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Educação:
dois pólos de significados

transformação

consciência

ação

educere

“edução”

ducere
“ducação”

conservação

o fim da educação é a ação



ação/consciência: projetos
ser é pretender ser (Julián Marías)

futuro/antecipação da ação

ação do sujeito/ 
coação impossível

Projetos 
pro jactum abertura/risco/criação

metas/objetivos



Projetos: a montante e a jusante

planejamento

avaliação

trajetórias

projetos

sonhos

ilusões

utopias

vontade

esperança

élan vital



emoção/liberdade: jogos

presente/desempenho

regras/submissão

jogos 
liberdade/acaso/criação

objetivos/simbolismo



jogo/projeto: pontes naturais

jogo projetoilusão  
risco



jogo/projeto: pontes naturais

jogo projetocompetência       
sorte



Projetos e valores

- Há metas que valem; há metas que não 
valem;

- Há metas que valem mais; há  as que 
valem menos;

- Há o que deve ser conservado e o que 
deve ser transformado;

- Há o que deve ser cultivado e o que 
deve ser combatido



Educação, Igualdade, Cidadania

CIDADANIA: civis/pólis, cidadão/político

 Senso comum: direitos, deveres, normas...

 Núcleo: participação, projetos, valores
(articulação entre interesses individual e coletivo)

 Âmbitos: econômico, político, jurídico...

 Síntese: Somos iguais como cidadãos



Educação, Diferença, Pessoalidade

PESSOA (persona, máscara, teatro, per+sonare)

- Senso comum: indivíduo, sujeito, pessoa

- Núcleo: representação de pápéis, projetos
-

- Âmbitos: ético, estético, religioso...

Iguais como cidadãos,

somos diferentes como pessoas 



cidadania e pessoalidade

Cidadania 
igualdade

Pessoalidade 
diferença

direitos/deveres

projetos/valores



Cidadania e Profissionalismo

Cidadania    
autonomia

Profissionalismo 
auto-regulação

direitos/deveres

competência técnica

articulação 
individual/coletivo

articulação 
público/privado

projetos/valores

compromisso



Pessoalidade/cidadania/profissionalismo 
papéis/âmbitos

pessoalidade (diferença)

cidadania (igualdade)

profissionalismo

(compromisso)

público/privado

sentimentos, valores, religiosidade,...

direitos, deveres, normas,...



Profissionalismo: desvios

tecnicismo   
(basta a competência

técnica)

mercenarismo 
(compromisso com mercê)

amadorismo  
(falta de compromisso)

corporativismo 
(compromisso com os iguais)



Educação: construção da autonomia

igualdade              
cidadania

sociedade             
sistema de distribuição de papéis

diferença      
pessoalidade

pessoa               
feixe de papéis, projetos, construção 
na ação, formas de participação 

protagonistas

coadjuvantes

NORMAS



Projetos e valores: cidadania, 
pessoalidade, profissionalismo

FEUSP     EDM 5804  Tópicos de EPISTEMOLOGIA E DIDÁTICA     1ºsem/2011

Nílson José Machado
Universidade de São Paulo/Faculdade de Educação

njmachad@usp.br

www.nilsonjosemachado.net

mailto:njmachad@usp.br

