicamente a ciência é a perfeição do conhecimento, é sua última fase”. Evidentemente é preciso lembrar o caráter provisório dos postulados científicos no âmbito do “temperamento científico”, visto acima.
	E é precisamente essa expressão final dos achados científicos que se torna obstáculo para o aprendiz, pois “a formulação da matéria é feita para promover o conhecimento como um fim em si mesmo”, deixando “ocultas suas conexões com a matéria da vida quotidiana”. O estudante acaba por aprender um conjunto de “símbolos sem a chave de sua significação”, um “lastro técnico de conhecimentos informativos” que não lhe permite perceber, neles, “os objetos e atos que lhe são familiares – amiúde adquire simplesmente um vocabulário especial”, completa Dewey (idem: 242).
	Abdicar do método lógico significa tomar como ponto de partida a experiência atual do estudante como requisito indispensável para levá-lo à compreensão daquela “perfeição do conhecimento”, o objeto tal qual formalizado pela ciência em determinado momento histórico. A diferença entre a proposta deweyana e os sistemas pedagógicos tradicionais não está naquilo que se quer ensinar. A diferença está no método de comunicar tais conteúdos, pois para Dewey é necessário abandonar o ensino por meio de fórmulas e leis, tal qual desenvolvido na linguagem dos cientistas, substituindo-o pelo método da experiência com as coisas que são familiares aos estudantes, acessíveis ao seu campo cognitivo atual.
	Se a substituição do método lógico pelo psicológico não expressa a intenção de eleger os saberes já dominados pelo educando – o conhecimento que a experiência cotidiana faz imperar em sua vida – como objetivo da educação, e se o método psicológico busca valorizar as potencialidades intelectuais do aprendiz e as experiências que lhe são familiares como recurso para conduzi-lo ao saber formalizado, conclui-se então que comunicar, se não é viabilizar a transmissão unilateral e impositiva, também não é favorecer simples manifestações de afeto e simpatia pela expressão natural do educando. Ambos os procedimentos são ineficazes para a efetivação do projeto político deweyano, que consiste na busca constante do ambiente democrático, a mobilização de forças para transformar a realidade que ora se apresenta.
A comunicação proposta por Dewey não é a que se dá pelo simples fato de haver pessoas envolvidas, ligadas umas às outras por laços afetivos. Também não basta que haja indivíduos vivendo em proximidade material ou trabalhando para um mesmo fim. Em Democracia e Educação, Dewey (1959: 5) assinala que “As partes de uma máquina funcionam em conjunto para a obtenção de um resultado comum, mas não formam por isso uma comunidade”. Para que as máquinas pudessem constituir uma comunidade seria preciso que comunicassem, umas às outras, os fins que têm em vista. Nos grupos humanos dá-se o mesmo: “Grande número de relações em todos os grupos sociais ainda se encontram no plano das peças das máquinas”; indivíduos “utilizam-se uns dos outros para obter resultados desejados, sem atender às disposições emocionais e intelectuais e ao consentimento daqueles de quem se servem”. São relações em que prevalece “a superioridade física, ou de posição, habilidade, aptidão técnica e o domínio mecânico ou financeiro da aparelhagem ou dos instrumentos de trabalho”.
	Para que a humanidade saia do plano das máquinas e desenvolva a comunicação verdadeira, Dewey (1959: 6) postula que “pais e filhos, professores e alunos, patrões e empregados, governantes e governados” formem um verdadeiro grupo social, que tenham objetivos verdadeiramente comuns e, mais do que isso, que comuniquem tais objetivos. Eis a relevância do diálogo que, na concepção deweyana, não se resume à troca ocasional de palavras. Para que se efetive a genuína comunicação e para que a comunicação se converta em ação, é preciso que cada um tenha “a experiência pessoal da pessoa a quem vai ser comunicada” a própria experiência: “precisamos conhecer, imaginando-a, a experiência de outras pessoas, para compreensivelmente lhe falarmos sobre nossa própria experiência”. Daí a comunicação assemelhar-se à arte, uma arte que, sendo “vitalmente social ou vitalmente compartilhada”, seja, por conseqüência, vitalmente educativa.

8. Uma nova metáfora: a arte
Para concluir o presente estudo, lembramos que a metáfora comunicação, utilizada por Dewey para atribuir significado à sua proposta educacional, transita por temas como cultura, democracia e ciência. Curiosamente, a reflexão deweyana conduz a uma nova metáfora: a arte. Conforme vimos aqui, a ciência, expressão da forma perfeita dos conhecimentos admitidos como certos, em dado momento, pela comunidade científica, é a meta para a qual a escola deve conduzir os aprendizes. E vimos também que, para comunicar a experiência mais bem-sucedida que a humanidade conhece, a experiência científica, aquele que comunica deve possuir certos atributos do artista.
O que há de curioso nessa formulação é que a palavra ciência, crucial no pensamento do autor, é usualmente empregada com conotações opostas ao espírito e às práticas artísticas. Esse aparente paradoxo desfaz-se quando notamos que, ao aludir à ciência, Dewey visualiza não os produtos do engenho científico – que tanto servem ao bem-estar quanto à destruição da humanidade – mas também, e principalmente, à ciência como método de pensar. Tal método, segundo Dewey, é o único meio capaz de conjugar conhecimentos sobre o passado com observações metódicas sobre o presente para projetar melhorias futuras. Para obterem sucesso, os cientistas precisam adotar procedimentos éticos que envolvem ampla negociação de pontos-de-vista e farta dose de respeito pela multiplicidade de opiniões e pelas evidências oriundas de investigações empíricas da natureza.
A expressão método científico, portanto, é para Dewey uma maneira política de nos posicionarmos diante de nossos semelhantes. Para ele, a prática da ciência prevê, fundamentalmente, argumentação, livre trânsito de opiniões e respeito por todos os que se mostrem capazes de refletir segundo regras democráticas. É por isso que Dewey diz, como já vimos: “Ciência subentende um esforço inteligente e perseverante para rever as convicções correntes a fim de excluir delas o que é errôneo”. A noção deweyana de prática científica ultrapassa o ato de consolidar o conhecimento perfeito, pois consiste em exercitar a busca permanente do conhecimento no intuito de superar o senso-comum, e é fazê-lo de um modo muito peculiar: por intermédio do diálogo livre e aberto, em ambiente verdadeiramente democrático. 
Isso requer, evidentemente, um certo tipo de comunicação, uma certa capacidade para manejar as emoções envolvidas na transmissão de conhecimentos e valores, o que supõe certas disposições políticas dos envolvidos. Quando educação e ciência habitam o mesmo território, comunicar experiências exige imaginação para entender a experiência alheia, com o objetivo de transformá-la. É nesse ponto que a metáfora arte se faz necessária, pois só ela expressa o conteúdo humano que Dewey deseja conferir ao processo educativo. Arte é a metáfora que qualifica atividades humanas vitalmente compartilhadas que podem tornar-se vitalmente educativas.
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