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RESUMO 

Esta dissertação constitui-se de uma interrogação do sentido da educação instituída 

pela sociedade capitalista moderna e busca explicitar novas formas de conceber a 

formação humana. Apresenta a formação para a autonomia como possibilidade para 

autocriação e auto-alteração do social-histórico, de forma refletida e deliberada, que 

se  constituem  nas  condições  para  a  criação  de  novos  direitos.  Considera-se  a 

criação de novos direitos como obra da práxis política dos sujeitos sociais formados 

para  a  autonomia  e  por  instituições  sociais  autônomas.  Assim,  a  criação  da 

autonomia social e individual, como uma exigência para a criação de novos direitos, 

implicou,  de  um  lado,  interrogar  o  sentido  das  instituições  e  da  formação 

constitutivas e instituintes das formas heterônomas das relações sociais existentes, 

e de outro, afirmar a imaginação criadora, a justiça e a liberdade como questões 

nucleares  da  formação  humana.  A construção  dessa  perspectiva  fez-se  com  a 

elucidação  do  pensamento  sobre  o  imaginário,  a  autonomia  e  a  democracia.  O 

imaginário  social  é  fonte  da  criação  incessante  e  indeterminada  do  ser  e  da 

sociedade, que se autocriam e auto-alteram em razão tanto dos significados sociais 

disponíveis como da criação de novos significados. A autonomia e a democracia são 

as condições para que a autocriação e auto-alteração dos sujeitos sociais sejam 

explícitas,  refletidas  e  lúcidas,  o  que  pressupõe  serem  realizadas  por  meio  do 

debate e da deliberação coletiva. Se o social-histórico é criação dos homens, para 

que seja uma criação feita com consciência e lucidez supõe-se que eles assumam a 

responsabilidade  política  de  criá-lo  com  dignidade  e  justiça,  obra,  portanto,  de 

sujeitos  sociais  autônomos  e  de  instituições  sociais  democráticas,  nas  quais  a 

igualdade e a justiça sejam uma exigência da sociedade.  
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