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RESUMO 

 

Muito se tem tratado nos últimos anos sobre um dado sentimento de crise sobre o qual 
se abateria a autoridade docente. Há nos dias de hoje, nas falas dos atores que compõe o 
universo da escola, um entrecruzar de significações que intencionam atribuir algum 
sentido a natureza e extensão dessa propalada crise na ambiência escolar e 
especificamente no espaço da sala de aula. Deste modo, esta pesquisa teve por objetivo 
central analisar as representações sociais da autoridade docente. Por principal eixo 
norteador da investigação foram utilizados os aportes da teoria das representações 
sociais idealizada por Serge Moscovici. Tal escolha consubstanciou-se na idéia de que 
as representações sociais acerca da autoridade de certa forma inflectir-se-ia na 
edificação tanto dos espaços de convivência pedagógica quanto nos discursos 
circulantes e nas práticas dos professores nestes espaços. A pesquisa foi realizada junto 
a 42 professores e professoras vinculados a rede de ensino do estado de Pernambuco. Os 
participantes compreenderam um universo de profissionais com diferentes tempos de 
exercício da docência e oriundos de turmas regulares do Ensino Fundamental e Médio. 
Os instrumentos de coleta de dados envolveram a aplicação de entrevista 
semiestruturada e a inquirição via associação livre de palavras. A apreciação das 
respostas da entrevista foi feita com base nos encaminhamentos propostos por Bardin 
quanto a análise de conteúdo. Os dados da associação livre de palavras foram avaliados 
a partir da disposição dos mesmos em relação a evocação das palavras e agrupamento 
por campos semânticos. Os resultados desta referida análise, conduzem a algumas 
considerações: a. que as representações sociais sobre a autoridade docente no mais das 
vezes se identificam com as visões de um dado poder arbitrário (autoritarismo), embora 
também entendido como legítimo e necessário aos processos educativos; b. que tal 
autoridade estaria vinculada ao emprego de uma dada força desprendida do professor 
para com o aluno; c. que a autoridade estaria assentada e proximamente atrelada aos 
sentidos de uma normatividade útil a organização dos espaços pedagógicos. e por fim, 
d. de que o diálogo e a qualidade da relação com o aluno interferiria diretamente na 
instituição desta autoridade. Tais significações aliadas a visão de uma dada 
contextualidade que lhes abarcam deixam entrever do quanto em nossos dias a 
autoridade do professor careceria de ser debatida no âmbito da escola no sentido de 
poder possibilitar espaços nos quais o lugar do professor e do aluno possam ser 
repensados sobre uma nova logicidade que permita uma melhor edificação dos espaços 
convivência escolar. 
 
Palavras-chave: Autoridade – Representações Sociais – Relações escolares 
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ABSTRACT  

 
In the last years, a feeling of crisis has been remarkably considered concerning the 
teacher’s authority. There is, nowadays, in the discourse of those who mingle the school 
universe, an intercrossing of meanings which tent to attribute some sense to the nature 
and extension of such crisis in the school environment and specifically in the classroom. 
Under such contextuality, this research had, as main objective, to analyze the social 
representations of the teacher’s authority. The studies of the theory of representation 
idealized by Serge Moscovici were used as paramount support to lead the investigation. 
Such choice, unified with the idea that the social representations of the authority 
somehow would delve toward the edification into the spaces of pedagogical coexistence 
as well as in the discourses and in the praxis of the teachers in those places. The 
research was made with 42 teachers from the State Schools of Pernambuco/Brazil.  The 
participants were from different time-period of teaching and derived from Elementary 
and High School levels. The instruments of data collection were: semi-structured 
interview application and the questionnaire of free association. The appreciation and 
analysis of the discourse content of the answers in the interview were done based on the 
proposal guided by Bardin. The free-word association data were gauged from the 
disposition of the usage of words and word-mapping group. The results of the 
mentioned analysis lead to some considerations: a. the social representations about 
teachers’ authority frequently identify themselves with a particular arbitrary power point 
of view (authoritarianism), though, it’s also understood as real and necessary to the 
educative process; b. such authority was linked to the usage of a specific power from 
the teacher towards the student; c. the authority would be founded and nearly combined 
to the senses of a normative demeanor, useful to the organization of pedagogical spaces; 
d. the dialog and the signification allied to the view of a distinct contextuality that holds 
them, let us realize how urgent the teacher’s authority needed to be discussed in the 
pedagogical ambit, in the sense of creating possible spaces, in which the role of the 
teacher and the student can be rethought under a new logic that allows a better 
edification of spaces of pedagogical coexistence. 
 
Keywords: Authority – Social Representations – Classroom 
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“Somos todos aprendizes de uma arte que ninguém nunca se torna mestre” 

Ernest Hemingway 
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“... E daremos ao mais velho autoridade sobre os mais novos, com o direito de punir”. 

Platão, A república. 

 

“... Tudo tende, neste século, a lançar o odioso sobre a autoridade legítima”. 

Stendhal, O vermelho e o negro 

 

 

 

Muito se têm dito nos últimos anos sobre a vivência de certo sentimento de crise 

que se abateria sobre as práticas docentes e sobre a ambiência física e intersubjetiva 

destas práticas, no caso essencialmente na escola e na educação. (FURLANI, 1990; 

ARENDT, 1992; AQUINO, 1996, 1998, 1999, 2003, 2009; DOZOL, 2003; GUILLOT, 

2008; BARROSO, 2008). Uma das dimensões importantes de tais vivências recai sobre 

um contínuo processo de desgaste do lugar da docência na tarefa formativa dos sujeitos. 

Neste contexto, o lugar do professor ante sua prática tem sofrido os ventos de constantes 

resignificações que por vezes passam a questionar a legitimidade de seu exercício 

profissional.  

Neste cenário verifica-se um incidente afrontamento da autoridade na escola. 

Professores e alunos passariam a sentir dificuldades diversas em estabelecerem 

conjuntamente as bases éticas e relacionais necessárias ao ordenamento profícuo dos 

espaços1 de experienciação pedagógica; lugar este, sabidamente compreendido por 

inúmeros acordos normativos de convivência. Como decorrência, a figura do professor, 

no exercício de sua prática e nos lugares onde ela se manifesta, acabaria por se 

reconfigurar diante novas e difíceis requisições. Uma delas recairia sobre a assunção de  

                                                 
1 Aqui tomado a partir da inteireza do conceito de Milton Santos (2002), “O espaço é formado por um 
conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”; no andamento do texto 
quando do uso do termo, este será empregado nesta concepção (p.63).  
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algum tipo de autoridade que lhe auxiliasse na efetiva realização de sua prática e na 

consequente dinâmica interativa nela dinamizada.  

Como imagem representativa desta realidade, no que se refere aos afrontamentos 

dirigidos aos lugares ocupados na docência (e aqui retratados na sua forma mais 

concreta e extremada): segundo dados do INEP2, coletados em pesquisa realizada com 

11.467 professores e professoras de todas as regiões do Brasil, 37,64% dos educadores 

já sofreram algum tipo de violência no exercício de sua profissão e no interior da escola. 

Deste universo, a região nordeste apresentou o maior índice de violência contra 

professores no país: 35,28%3. Numa pesquisa espontânea realizada pelo SINTEPE4, 

31% dos professores da rede estadual do estado de Pernambuco já sofreram algum tipo 

de agressão, sendo 6% dessas de natureza física5.  

Se tomarmos a violência contra o professor como um ato que por essência tanto 

atenta contra a edificação dialogada dos espaços quanto acaba por direcionar-se à 

imagem de autoridade investida na figura do mestre, talvez, e por vários motivos, 

estejamos vivendo sob o primado de um interrogar constante e ferrenho desta mesma 

autoridade. 

As razões que perfazem a essência de tais dados certamente são múltiplas. 

Contudo, é possível dizer que elas falam do quanto a autoridade do lugar do professor se 

vê em nossos dias numa condição de crise, bem como da extensão desta condição na 

sala de aula. Este lugar privilegiado no qual se efetivam as ações de professores e alunos 

se faz, portanto, superinvadido por uma série de contingencialidades que influem na 

dinâmica das relações ali perpetradas.  

                                                 
2 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Fonte: www.inep.gov.br 
acessado no dia 29 de outubro de 2008. 
3 Região Sul: 15,97%; Região Sudeste: 18,88%; Região Centro-Oeste: 13,55; Região Norte: 16,32%. 
4 Sindicato dos trabalhadores em educação de Pernambuco. 
5 Fonte: Jornal Diário de Pernambuco. 19/10/2008. 
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Tais dificuldades inerentemente se atrelariam ao sentimento corrente de perda  

desta autoridade, o que por sua vez acaba por fomentar um conjunto de discursos que 

intencionam explicar o que nestes lugares ocorre. Tratar-se-ia de uma tentativa velada e 

por vezes intencional de poder significar os acontecimentos que tocam a natureza das 

relações, a produção contínua de sentidos e a imagem que o professor possuí do lugar de 

autoridade a ele destinado. 

Neste sentido, verifica-se, para aqueles que convivem de forma próxima com a 

ambiência escolar, uma profusão de falas que desejam aclarar o fenômeno da 

autoridade; como que juntos na vicissitude de artífices de uma mesma prática os 

professores compartilhadamente buscassem construir múltiplos significados que 

viessem por edificar úteis universos de sentido; verificando-se assim, que no concurso 

de tais falas, surgiriam certos mapas norteadores de suas práticas, bem como e também 

formas singulares de buscar construir a ambiência pedagógica6.  

Estes discursos se manifestariam tanto nos “bastidores” das relações escolares, 

quanto também nos escritos que transportariam tal problemática para o campo aberto da 

pesquisa em educação.  

Sobre tais constatações-assertivas e no curso da vivência das mesmas, a intenção 

abrangente da presente pesquisa é contribuir para com a produção de conhecimentos 

relacionados à temática da autoridade na interface de suas possíveis vinculações com a  

construção e dinâmica da ambiência pedagógica enquanto lugar privilegiado no qual as 

práticas docentes se efetivam nas bases daquilo que entendemos ser um dos imperativos 

de nosso tempo.  

                                                 
6  Apenas como recurso de linguagem ora utilizaremos o termo “sala de aula” ora empregaremos  a 
expressão “ambiência pedagógica”, embora possamos reconhecidamente entender que a ambiência 
pedagógica poderia se dar em qualquer espaço dentro ou fora da própria escola, onde se efetivam também 
processos de ensino-aprendizagem e formativos; tomaremos aqui a “ambiência pedagógica” como o lugar 
privilegiado em que a educação formal se efetiva, a saber, e como dissemos: a sala de aula.  
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Neste contexto, a pesquisa que aqui se empreendeu teve por objetivo central: 

analisar as representações sociais sobre a autoridade docente tomadas a partir do 

discurso de professores e professoras na sua possível interface com o espaço da sala 

de aula. 

Por “sala de aula”, aqui tomamos a compreensão de um espaço no qual se dão 

inumeráveis acontecimentos; espaço no qual se efetiva uma dada prática docente; 

espaço que fala também de processos interativos mediados por trocas afetivas, 

vinculações várias, modos de conduta e ordenamentos; lugar socialmente admitido no 

seio de uma cultura e de uma tarefa a ser realizada; lugar influenciado por fatores de 

ordem diversa e que de certo ultrapassam a própria realidade escolar. 

Evidentemente e assim considerando, a sala de aula não é apenas um lugar. É de 

fato um espaço sociointerativo que supera sua dimensão apenas física para comportar o 

conjunto de aspectos humanos que ali se manifestam, ou seja: os valores, as crenças, os 

atos de vontade, as intencionalidades, os ideários, os papeis sociais, as comunicação e a 

linguagem, os conflitos, os silêncios e  infortúnios.  

 A delimitação deste objeto de estudo e do campo no qual ele vai se desdobrando 

nos atos da própria pesquisa aqui realizada, coaduna-se com o desejo nascente e pujante 

no pensamento pedagógico de poder conhecer mais proximamente a ambiência na qual 

a educação ou a prática formativa de fato se constituí. Neste cenário, as falas dos 

professores acerca de seus afazeres e os elementos que constituem a ambiência na qual 

estes se realizam, passam a ocupar no campo de estudos das representações sociais um 

espaço privilegiado na pesquisa em educação.  

De certo, tratar sobre os “discursos” de professores a partir do estudo das 

representações sociais é ao mesmo tempo: revelar os meandros sobre os quais tais 
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discursos são erigidos a mesma medida da importância dos mesmos para a edificação do 

corpo de ações possíveis à materialidade da docência. 

Assim, aqui se demarca um eixo temático basilar e norteador: a autoridade 

enquanto fenômeno psicossocial que contribuí para com a edificação da ambiência 

pedagógica. 

A autoridade tornar-se-ia por excelência aqui, dentre outros, o elemento que 

interferiria na contextualidade do fazer docente que se manifesta na sala de aula. Neste 

espírito, em sendo as representações sociais uma forma particular de “criar” os espaços 

de convivência humana (a mesma medida que estas interfeririam, como se percebe, na 

produção de sentidos que orientam ações), estas constituiriam a porta de acesso da 

análise aqui empreendida. 

O ponto cêntrico particular e motivador da pesquisa revela-se na face de uma 

trajetória profissional que compreende o difícil e instigante exercício da escuta7 

analítica enquanto psicólogo escolar na rede pública e particular de ensino nas cidades 

de Recife e Carpina – Estado de Pernambuco, onde ao longo do tempo pude entrar em 

contato com inúmeros entraves e barreiras intersubjetivas erigidas na relação professor-

aluno, na relação destes consigo mesmos e com os lugares que ocupam.  Neste cenário 

vivido e revivido com intensidade, pululavam: – alunos cujas ações demonstravam uma 

tentativa clara de enfrentamento direto da autoridade docente, eclodida num misto de 

agressividade, indiferença ou “inação”; professores que por sua vez abriam mão da 

tarefa de construir coletivamente alguma normatividade útil à prática docente e que por 

isso se ressentiam de um suposto tempo onde a autoridade “verdadeiramente” existiria; 

questionamentos vários do que fazer diante de situações de violência velada ou direta 

                                                 
7 Ato que envolve tanto a oitiva do outro quanto de uma atitude intencionada de acolhimento e cuidado, 
bem como e também, no exercício da profissão de psicólogo: da interpretação dos discursos e do diálogo 
inspirado na teoria e técnica psicanalítica, em vista de uma dada finalidade que se quer “terapêutica” e no 
espírito da mobilização de processos de mudança. 
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contra a escola e ou professores; e por fim, pais e mães a solicitar o “pulso firme” da 

escola enquanto substitutivo da autoridade enfraquecida também no cerne da família e 

da sociedade.  

Do caldeamento destes e de outros discursos e do impacto destes em mim 

mesmo, enquanto também ator nesta história, sobreveio o desejo de por ao norte uma 

leitura que viesse inicialmente por contemplar a natureza das “relações de poder” 

alçadas nestas dinâmicas (na construção do projeto de pesquisa ainda quando do 

processo de ingresso no programa de pós-graduação em educação e também na 

apresentação do mesmo nas enriquecedoras vivências na disciplina de Pesquisa II já 

inscrito no programa e na qualificação da pesquisa, a temática circulava em torno do 

“estudo das representações sociais das relações de poder e suas implicações nas práticas 

pedagógicas” tendo como campo de pesquisa a análise comparativa de tais 

representações no Colégio Militar do Recife e na rede estadual de ensino do estado de 

Pernambuco). A posteriori, com o tempo, leituras e releituras, vivências no próprio 

programa de pós-graduação e encontros esclarecedores de orientação, os fundamentos 

da pesquisa melhor definir-se-ia no desejo de analisar as concepções dos professores 

acerca da autoridade e os possíveis reflexos em seus contextos de prática. Tal “nova” 

configuração da pesquisa e uma mudança inicial de percurso se deram por vários 

motivos: a. a percepção de que aquilo que outrora tratará por “relações de poder”, 

carecia de uma melhor delimitação conceitual e até mesmo de cunho semântico; b. 

enquanto “espectador e artífice de falas e silêncios”, desde o início, o percurso teórico-

metodologico da teoria das representações sociais sobrevinha como um trajeto natural 

de quem desde muito enxergará nos discursos os elementos construtores dos espaços de 

interação e das problemáticas ali constituídas; c. o que antes se manifestará como um 

desejo de estudar as “relações de poder” sobre o ponto de vista da teoria das 
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representações sociais veio por inviabilizar-se no sentido de que os objetos de estudo da 

teoria das representações sociais possuem determinadas características8 que na 

formulação inicial do problema ou conduziriam a uma mudança metodológica ou do 

próprio objeto da pesquisa. Optei por modificar o objeto do estudo, no sentido de que tal 

mudança também melhor retratava minhas inquietações iniciais na mesma medida que 

melhor se harmonizava com a metodologia e com as intenções que demarcavam minha 

caminhada; por fim, d. o parturiar de ideias que se sobrevieram aos encontros de 

orientação da pesquisa e os desdobramentos destas na concepção inicial e nos modos de 

percepção dos elementos constitutivos da problemática proposta. 

Enquanto fruto destas idas e vindas, sobrevieram à configuração de uma questão 

central e primeira: Quais as representações sociais de autoridade constituídas por 

professores e quais as possíveis implicações destas. Porquanto, o desafio maior e mais 

abrangente que se pronunciará nas inquietações iniciais (que ultrapassam os próprios 

limites da pesquisa), passou a dimensionar-se na discussão sobre as representações 

sociais da autoridade e seus muitos reflexos no contexto imediato do fazer docente. 

De forma ampla, o objeto de estudo aqui delimitado ancora-se na tentativa de 

poder entender os conteúdos dos discursos acerca da autoridade docente na tentativa de 

poder examinar os modos como tais discursos acabam por refletir a natureza do tempo 

no qual vivemos e nos espaços de experienciação pedagógica que criamos. Portanto, é 

no ponto de encontro havido entre a produção dos discursos e o diálogo com a 

construção dos espaços que o presente trabalho veio por constituir-se. 

De certo, a questão da autoridade docente revela-se enquanto uma das grandes 

vertentes dos debates que na pesquisa educacional brasileira vêm se debruçando sobre 

as múltiplas contingências que influem sobre a relação professor-aluno e as 
                                                 
8 Neste instante o texto “A construção do objeto de pesquisa em representações sociais” de Celso Pereira 
de Sá (1998), sobreveio como uma “martelada” no projeto de pesquisa e na forma como até então 
percebia aquilo que verdadeiramente buscava com a realização do mesmo. 
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problemáticas decorrentes de tal relação. Tais pesquisas têm buscado um olhar que 

considera a singularidade do trabalho docente, os saberes e corpo de ações que 

caracterizam tal prática e a interface de tais determinações na sociedade.   

O que vêm por delimitar o empreendimento destas incursões muito recai sobre o 

surgimento no final do século passado e no esteio do cotidiano das relações na escola, 

de uma série de questionamentos acerca da “qualidade” e das características da 

ambiência pedagógica e do fazer docente; bem como, naquilo que vem se consolidando 

enquanto uma crise de autoridade na escola, com suas múltiplas implicações e 

desdobramentos. 

Assim, considerando o desejo que demarca este foco de interesse, o estudo 

buscou de forma fundamental discutir a construção dos discursos acerca da autoridade 

na correspondência das bases de valores, crenças e significados postos 

compartilhadamente em representações sociais. 

Tal leitura, de certa forma, inspira-se na análise empreendida por Arendt (1992), 

acerca do ocaso dos sentidos atribuídos a autoridade no ocidente enquanto valor e 

prática social orientada aos fundamentos da tradição e da reverência ao passado; 

sentimento que de certo modo se faz contemplado nas falas dos atores que compõem a 

escola (aqui representados pelos sujeitos da pesquisa) que numa esfera maior 

transfigurar-se-ia numa crise da própria educação. 

 Nesta perspectiva, a pesquisa se faz partícipe do tempo presente, em suas 

vicissitudes e contextualidade, na condição teleológica que revela a intenção clara de 

ampliar os conhecimentos dados acerca da autoridade docente na forma de suas 

representações, para que numa perspectiva maior e subliminarmente faça-se ouvir os 

discursos que simbolizam contextos e situações marcados por suas problemáticas e 

condições de possibilidade. 
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Assim, para além da busca pelo conhecimento que aqui se empreende, a 

pesquisa intenciona contribuir para a construção de um discurso cujo centro perfaça o 

direito (aqui tomado também enquanto valor) a autoridade no exercício da docência e na 

construção da ambiência necessária para tal exercício, na idéia de que sem ou a revelia 

da autoridade, talvez não seja possível falar de nenhuma ação genuinamente formativa.  

Deste modo, Segundo Saviani (2007), “A reflexão sobre os problemas 

educacionais inevitavelmente nos levará à questão de valores”(p.43). Tratar sobre a 

questão da autoridade docente implica o reconhecimento da necessidade de se resgatar 

ou constituir diante dos atos pedagógicos e de seus contextos, a legitimidade do 

exercício da autoridade. Condição que revela tanto um caráter axiológico, na base de 

um saber que se quer promotor não só de proposições, teses e argumentos, porém, 

igualmente de valores, crenças e princípios, quanto de um caráter epistemológico à 

medida que se faz na condição de atentar-se para os percursos metodológicos e 

empíricos da construção do conhecimento científico.  

Acerca da gênese de tal vontade de saber, para Platão citado por Strathern, 

(1997), “a filosofia começa com a perplexidade” (p.47). Se tomarmos tal acepção em 

torno da construção do discurso científico que aqui fora empreendido, veremos quê tal 

sentimento mobiliza os primeiros questionamentos basilares do presente estudo. Digo, 

portanto, do quanto de espanto e estranheza me vinham aos sentidos e aguçava-me a 

curiosidade os discursos que tratavam e revelavam de forma clara e ou por vezes 

obducta o sentimento de destituição de um poder amargamente “perdido” e ou por outro 

lado a avidez em prosterná-lo.  

Sob tal condição, diante das múltiplas vivências que nos conduziram ao universo 

da escola, que vão desde a atuação profissional como psicólogo, a vida estudantil, o fato 

de ser filho de pai e mãe professores, e outras vias de acesso em minha própria história, 
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podemos dizer que desde muito nos mobilizava a atenção, como dito, a relação dada 

entre professores e alunos, os lugares atribuídos a eles, os jogos de poder dinamizados e 

os descaminhos interpostos no entrechoque de valores e significados muitas vezes 

distintos e circunstancialmente postos em rota de colisão.  

A relevância de tal análise acompanha a necessidade de poder responder a um 

recorrente sentimento de anomia que se faz perceber de diversos modos na escola 

através do reflexo de numerosos casos9 que muitas vezes representam e ou simbolizam 

um esvaziamento de certa eticidade relacional enquanto também reflexo de uma mesma 

condição que se faz presente no corpo da sociedade.    

No mais das vezes, a resposta empreendida pela pesquisa em educação, neste 

contexto, tem sido repensar o lócus pedagógico no intuito de examinar os modos pelos 

quais este se manifesta enquanto lugar superinvadido por uma dimensão social e 

histórica. Tais tentativas traduziriam, dentre outras coisas, os sentidos e vontades postas 

no teatro das interações humanas em nosso tempo; neste movimento, urgir-se-ia o 

escrutínio dos olhares construtores da escola e das relações ali dadas, inclusive, como se 

verifica, a partir dos usos da pesquisa em representações sociais. 

Assim, se entendermos como Libâneo (2005), que a escola revela-se, na 

perspectiva do lugar que ela ocupa em nosso tempo e das diversas leituras que se 

possam fazer em torno dela, como um espaço privilegiado sobre o qual operam forças 

dinâmicas que se digladiam diuturnamente na sociedade, - as representações sociais 

presentificariam uma dada realidade que refletiria os conteúdos de tal construção.  

O cotidiano, como espaço no qual a vida se constitui, revelar-se-ia na 

materialização de valores e crenças que subjazem e alimentam as ações humana na 

substancialidade do mundo vivido e incidentemente representado; algo próximo do que 

                                                 
9 Apresentando-se aquí a questão da violência escolar como um dos reflexos dados tanto pela crise da 
educação quanto pela especificidade do que veio a configurar-se como uma crise da autoridade docente. 
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viria por constituir-se nas representações sociais - como que em nós houvesse uma 

necessidade primeira de poder criar e modular o mundo a nossa volta, porém sempre e 

seguramente, não criá-lo apenas sob o julgo de nossas idiossincrasias, porém, sobretudo, 

no espaço multifacetado da coletividade e da experiência gregária que nos une, ou seja, 

junto e em cumplicidade com os outros; eis o que para Moscovici (1978), contemplaria 

uma das características centrais das representações sociais e que também para nós diria 

da força analítico-interpretativa da teoria por ele proposta e quê da qual nos valemos.  

 Deste modo, aqui percorremos os caminhos da problemática proposta buscando 

examinar os elementos que a constituem, os possíveis pontos de interlocução entre eles 

e os trajetos conceituais-metodologicos que são privilegiados nesta jornada. Neste 

sentido, considerando a importância da teoria das representações sociais sobre a 

compreensão da realidade social e intersubjetiva na escola, entende-se que é preciso 

“[...] situar o saber do professor na interface entre o individual e o social, entre o ator e o 

sistema, a fim de captar a sua natureza social e individual como um todo” (TARDIF, 

2002, p. 16), Sabidamente, a teoria das representações sociais abarca e privilegia o olhar 

sobre tais “fronteiras” a ponto de intencionar aproximar-se da inteireza de uma mesma 

dinâmica, o que reafirma a coerência deste incurso. 

Tal análise contribuí para com o fortalecimento dos ideários de uma educação 

escolar que prima pela redescoberta do professor enquanto ator investido de sua tarefa;  

tarefa esta que para realizar-se a contento exige sim o firmar de acordos tácitos (porém, 

não irrefletidos) de convivência no qual se estabeleçam lugares próprios aos diversos 

personagens partícipes. 

Para tanto, o percurso da pesquisa configurou-se em torno: a. de um ensaio 

teórico-analítico acerca da temática da autoridade em suas muitas inflexões b. do estudo  
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das representações sociais da autoridade docente tomadas a partir do discurso de 

professores e professoras.  

 Considerando os trajetos trilhados ao longo da pesquisa e o imperativo de 

abordar as temáticas que fizeram parte da mesma, o primeiro capítulo tratou de 

considerar as muitas leituras possíveis que se relacionam a temática da autoridade 

docente, examinando os modos como a autoridade se manifesta nos espaços de 

convivência, suas vinculações com a ambiência pedagógica e com o que vem se 

configurando enquanto um dado sentimento de crise que se abateria sobre o exercício da 

autoridade nos tempos hodiernos. Tal primeiro incurso serviu a idéia de poder 

estabelecer alguns pontos de observação de onde dos quais a autoridade docente pôde 

ser examinada. 

O segundo capítulo se constitui de uma breve  incursão as pesquisas e discursos 

que no Brasil vieram a tomar a temática da autoridade docente como importante ponto 

de reflexão para pensar o cotidiano da escola e das relações ali dinamizadas.  

O terceiro capítulo examina os principais conceitos e contribuições da teoria das 

representações sociais, considerando desde sua gênese e interação num corpo articulado 

de concepções comuns até a sua utilização na pesquisa em educação e no estudo dos 

modos pelos quais os sujeitos comunicam o universo daquilo que lhes cerca.  

O quarto capítulo inicialmente explicita algumas considerações acerca da 

pesquisa qualitativa na idéia de que tal exame permite entrever a forma como os 

procedimentos e resultados da própria pesquisa são admitidos dentro de um quadro mais 

amplo de entendimentos correntes. Em seguida, são expostos os percursos 

metodológicos da pesquisa considerando o relato dos procedimentos realizados, a 

caracterização dos professores participantes e algumas impressões acerca das vivências 

que se desdobraram quando das muitas aproximações ao campo de estudo. 
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 O quinto capítulo traz a exposição e análise dos resultados, com destaque para os 

componentes representacionais advindos dos discursos dos professores-participantes.  

 Por fim, as considerações finais da pesquisa retoma algumas questões ainda 

prementes e outras considerações, com destaque para as possíveis leituras que podem 

ser feitas em função da identificação das representações sociais acerca da autoridade 

docente. 

 Deste modo, a pesquisa buscou contemplar a análise das representações sociais 

acerca da autoridade docente na perspectiva de que tal leitura possa contribuir para com 

o estudo do cotidiano escolar na face do lugar ocupado pelo professor diante de sua 

prática. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE A AUTORIDADE: ALGUMAS POSSÍVEIS LEITURAS 
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Circunavegar, segundo o dicionário Aurélio de língua portuguesa, é a ação de 

“Navegar em volta do globo, duma ilha ou dum continente” (FERREIRA, 1988); aqui, 

tomaremos a palavra ao ato de volver e revolver o olhar sobre a temática da autoridade, 

como forma de obter as primeiras aproximações ou vias de acesso ao objeto de análise 

da pesquisa.  

A intencionalidade central deste primeiro capítulo é transitar sobre os principais 

conceitos e entendimentos correntemente admitidos em torno da temática da autoridade. 

Neste sentido, se o objetivo primeiro da pesquisa recai sobre a busca pelas 

representações sociais acerca da autoridade, nada mais natural do que dizer um pouco 

sobre os conceitos utilizados para definir o que seria a autoridade, os modos pelos quais 

ela se manifesta nos espaços formativos e no imaginário de nosso tempo.   

Nisto, é preciso também situar, que os estudos acerca da autoridade e suas 

implicações no cotidiano da escola perfazem uma contínua busca por sucessivas 

aproximações de onde no enredamento do tema buscam-se pontos de inflexão e apoio 

que possam auxiliar a clarificação de tal problemática. Contudo, qualquer leitura que 

intencione revelar alguma perspectiva útil em torno da temática da autoridade terá que 

assumir antes a complexidade e abrangência de tal intento na condição de poder admitir 

que tal tarefa se faz sempre lacunar. 

Eis que se faz relevante reconhecer também e desde já, que as nuances que se 

desejou perceber são, sobretudo frutos de uma história vivida e que numa medida última 

crê e sente a priori que a autoridade se faz uma das condições imprescindíveis à 

formação dos sujeitos e, portanto, para com a ambiência em que os processos 

formativos se efetivam se efetivam.   

 Em essência, a tarefa consistiu em preambularmente examinar a temática da 

autoridade no sentido de suas vinculações com a ordenação dos espaços de convivência 
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humana, suas implicações na produção destes espaços, seus possíveis efeitos do ponto 

de vista intersubjetivo e seus desdobramentos na ambiência escolar. 

Nesta perspectiva, a intenção é: a. discutir o conceito de autoridade, inclusive 

utilizando-se dos sentidos etimológicos da palavra e usos comuns; b. elencar algumas 

de suas características, princípios e concepções basilares que lhe atribuem sentido e 

significados diversos; c. assoalhar a importância do exercício da autoridade diante dos 

espaços formativos e de convivência humana d. discutir os elementos constitutivos da 

atual crise da autoridade docente a luz de suas possíveis vinculações com o etos pós-

moderno.  

Para tanto, nos valemos de alguns trajetos já percorridos por outros autores, de 

relatos que representariam os sentidos dados a autoridade em alguns momentos da 

história, e por fim, da tentativa de fazer dialogar tais perspectivas com a multiplicidade 

de aspectos que compõe o fenômeno sociointerativo da autoridade. O capítulo foi 

secionado em função de seus objetivos e organização textual, no entanto há um desejo 

latente de que o mesmo se apresente como uma dada unidade cuja espinha dorsal possa 

identificar-se com o reconhecimento da importância da autoridade. 

Dada a amplitude da temática e suas vinculações em campos de saberes 

didaticamente distintos, foram utilizadas concepções comuns a diversas disciplinas do 

corpo das “ciências do homem”: da sociologia, da antropologia jurídica, das ciências 

políticas, da filosofia do direito, da psicologia social e do desenvolvimento, da 

psicanálise e da pedagogia; bem como, “imagens” representativas na arte literária e 

cinematográfica. A utilização de tais aportes viriam por revelar tanto a complexidade do 

tema quanto da necessidade de poder discuti-lo no espectro de uma leitura que se quer 

ampla, porém circunscrita ao objeto de análise aqui proposto. 
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Verifica-se também que na escrita do texto privilegiou um tipo de abordagem 

que intencionou num primeiro momento discutir os elementos chaves e características 

que abarcam a temática da autoridade para depois e concomitantemente ir inserindo-se 

na discussão as questões que cercam o lócus educativo e os afazeres do professor.  

Desde o princípio se deseja que ao tratar sobre a autoridade de uma forma 

abrangente e na consideração das múltiplas formas de percebê-la possa o leitor 

imediatamente e na leitura do texto transportar-se para o universo das questões inerentes 

a vivência educativa. Tal “transposição” ora será conduzida, ora necessitara que o 

próprio leitor a faça. A intenção comunicativa é de fato permitir que o leitor possa aos 

poucos transportar-se ao universo da sala de aula a partir da discussão acerca da 

autoridade e seus possíveis desdobramentos tanto nela quanto noutros espaços.  

 

1.1. Do conceito de autoridade: da etimologia da palavra aos usos comuns 

 

 Conceituar a autoridade se faz uma tarefa sempre difícil. Há de fato muitas 

formas de fazê-lo. Contudo, sempre se privilegia uma faceta de sua natureza de acordo 

com os inúmeros interesses que movem as palavras e as definições. Porém, de certo, 

isso não deslegitima as tentativas de fazê-lo. 

O que talvez desde muito se entenda, é que todo e qualquer espaço de 

convivência humana há de pressupor a presença de alguma manifestação de autoridade. 

A mesma, de fato auxiliaria a produção de acordos intersubjetivos essencialmente caros 

a quaisquer dinâmica interativa. 

Enquanto imagem de tal acepção, o diálogo dado entre Sócrates e Críton 

(principiado junto ao prenúncio da condenação de Sócrates)  revela-se como uma égide 

ao primado da “ordem” sobre as “escolhas” dos homens e algo do que diz do valor da 
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autoridade e da ideia de que ela se fundaria na condição de um poder antes de tudo 

orientado a sua finalidade social.  

Diante da sentença que o esperava, Sócrates faria uma defesa rija da observância 

da autoridade da lei como princípio de ordenação da vida em comunidade. 

 
Se no instante de nossa fuga, ou como queres denominar nossa saída 
as leis da república nos dissessem: ‘Sócrates, o que vais fazer? 
Executar teu plano não significa aniquilar-nos completamente, sendo 
que de ti dependem as leis da república e de todo o estado? Acreditas 
que um estado pode subsistir se as suas sentenças legais não têm poder 
e, o que é mais grave, se os indivíduos as desprezam e aniquilam? Que 
responderíamos Críton, a essas e a outras acusações semelhantes? 
Quantas coisas não poderiam ser ditas, até mesmo por um retórico, a 
respeito do aniquilamento dessa lei que exige o cumprimento das 
sentenças emitidas? (PLATÃO, 1999. p. 109). 
 
 

De fato, as palavras de Sócrates e ou, o tipo de moralidade que mobiliza suas 

escolhas talvez soe mal a nossos bons ouvidos “críticos” e afeitos a discursos orientados 

ao valor quase supramundano da liberdade e autonomia dos sujeitos. A revelia de tal 

sentimento, o discurso de Sócrates guardeia a essência daquilo que nos conduziu em 

direção ao que somos: - sujeitos imersos num mundo dito civilizado, ordenado por 

regras que ultrapassam as vontades individuais, regulado por princípios de observância 

recíproca das leis, balizado por uma dada autoridade que circularia tanto em torno de 

regras sociais fundantes da cultura quanto na legítima defesa de tais regras pelas vias de 

representantes instituídos. 

O que estaria em jogo neste breve diálogo seria a pungente questão de saber 

como seria possível viver em coletividade se não quando sobre os homens não pairasse 

a onipresença da lei a dizer a todos os limites de suas ações e aquilo que se espera de 

cada um e de todos. Sobretudo, quais seriam as consequências da inobservância radical 

dos ordenamentos de convivência e das normas estabelecidas, mesmo que num outro 

extremo possamos entender que a observância absoluta e irrestrita poderia coadunar-se 

com algum tipo de etos totalitário. 
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A princípio, os campos privilegiados sobre os quais tais entendimentos  

habitariam, repousa sobre o espaço público como lugar no qual os interesses dos 

homens se digladiam e se ordenam naquilo que comumente chamamos de política, 

quando das dinâmicas de consecução e balizamento das vontades, ou mesmo naquilo 

que concebemos como o direito, no que compreende o conjunto das normais que regem 

a vida em comunidade e que de certo servem ao exercício da vida pública. 

Tais dimensões emergem no espectro da presente discussão a medida mesma 

que a autoridade pode ser entendida como a manifestação de um poder que se dá a 

função de ordenar os espaços, de onde do qual partilharia de uma dupla finalidade 

indissociada: o primar de ordenamentos e o exercício legitimo deste mesmo poder 

(REALE, 1999, p. 470).  

Posto que a educação também se materializa num espaço eminentemente 

interativo, e assim o é desde sempre, nela se adviria de pensar também, os modos de 

ordenação, construção e dinamização destes espaços. O argumento aqui defendido e que 

de fato conduz ao conceituar do termo em questão, é que a autoridade participaria 

efetivamente da construção da vida em comunidade. 

Desta forma, seria possível dizer que em sendo a autoridade a manifestação de 

um dado poder, sobre ela recairia a tarefa de exercê-lo a luz de um conjunto de normas 

que a suportassem. Para Dahrendorf (1968 apud Boudon,1996) seria de certa forma 

impossível imaginar “um sistema de normas e sanções sem a autoridade. [...] uma 

sociedade que se autorregule sem poder e sem autoridade é pura utopia” (p.117). 

De tal concepção, adviria a questão de saber, como tais ordenamentos se 

traduzem em normas sociais que por sua vez se fazem cumprir em acordos quase-tácitos 

e no mais das vezes preservados em torno da autoridade. 
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Para a Hoebel e Frost (1996), os homens criam em torno da edificação dos 

espaços de convivência um conjunto de regras ou leis socialmente compartilhadas de 

acordo com os imperativos de suas ações no mundo. Ao chefe da tribo, ou a 

“autoridade”, lhe é imputada na representação dos interesses de todos; o “direito - 

privilégio” de fazer cumprir aquilo que se revela importante no seio da coletividade 

(p.306-307).  

Tais entendimentos são compartilhados por vários discursos que tratam de uma 

forma ou de outra sobre o homem e sua condição “essencialmente” social e orientada a  

diversos modos de convivência que os conduzem a criação de “espaços de autoridade” 

que no comprazimento de obedecê-los e atribuir-lhe legitimidade, acabam por edificar o 

universo das interações. Sobre tal propositiva nos diz Bobbio (1998): 

 
Pode-se dizer que na autoridade é a aceitação do poder como legítimo 
que produz a atitude mais ou menos estável no tempo para a 
obediência incondicional às ordens ou às diretrizes que provêm de 
uma determinada fonte. Naturalmente, isto se verifica dentro da esfera 
de atividade à qual a autoridade está ligada ou dentro da esfera de 
aceitação de autoridade. É evidente, na verdade, que uma relação de 
autoridade como toda e qualquer outra relação de poder diz respeito a 
uma esfera que pode ser mais ou menos ampla ou mais ou menos 
explícita e claramente delimitada (p.90). 
 

 Desta forma, a autoridade perfaria uma contingencialidade na qual a sua 

sustentação dependeria de uma atitude de voluntariedade diante da mesma. 

Voluntariedade esta que seria admitida como fruto da legitimidade nela assentada. A 

legitimidade no pensamento de Bobbio (1998) ocuparia um lugar central ante o conceito 

de autoridade à medida que esta revelaria a face da construção de imprescindível 

alicerce, que na construção do governo dos homens, consistiria “[...] na presença, em 

uma parcela significativa da população, de um grau de consenso capaz de assegurar a 
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obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força” (p.675)10. A legitimidade 

atribuiria a autoridade a condição de sua própria essência de onde do qual sem ela, a 

última simplesmente não poderia existir ou perpetuar-se no tempo.   

Neste sentido, na perspectiva de Bobbio (1998), e acreditando que esta pode de 

certa forma abarcar a amplitude do conceito: a autoridade seria a manifestação de um 

dado poder que por sua natureza conduz a uma atitude de obediência e observância de 

seus ordenamentos (normatividade) em termos de uma dada legitimidade e no espírito 

de um revelado consenso admitido (p.90-91).  

Enquanto tentativa de conceituação, o infográfico 1 traz alguns dos elementos 

essenciais constitutivos da autoridade 

 

Diante disto, a autoridade se manifestaria no exercício legítimo de 

“empoderamento” socialmente aceito e muitas vezes representado através de seu lugar 

ocupado no conjunto da sociedade e nas relações; diria também da presença de uma 

normatividade útil e orientada aos direcionamentos emanados deste “lugar”; tratar-se-ia, 

                                                 
10 É possível entender aqui que a “força” pode identificar-se com mecanismos de ordem diversa e não 
necessariamente aqueles que denotam a ação física sobre o outro, mais também a persuasão ativa e o 
embotamento ideológico. 
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portanto de um comungamento de condições cujo centro convergiria dinamicamente 

para a autoridade.  

Neste entendimento a validação plena da autoridade repousaria na ideia de que 

ela por essência se constituiria enquanto uma ação coletiva que alicerça (porquanto, 

fundamenta) os lugares sobre os quais ela poderia repousar sua força. A importância de 

tal concepção subscreve-se no fato de que ela representaria, como veremos, diversos 

discursos que tomam os afazeres dos homens no palco da vida pública vendo-os como 

participantes da construção efetiva destes espaços.  

Adotando tais entendimentos iniciais como ponto de referência, eis que se 

prepara o terreno para um pouco dizer sobre o conceito de autoridade que aqui será 

privilegiado de forma objetiva; numa ideia que se quer próxima dos sentidos 

correntemente admitidos em torno do usufruto do poder legítimo e permitindo uma 

leitura das contingencialidades do cotidiano das relações e no espectro dos objetivos do 

presente estudo. Deste modo, segundo o Dicionário Houaiss de língua portuguesa 

(Houaiss, 2001),  autoridade seria: 

1 direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. 

2 superioridade derivada de um status que faz com que alguém ou algo (p.ex., uma 

instituição, uma lei) tenha esse direito ou poder. 

3 membro do governo de um país; representante do poder público. 

4 autorização oficial para se realizar algo. 

5 força de personalidade de um indivíduo, ou grupo, que lhe permite exercer 

  influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões; ascendência. 

6 especialista de reconhecido mérito em dado campo de conhecimento. 

7 faculdade de mudar costumes sociais, de modificar as práticas de grupos sociais. 

8 justificativa; fundamento, base. 
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9     força convincente; peso. 

Dadas as situações em que cada uma dessas definições se engajam, e nelas 

inspirando-nos, a autoridade no uso comum do termo remete no mais das vezes, e como 

vimos, a ideia do usufruto ou posse de uma dada medida de poder tida como 

legítimamente atribuída à alguma norma ou preceito social e ou principalmente aos 

representantes destas. Poder que se converte em direito e usufruto e que estaria 

vinculado à preservação do conjunto de ordenamentos e princípios úteis a comunidade. 

 Se para nós fizéssemos a pergunta do que seria a autoridade, ou que momentos 

de nossas vidas poderia representar tal conceito, certamente, nos remeteríamos a 

pessoas e ou situações nas quais nelas poderiam ser identificadas facilmente a força e ou 

o poder mobilizador da autoridade. A autoridade, neste sentido, se faria ouvir como que 

acionasse dentro de nós alguma ordem interna que nos conduziria por dados caminhos, 

ou como que sobre aqueles que a “possuíssem” paira-se algo que nos impeli-se a um 

sentimento fidelidade e admiração11. 

 Tais sentimentos estariam vinculados aquilo que diante da autoridade se revelara  

pelo sentido de que nela possam habitar as expectativas de um poder que estaria, de 

certa forma sempre a serviço do interesse de todos. 

Algo muito próximo de tal visão assenta-se na leitura empreendida por Giddens 

(1998), acerca do pensamento de Parsons12 sobre as relações de poder. Para ele, 

segundo Parsons (ibidem): “todo poder envolvia um certo mandato, que podia ser mais 

                                                 
11 Uma passagem representativa na obra “Rei Lear”, Shakespeare (2004), nos revelaria um pouco deste 
sentimento de deferência diante daqueles a quem julgamos “possuídores” de autoridade.  
“LEAR - Quem és tu? KENT - Um tipo de coração honesto e tão pobre quanto o rei. LEAR - Se como 
súdito és tão pobre quanto como o  rei, eis realmente pobre. Que desejas? KENT - Serviço. LEAR A 
quem queres servir? KENT A vós. LEAR - Conheces-me, amigo? KENT - Não, senhor; mas revelais algo 
em vosso semblante, que me leva a vos chamar de soberano. LEAR - E que coisa é essa? KENT – 
Autoridade” (p.54-55). 
12 O autor não dispôs as referências à obra de Parsons. 
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ou menos extenso, dava alguns direitos a seus detentores e lhes impunha certas 

obrigações em relação aqueles que lhes estavam sujeitos” (p. 243).  

Deste modo haveria uma reciprocidade necessária em torno das relações 

estabelecidas de acordo com certa assimetria no usufruto do poder e na condição de que 

este se exerceria essencialmente pela delegação mesmo. Delegação está que autorizaria 

a “posse” em vista dos interesses daqueles que o instituíram, permitindo inclusive, a 

ordenança dos meios para sua consecução. 

 Nesta mesma linha argumentativa, segundo Guzzoni (2003), valendo-se da 

etimologia da palavra, a autoridade perfaria a ação no mundo que de forma intencionada 

visa criar este mesmo mundo, como um pintor que sobre a tela projeta suas vontades. 

 

O termo autoridade é derivado do latim erudito auctoritas que 
significa qualidade, investidura, competência de autor. Por sua vez, o 
vocábulo autor é também empréstimo erudito do latin auctor (oris) 
criador, autor, representando fonte histórica, instigador, promotor, no 
sentido derivado do verbo latim augere, ou seja, aumentar, fazer 
progredir (p.15) 

 

Dito desta forma, o sentido da palavra autor da qual derivaria a palavra 

autoridade remete-nos a ideia daquele que cria, age, responsabiliza-se por, faz originar 

algo de acordo com sua intenção-ação, aquele que possuí consigo um potencial em ato 

que interfere e ou exerce algum tipo de influência sobre o meio a sua volta. Porém, na 

observância do sentido que buscamos construir do termo tal fenômeno não aconteceria 

se não numa condição que permitiria aos indivíduos de um lado atribuir tal poder a um 

outro, como também que esse outro o assumisse.  

Desta maneira, para Taille (1999), a autoridade perpassa o sentido de que na 

atribuição livre deste poder e na disposição de lugares distintamente admitidos numa 

relação, residiria a legitimidade e força da autoridade ante a observância de seus 

direcionamentos e ou determinações (p.09-10).  
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Tal entendimento se faz compartilhado por Furlani (1990), a medida que a 

mesma diz que a autoridade se faria enquanto um tipo especial de relação de poder, que 

através de constantes acordos estabelecidos produziria algo no mundo. Ou seja, a 

autoridade se daria de forma concreta e apenas quando situada num espaço dinâmico de 

troca, consentimento, investidura e intenção. Haveria, portanto, de estabelecer-se entre 

as vontades e para além delas no espaço entre o sujeito e os outros; entre os interesses 

que movem os indivíduos e os limites coletivamente respeitados (p.16-20). 

Nesta mesma perspectiva, para Sennett (2001), a autoridade é uma tentativa de 

interpretar os jogos de força que operam no espaço social e que revelariam a face do 

que ele chama de “condições de poder”; ou seja, a autoridade seria uma das muitas 

possibilidades pelas quais o poder manifesta-se na relação entre os homens. Como se 

entre a solidez persuasiva da tradição representada por Jubiabá13 e o crescente, instável 

e novo poder que aflora em Balduíno, a autoridade pudesse transitar neles como que 

resultante das diversas perspectivas pelas quais o poder assentaria sua força.  

Neste contexto, talvez uma passagem do livro “Autoridade” de Richard Sennett 

(2001), onde de forma minuciosa, o mesmo, revela o processo de condução de uma 

orquestra de câmara, bem como, a visão do funcionamento de uma oficina de artesanato 

nordestina (com a permissão do leitor), melhor represente de forma alegórica o conceito 

usual do que seria “a autoridade”. 

 
A imagem de autoridade que mais tenho gravada na memória provém 
de haver observado o maestro Pierre Monteux ensaiar uma orquestra 
durante algumas semanas. Monteux, como sabem todos os que o viram 
apresentar-se, não era um artista carismático. Os movimentos de sua 
batuta ficavam restritos ao espaço de uma caixa que ele imaginava a 
sua frente, uma caixa com uns 45 cm de largura por 30 de altura. A 
platéia pouco via o trabalho da batuta dentro da caixa, mas a orquestra 

                                                 
13Personagem e titulo da obra de Jorge Amado (1995), que trata dentre outras coisas, sobre os 
descaminhos havidos entre dinâmicas de poder interpostas sobre perspectivas dispares, e que se 
entrecruzam no morro do capa negro na cidade de Salvador – BA, na década de 30 do século passado; 
Jubiabá, representaria a tradição na figura do Pai-de-Santo, Balduíno, o operário que ao longo da estória 
tece seu destino em torno da dimensão política da luta de classes.  
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tinha um intensa consciência dele. Um movimento de pouco mais de 
02 centímetros para cima era o sinal de um crescendo; um movimento 
de 25 centímetros indicava uma explosão maciça de som. A maioria 
das deixas (indicações para a entrada dos músicos) era dada pelos 
olhos de Monteux. As trompas, grupo para o qual é sempre difícil dar 
a deixa, recebiam sinais pela elevação de uma sobrancelha; quanto as 
cordas, uma simples olhadela do regente era o bastante. Monteux tinha 
um autocontrole completo e sereno, e essa segurança era o esteio de 
sua autoridade (p. 28-29). 
 

 Outra cena certamente mais próxima da realidade brasileira e de nós mesmos 

pode ser por sorte contemplada no município de Tracunhaém na zona da mata norte do 

estado de Pernambuco; Zezinho, artesão conhecido na região por sua arte de 

confeccionar peças de barro minuciosamente trabalhadas (recorrentemente santos e 

mártires próprios da liturgia católica romana e ou personagens reais ou encantados da 

cultura popular nordestina), ensina um de seus aprendizes a preparar o barro e fazer suas 

primeiras peças; o olhar é sereno, calmo, tranquilo; sem pressa, sem muitas palavras e 

quando essas são proferidas, se fazem marcadas por uma áurea de quem se sente seguro 

e firme de seus saberes e de seu lugar na relação com o aprendiz, os dois sabem que 

Zezinho detêm, inquestionavelmente, por condição do tempo e das circunstâncias, a 

memória de como é que o barro pode moldar-se a vontade das mãos; este pega o barro 

põe na mão da criança, mostra-lhe como fazer uma quartinha14; diz algo do tipo – para 

o barro ficar com forma certa têm que apertar pouquinho, nem muito depressa nem 

com tanta força. O menino ouve, faz e refaz repetidas vezes o mesmo gesto, ao longe 

Zezinho continua seus afazeres na oficina, o aprendiz por vezes olha para o mestre e 

este com leves gestos indica os movimentos necessários a serem seguidos: molhar o 

barro, acrescentar massa, apertar o barro em direção a roda que lhe sustenta e amoldar-

lhe em seu movimento; aos poucos, uma nova quartinha e um novo menino. 

 Tais leituras sobre a autoridade revelaria diversos aspectos nela assentados e que 

até aqui reafirmadamente se apresentam: a “posse” de um poder, a finalidade social do 

                                                 
14 Espécie de recipiente de barro próprio para armazenar água, típico da região nordeste do Brasil. 



41 
 

 
 

usufruto deste poder, a contingência do fato deste manifestar-se numa relação, uma dada 

consensualidade em torno do mesmo e a referência a uma história ou tradição que o 

fundamenta.  

 Neste sentido, para que se possa admitir que alguma relação social possa ser 

orientada pelos fundamentos ou princípios da autoridade, há de se admitir que os atores 

que compõe tal cena possam valorar ou significar os lugares estabelecidos de cada 

sujeito na relação de acordo com a diferenciação clara dos usos do poder por parte dos 

mesmos, bem como, da finalidade a qual se destina.  

 Seguindo tal propositura, Furlani (1990) diz que: “para que a autoridade se 

exerça, é preciso que ocorra o reconhecimento das características de liderança de uma 

pessoa ou grupo, a começar por sua disponibilidade para as necessidades grupais” 

(p.20). Ver-se que nos exemplos supracitados, Monteux e Zezinho fazem parte de um 

cenário onde os mesmos ocupam certos “lugares” ante o saber que possuem, diante de 

seus “discípulos”  e ante desígnios claramente postas.   

Assim, aquele que venha por encontrar-se num lugar de autoridade, digamos 

assim, a exercerá somente quando da legitimidade deste lugar diante de outros que o 

instituem e porquanto o constroem, da finalidade social do mesmo e daquilo que tal 

lugar produz, como que na ideia de que pelas mãos dos súditos é que o trono é feito15. 

De onde para Michel Foucault (2003), o poder se faria em relação e não em posse ou em 

propriedade (se aqui pudermos tomar a mesma dinâmica argumentativa ante a analítica 

do poder e da autoridade), e também do fato de que para ele                            

                                                 
15 Sobre tal argumento, Saragamago (2004), em sua obra “Ensaio sobre a lucidez” descreve o que se daria 
em torno de uma crise profunda de legitimidade ante o exercício da vida pública e o recorrente sentimento 
de destituição dos lugares aos quais tal exercício se realizaria. A estória se passaria num dado lugar onde 
as pessoas optam por votarem em branco no pleito de escolha de seus governantes, a sucessão de fatos 
decorrentes de tal fenômeno social revelaria a condição de uma incidente dificuldade em se estabelecerem 
os fundamentos de alguma autoridade possível.  
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o mesmo não se faria apenas de suas negatividades, mais, sobretudo daquilo que ele é 

capaz de mobilizar em coisas, saber, prazer e discurso (p.08).  

Caberia assim, ao mestre, ao pai, ao “condutor de crianças”, aos mais velhos, 

inclusive e principalmente ao professor e a todo aquele que tivesse por condição de sua 

prática, responsabilidade sobre os infantes, os alunos e ou discípulos, exercer uma certa 

autoridade sobre estes; é possível reconhecer uma fatual importância atribuída em 

relação ao exercício da mesma, tanto na vida pública quanto privada e principalmente, 

considerando nosso primo interesse, na escola. Tal “lugar de autoridade”, pela condição 

do suposto saber que ocupa, por sua finalidade social ou pelas crenças e valores que 

nele são assentadas, exigiria a assunção de um valor simbólico diferenciado em relação 

aqueles que o ocupam. Lembrando apenas que tal valor pressuporia também o 

estabelecimento de princípios que o justificassem, como assim o fora e é com Monteux 

e com Zezinho. 

 Assim, a autoridade no sentido estrito da palavra não poderia estar assentada 

numa ação de domínio sobre o sujeito, ela assenta-se muito mais na ideia de que por 

traz de cada ação do mestre ou senhor existe um projeto de ser para si e para o outro (de 

onde poderíamos dizer da relação próxima entre a educação e a temática da autoridade), 

projeto este que numa perspectiva maior se vê identificado com os anseios da cultura e 

do próprio sujeito que no desejo de ser mais do que se é, delega poder a um outro para 

que ele o auxilie neste intento; isto dizendo naquilo que envolve a tarefa formativa.   

 Quem já presenciou uma roda de capoeira sabe o que é isso. O mestre detém 

sobre si um saber que o diferencia imediatamente dos demais. Quando o mesmo entra 

na “roda” seus movimentos adquirem a feição maior de um ideário a ser seguido dentro 

das possibilidades e destreza de cada um. Os discípulos se colocam livremente neste 
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lugar por acreditarem e admitirem que assim fazendo, maiores serão as condições pelas 

quais os mesmos aprenderão (e se tornarão) o que eles mesmos desejam. 

 Numa esfera outra, ter o privilégio de “falar” com o “Preto velho” em cultos 

religiosos brasileiros de origem africana, pedir seus conselhos e auxílio, é de fato ouvir 

a voz de quem reconhecidamente naquele momento ocupa um lugar de autoridade que 

se baliza no reconhecimento de que esse “outro” que na minha frente encontra-se possuí 

algo ou muito a ensinar-me, posto que, neste caso, muito viveu e sabe; afinal, ele é o 

“Velho” a quem se deve o devido respeito e a correspondente deferência.  

 Os exemplos são muitos, como o do mestre do maracatu rural que normalmente 

também é o mais velho, no entanto pode ser o mais “moço” que reconhecidamente pelo 

grupo detém o poder das palavras na puxada da poesia popular cantada ou mesmo a 

habilidade de organizar a brincadeira, o que nesse caso assentaria sua autoridade na 

competência de “conduzir” os sujeitos e não só na quantidade de anos de sua vida. 

Nestas leituras, portanto, haveria no gesto de reconhecimento da autoridade, um 

gesto antes de tudo de liberdade de quem a edifica. 

Tal ideia, portanto retorna a concepção inicial que diz que a autoridade se 

configura num poder atribuído e não imposto. Portanto, nunca poderíamos identificar a 

autoridade por traz de um uniforme fascista, no peso do martelo do inquisidor ou no 

chicote de um capitão do mato, posto que lhes careceriam o sentido de liberdade 

consentida e reconhecimento do outro. O que se intuí, é que a autoridade necessita ser 

creditada de seu lugar: na capoeira, no candomblé, numa orquestra de câmera ou numa 

sala de aula.  

Nesta perspectiva, uma das concepções mais citadas sobre a autoridade nas 

ciências sociais recorre ao pensamento de Hannah Arendt (1992), onde a mesma 

defende que o sentido histórico do termo nasce do entendimento de que caberia aos 
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mais velhos a assunção de responsabilidade, ante o papel social que ocupam, de exercer 

sobre os mais novos a autoridade legítima que lhes cabe num dos princípios fundantes 

da própria educação, enquanto modo privilegiado pelo qual a cultura e as riquezas do 

passado se fazem perpetuar no presente.  

Haveria, portanto uma condição tal que delimitaria lugares sociais distintos 

aqueles se colocam numa relação pedagógica enquanto “professores” e ou “alunos”. 

Arendt (1992), recorre ao entendimento que a cultura romana possuía acerca da 

autoridade como fruto da ideia de fundação, no sentido de que toda a autoridade balizar-

se-ia no sentido de reverência ou culto ao passado que se faz senhor do presente e que 

se legítima no conjunto de ações edificantes do mundo que fora criado e que se perpetua 

no tempo; tal como o pai se faz senhor de seu filho, posto que o primeiro antecede o 

segundo, o que o faz a priori ter uma visão do mundo que antecede os olhos do filho tal 

como o faz também trazer ao filho algo do mundo que já existe, algo que portanto lhe 

colocaria numa condição diferenciada em relação ao mesmo. Ou seja, aquele que de 

certa forma já tilhou algum caminho, e que a princípio o conhece, possuiria maiores 

condições de se guiar pelo caminho e chegar aonde deseja, bem como, de poder ensinar 

o percurso, ou auxiliar outros na caminhada, diferente do viajante que sem nenhuma 

referência aventura-se sem norte.  

Segundo Arendt (1992), o sentido atribuído à autoridade em Roma, sentido este 

do qual herdamos e que de certa forma, para ela se vê hoje enfraquecido ou em crise, 

repousaria sobre sua relação direta com o respeito delegado pelos romanos ao passado e 

as tradições, principalmente como ponto de legitimidade no exercício da vida pública. 

“A autoridade, em contraposição ao poder (potestas), tinha suas raízes no passado, mais 

esse passado não era menos presente na vida real da cidade que o poder e a força dos 

vivos” (p. 164). Haveria uma sentido de sacralidade que circulava em torno da fundação 
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da cidade, diante do qual cada romano deveria reconhecer uma ligação direta com o 

solo de onde ele viera e em consequência disto, de todos aqueles que o principiaram.  

Neste sentido, a base de sustentação da autoridade como fruto de uma ação 

orientada à reverencia do passado, numa concepção Arendtiana, a entendi como que se 

esta se materializasse num ponto de referência a ser seguido ante o mar da história 

individual e coletiva, não implicando, porém, em nenhuma obediência cega e irrestrita 

ou algum rígido mapa pré-concebido de ações, pelo contrário, apenas traz consigo a 

concepção de que os indivíduos devem referenciarem-se em suas jornadas, algo 

próximo do que intenciona fazer diuturnamente a própria educação. 

Antes do fim deste preâmbulo, caberia uma pequena advertência no que tange a 

relação entre tais leituras e o lugar da educação em nosso tempo; tais argumentos que 

acabam de certa forma por sobressaltar o papel e importância da autoridade podem 

apressadamente conduzir para um tipo de leitura muito corrente no pensamento 

pedagógico, de que a educação e aos “educadores” caberia a responsabilidade pela 

edificação de um mundo plenamente “iluminado”, inclusive no que automaticamente 

lhes outorgariam uma suposta autoridade assentada neste projeto, tal como caberia, em 

função disto, a condução plena dos sujeitos. 

Segundo Brayner (1995), grande parte deste discurso apropria-se do plano 

moderno de emancipação dos homens de suas infâncias medievais. A educação tornaria 

os homens finalmente: libertos, racionais, críticos e conscientes (p.69).  

Tal entendimento, aliado a algum tipo de perspectiva que admita o valor da 

autoridade na escola, pode fazer imaginar despropositadamente que aos alunos estaria 

destinado o lugar passivo do não saber e da “escuridão” e aos professores a posse do 

saber pleno e “ilustrado”, como se o mito da caverna se presentificasse em quaisquer 

sala de aula. Ledo engano; a defesa por uma relação pedagógica autorreferendada por 
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princípios de algum tipo de autoridade ou atribuição de valor aos lugares de autoridade 

em outras instâncias da vida coletiva, não pressupõe tal entendimento, apenas se 

reconhece que estes saberes servem a própria construção de algum tipo de 

convivialidade possível e desejada.  

Sobre este breve esboço, repousam as primeiras aproximações em torno das 

características centrais que envolvem o conceito e o entendimento corrente acerca da 

autoridade, bem como, um pouco de algumas leituras acerca do impacto dado pela 

autoridade e de sua relevância na construção e dinamização dos espaços. 

Verifica-se, considerando os entendimentos supracitados, que a autoridade 

perfaz uma condição sem a qual seria de certa forma impossível edificar as raízes do 

mundo no qual vivemos no sentido de que a vida em comunidade pressupõe a 

observância de códigos de conduta que no mais das vezes se filiam a algum tipo de 

autoridade que os representa.  

Tal leitura possibilita e reafirma a compreensão de que quaisquer acintes 

destrutivos contra a autoridade produzem efeitos significativos na qualidade das 

relações estabelecidas, principalmente naquelas que se efetivam em torno da tarefa do 

educar e do aprender, o que nas sessões seguintes discutiremos.  

Aqui se fez necessário antes de quaisquer análise que privilegiasse o lócus 

educativo, uma leitura que um pouco revela-se o conceito de autoridade de forma 

inicial, de modo que tal incurso preparasse o caminho e deixa-se entrever os elementos 

da realidade que se fazem relevantes ante as possíveis implicações havidas no exercício 

da autoridade na sala de aula. 

Finalmente, destas leituras é possível dizer: a. a autoridade perfaria a condição 

de fazer-se num espaço de convivência onde se atribui o lugar de seu exercício; b. Que 

a autoridade e autoritarismo não são sinônimos e que, portanto a primeira conspira para 
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com a preservação dos espaços de convivência, democrática inclusive, e não o 

contrário; c. Que haveria uma relação estreita entre a autoridade e os ordenamentos que 

a sustentam; d. Que o exercício da autoridade pressuporia algum tipo de eticidade 

orientada aos interesses de todos e não só daqueles que ocupariam tal lugar. E por fim, 

e. a autoridade perfaria a ideia de legitimidade que fundamentaria as bases de sua ação 

no mundo, ao mesmo tempo que lhe atribuiria um dado sentido e significado. 

Dispostos de tais primeiros olhares é possível seguir em frente, no sentido de 

uma discussão que privilegie a partir de agora a temática da autoridade a luz dos 

espaços educativos. A ideia é que possamos aos poucos nos aproximarmos dos 

principais elementos deste debate para que estes possam subsidiar o estudo das 

representações sociais da autoridade, nosso foco primeiro de interesse.  

 

1.2. Sobre a autoridade, a ambiência pedagógica e os afazeres docentes 

 

Certa feita disse Charlot (2000), “Nascer é ingressar em um mundo onde se é 

obrigado a aprender” (p.81).  Tal assertiva remete a ideia corrente de que para tornar-se 

homem e mulher na essência dinâmica da palavra, há uma tarefa e um trajeto a ser 

transcorrido16. No mais das vezes a educação se faz identificada com o imperativo de tal 

busca e os afazeres do professor acabam por comprometer-se nesta jornada. De fato, 

existem muitas formas de poder perpetrá-la e muito já fora dito acerca dos modos de 

fazê-la e até mesmo dos interesses que a movem. Utilizando-nos desta assertiva 

podemos dizer também que “a obrigação de aprender” remete a um outro imperativo 

condicional: - a obrigação do ensinar. Deste modo, o lugar do mestre passaria a ser 

investido de uma determinada função e justeza posto que sobre si repousariam as 

                                                 
16 Algo que quase faz entreouvir Sartre (1961) dizer: que  “... o homem primeiramente existe, se descobre, 
surge no mundo; e que só depois se define” (p.239). 
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expectativas em torno da “formação-inserção” dos sujeitos no mundo da cultura, 

porquanto, da vida em comunidade, como que necessitássemos nascer duas vezes: 

partejados em sangue e entre mucosidades como veio a dizer Saramago (2005), e 

abrolhados em saberes e entre modos aprendidos de ser e estar no mundo. 

Da “obrigação do ensinar”, legítima-se o lugar do professor ante sua tarefa, lugar 

este que possui como palco maior a sala de aula. Neste espírito, introdutoriamente 

dissemos do fato de que hoje a autoridade e o próprio lugar da docência encontrar-se-ia 

num momento de crise. Delimitar a importância psicossocial e pedagógica desta perfaz 

a tarefa de poder lançar luz tanto sobre suas implicações quanto de sua possível 

gravidade. Para tanto, e na intenção de estabelecer os elos que unem a temática da 

autoridade e dos lugares nos quais a educação se efetiva, tomaremos a autoridade a 

partir da imagem que ela ocupa na ordenação dos espaços e na ideia de que ela contribui 

para a própria formação dos sujeitos e para dinamização dos processos pelos quais os 

afazeres do professor se efetivam. Desta feita, se a ideia central da pesquisa é fazer 

revelar as representações sociais da autoridade docente, tais representações por 

excelência se manifestam num território de prática, que diz da finalidade de todo ato 

educativo ao mesmo tempo que também dos contextos nos quais estes acontecem.  

O fazer do professor neste sentido passa a adquirir a condição de um 

enraizamento no qual as representações sociais se concretizam. Assim, aqui foram 

dialogadas tais concepções, no argumento primeiro de que há quase tacitamente um 

lugar próprio de autoridade no fazer docente, de onde do qual é possível traçar algumas 

considerações.  

Na sessão anterior fora realizado um dado preambular acerca do conceito de 

autoridade. Eis que aqui se torna necessário inserir no campo desta discussão a temática 

das “práticas” e dos “espaços” algumas perspectivas que tratam sobre a autoridade no 
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campo vasto da educação e de sua tarefa, na intenção primeira de fazer ver o quanto o 

contexto da sala de aula se faz influenciado pelos modos como a autoridade docente ali 

se manifesta e é entendida. O argumento que baliza tal discussão circularia em torno de 

duas premissas correntemente admitidas: a. a autoridade se revelaria enquanto uma 

condição aprioristicamente acolhida no cerne dos afazeres do professor; e que por isso, 

b. se faria um dos elementos através dos quais os espaços formativos são dinamizados. 

Antes de tudo, por prática docente, aqui tomaremos o conjuntos dos atos que 

perfazem o fazer do professor no sentido de seus múltiplos elementos 

sobredeterminantes. Sabidamente este fazer se faz movido por uma contextualidade 

abrangente que o abarca e que porquanto atribui forma e se direciona a um corpo 

referendado de intenções postas num determinado contexto. Estas últimas certamente 

são constituídas ante uma conflução de vontades referendadas por cada sujeito que 

reafirmadamente assume os valores e crenças que corroboram as suas ações. Como veio 

a sobressaltar Azzi (2005), Diz também, de do desenho de ações que se dinamizam num 

campo de possibilidades e limites que se entrecruzam de acordo com os saberes que os 

fundamentam. Saberes estes que revelariam tanto um corpo de requisições sociais 

quanto um fazer autônomo que se projeta em cada escolha ou gesto do professor e no 

construir de seus atos. 

Evidentemente, se trata de uma ação ou de um conjunto de ações que visam 

promover algo no mundo que esteja próximo dos ideários deste mesmo mundo, tanto no 

que diz respeito a sua manutenção quanto da tarefa de continuamente edificá-lo; tratar-

se-ia, no espírito de uma intencionalidade colocada em curso de diversos modos, de 

uma riqueza de possibilidades interativas que viriam por estabelecer singulares relações 

com o saber e produção de sentidos (CHARLOT, 2000).  
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Eis que aqui, as práticas docentes assentam-se sobre todo ato que envolva a 

tarefa do professor no exercício de sua profissão e no contato próximo com os alunos, e 

que, portanto se faça essencialmente orientada ao conjunto de objetivos desta mesma 

tarefa e no sentido de uma prática dada sempre entre escolhas e contingencialidades 

advindas de muitos “lugares”: da história, dos espaços, do sujeito, da ciência, da vida 

pública, das relações e dos afetos.  

O que aqui se afirma incidentemente é que dentre outros fatores “... a 

sustentação do trabalho pedagógico se dá, sobretudo, pelo exercício da autoridade 

docente” (AQUINO, 2009, p.34). Dito desta forma, o que se observa é que em sendo as 

práticas docentes revestidas de uma clara função social, tal papel lhe autorizaria a 

escolha dos meios para tanto, a mesma medida que também lhe concederia o poder 

necessário para tal intuito num dado contexto-espaço.  

Segundo Forquin (1993), “Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de 

certos elementos de cultura a fim de que esse alguém deles se nutra, os incorpore à sua 

substância e construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles” (p.168). Se 

assim pensarmos, reconhecer e valorar os modos de se estar no mundo em vistas do 

reconhecimento da legitimidade destes mesmos modos, também faria parte daquilo que 

chamamos de cultura a mesma medida que também estaria contido na tarefa formativa e 

porquanto novamente nas requisições havidas nos contextos onde tais práticas se dão.  

Sobre tais entendimentos que atribuem aos afazeres do professor um território 

próprio no qual eles se efetivam, ou seja, uma tarefa, função social e lugar a ela 

associada, admiti-se que tomadas as formas pelas quais historicamente viemos por 

edificar os espaços formativos: - do lugar do professor na relação estabelecida com os 

alunos espera-se que se possa edificar uma dada autoridade e que de certa forma tal 

autoridade auxilie o exercício da profissão docente. Neste esteio, há no espectro do 



51 
 

 
 

argumento que aqui se constitui sobre a autoridade, a ideia de que a mesma permitiria, 

dentre outros aspectos, a ordenação dos espaços pedagógicos em vista da consecução de 

seus fins auxiliando a dinamização dos “rituais” socialmente convencionados em torno 

da ambiência pedagógica. 

Tal compreensão não desconsidera o fato de que muitas vezes em nome do valor 

da autoridade, se tenham cometido atos atentatórios contra a liberdade e a autonomia 

dos sujeitos. Contudo, como a pouco víamos, entende-se que quando isto ocorre, ali de 

fato não habitaria os fundamentos da autoridade, mais, sobretudo a logicidade do 

autoritarismo. Deste modo, ver-se que quando a autoridade se faz exercida em sua 

condição legítima (e não poderia ser diferente) e porquanto referendada coletivamente 

em acordos dados em torno de limites e condições adequadas, ela gera, em virtude disto, 

um bem social. No mais das vezes os efeitos da autoridade se revelariam na ordenação 

dos espaços, na autorregulação dos impulsos, na potencialização dos atos individuais e 

coletivos, na edificação de valores e crenças e na própria formação e desenvolvimento 

humano; sem esquecermo-nos do quanto ela viria por favorecer o próprio trabalho 

docente e consequentemente o espaço da sala de aula. 

Tais derivativos serviriam, dentre outras coisas, à manutenção de uma ordem 

possível ao conjunto e diversidade de modos de convivência dinamizados no interior da 

escola e na sociedade como um todo, o que deste modo inflectiria diretamente no 

conjunto das práticas ali dispostas e empreendidas com fins a formação dos sujeitos ou 

mesmo na qualidade das relações.  

Dito de outra forma, como entende Sacristán (1995 apud Candau, 2000), a 

cultura escolar perfaz a existência de jogos de intercâmbio e interação que por sua vez 

inspiram-se num entrecruzar de valores, crenças e significados postos na sociedade; tais 

jogos operariam de acordo com as concepções admitidas num constante influxo e 
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entrechoque de atos e representações sobre os elementos que constituem estes espaços 

(p.63-67). Assim, os modos como a autoridade passa a ser de certa forma manifestada 

no interior de uma relação pedagógica traduz um pouco da natureza desta mesma 

prática e da ambiência simbólica e interativa na qual ela se realiza. 

Assim entendendo, a autoridade apontaria e também reafirmaria o seu 

imperativo papel ante a educação e para com os espaços formativos, sobretudo, diante 

das práticas docentes no sentido de que sabidamente estas se fazem sensíveis aos modos 

como ela é admitida e ou, considerando nosso primo objeto de análise, representada.  

Como revela Linton (2000), o homem forja uma certa previsibilidade dos 

comportamentos individuais em relação a expectativas socialmente sancionadas e 

referendadas num espaço de construção da própria humanidade e no interesse da busca 

pela ordenação possível desses espaços (p.98).  

Como veio a dizer Safra (2004), “o ser humano, a fim de que possa acontecer e 

emergir como si mesmo, precisa iniciar seu processo de constituição a partir de uma 

posição, de um lugar” (p.11). Lugar este, que a priori se faz constituído em formas e 

significados que urgem por serem admitidos como fruto de uma terra que sustenta as 

raízes da existência individual e coletiva; de onde se pode dizer que a educação ocuparia 

um lugar privilegiado ante tal tarefa de inserir o homem neste universo amplo de 

significações e que a autoridade participaria deste processo.  

Tese reveladora de tal acepção seria o entendimento de Freud (1999), onde o 

mesmo proporia que parte significativa da formação psíquica dos sujeitos adviria da 

possibilidade dos mesmos entrarem em contato com a imagem de alguma autoridade. 

Tal leitura elevaria o papel da autoridade ao lugar no qual investir-se-ia os ideários em 

torno da construção do sujeito a partir da relação do mesmo com as múltiplas imagens 

de autoridade que viriam por permear sua existência tanto no que diz respeito ao contato 
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próximo com os saberes da cultura quanto dos efeitos deste contato na construção de 

sua personalidade. No campo onde as práticas docentes se realizam, a autoridade 

tomaria para si a função de poder referendar-se como um mapa de sinalizações em torno 

das quais o sujeito poderia localizar-se e como bem admitido pela psicanálise, 

constituir-se. 

Neste contexto, o homem criaria as bases de sua moralidade (ARANHA, 2006), 

o bem e o mal, o certo e o errado, o aprovável e o não aprovável, surgem como que 

instrumentos mediadores das ações humanas.  De certo, como aqui entendemos, a 

autoridade se faz numa condição sem a qual tal construção não se edificaria, bem como 

do fato de que através da educação (formal ou não) é que tais preceitos são admitidos e 

de certa forma perpetuados, inclusive quando da emergência dos mesmos na 

convivência pedagógica, posto que esta se faz enquanto representante da cultura que 

intenciona sim transmitir seus valores, crenças e modos de agir no mundo. 

Bem assim, privilegiando uma das dimensões de tal propositiva, para Aranha 

(2006), “a moral é o conjunto de regras de conduta adotadas pelos indivíduos de um 

grupo social com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores 

do bem e do mal” (p.173). Ainda segundo a referida autora, “desde o nascimento nos 

encontramos envoltos por valores herdados, porque o mundo cultural é um sistema de 

significados estabelecidos por outros” (p.172). Portanto, e a revelia de algum tipo de 

sentimento pseudo-democratico, existem: valores, crenças, códigos de conduta, regras, 

ordenamentos e leis, a serem ensinados, valorados e minimamente obedecidos, não que 

tais dispositivos necessitem ser impostos de forma coercitiva, porém, a bem da 

construção da vida humana e dos próprios espaços formativos eles terão de estar 

presente em quaisquer interação, sobretudo, no espectro de finalidades que alicerçam os 

lugares das práticas docentes.  
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Sobre os sentidos dados sobre as ações docentes ante estas leituras e 

suplementando tal entendimento, para Gonçalves (1971 apud Saviani, 2007), a 

educação ocuparia um lugar central na inserção do sujeito num universo de 

representações mais abrangentes.. Nesta acepção, e mais do que isso, a educação 

perfaria o ato de: 

 

[...] Ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as 
condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações, cuja ação e 
participação permita a continuidade e a sobrevivência da cultura e, em 
ultima instância, do próprio homem (p.59).  

 

De certo, tal ordenar tanto pode admitir uma intencionalidade orientada ao 

sobrepujar do outro, ou de certo ímpeto por transfigurá-lo em “cordeiro”, como poderia 

dizer o velho Nietzsche, quanto também de um desejo genuíno que este outro pudesse 

livremente usufruir os bens da cultura. Todavia, a educação no sentido lato da palavra, e 

como a entende o próprio Saviani (2007), só se daria efetivamente ante o segundo 

propósito, de onde talvez possamos dizer que a autoridade docente também só se daria 

efetivamente quando vinculada a este último.  

Em referência a tal condição e em certa medida se tomarmos a autoridade 

naquilo que ela manifesta em seu potencial para ordenar os espaços, podemos entender, 

que para tanto haveria um conjunto de normas e leis que pudessem nortear seu 

exercício. Assim, para Frost e Hoebel (1996), a lei possuí a função social de instituir  

normatividade à convivência, de exercer controles sobre o espectro dos comportamentos 

possíveis e desejáveis; como também, de criar as condições necessárias à elegibilidade 

das autoridades a elas vinculadas (p.306). Tais funções de certo, tanto quanto de sua 

importância no espaço social, pode também seguramente servir como princípio 

norteador das ambiências nas quais se efetivam a educação, posto que nas formas pelas 
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quais ela se efetiva sempre há um observar de tempos, ações e modos de conduta que 

estariam a serviço da tarefa educativa e novamente auxiliariam a atividade docente. 

Reforçando tal defesa, de acordo com a antropologia jurídica cada agrupamento 

humano possuí algum código de referência que lhe auxilia no estabelecimento de 

determinadas regras sociais de acordo com os interesses dos homens e com os jogos de 

força presentes em cada cultura. Mais do que isso, cada sociedade humana para 

constituir-se como tal, teve de criar tais códigos que lhes permitissem forjar as 

condições necessárias a um tipo de coexistência minimamente estável e passiva de 

autoregular-se 17 (COLAÇO, 2008).  

Tal compreensão se faz relevante na presente leitura no sentido de que a 

preservação e manutenção de tais códigos de referência no mais das vezes dinamizam-

se através da assunção da autoridade (tomada em si mesma ou a partir de seus 

representantes). Deste modo, também nos espaços formativos, a tarefa de realizar 

conjuntamente algo que diz das finalidades educativas, tomando aqui os afazeres do 

ensinar e do aprender, pressupõe-se a observância de um conjunto de regras e princípios 

que acabariam por nortear a convivialidade escolar; como aqui se verifica, caberia na 

instituição da autoridade do fazer do professor, a condução e preservação dos meios a 

que se destina a tarefa docente.  

Neste sentido, numa analogia que serve a analítica das relações escolares, há 

uma ligação intrínseca entre a preservação da ordenança dos espaços de convivência e a 

assunção da autoridade da norma ou daqueles que se colocam como seus representantes, 

no caso, os professores. De onde do qual não incorreria em nenhum espanto o fato de 

                                                 
17 Sobre tal assertiva, o filme “Ensaio de orquestra”, de Federico Fellini (1978), se revela uma 
interessante metáfora da importância de acordos intersubjetivos necessários a execução de quaisquer 
tarefas, bem como, do quanto o enfraquecimento da autoridade, ou a impossibilidade de construção 
coletiva da mesma, conspira para um estado caótico alimentado em sua anomia. 
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que os lugares nos quais a autoridade se revelaria de certo modo questionada, ali 

também as normas e as regras de conduta estariam numa mesma medida combalidas.  

Deste modo, numa relação pedagógica onde os sujeitos envolvidos não 

conseguem, por seus motivos, construírem espaços de autoridade, dificilmente surgirá 

também os frutos da tarefa docente. Portanto, na escola, tal leitura denotaria a ideia de 

que na falta de algum sentido de reconhecimento da legitimidade da autoridade docente, 

dificilmente poderia edificar-se alguma ordem necessária as finalidades da educação; 

todo processo de ensino-aprendizagem perfaz uma dada operacionalidade e 

planejamento que requer a consideração da autoridade investida na figura do professor.  

Na forma como concebemos a educação formal em nosso tempo, e na dinâmica, 

saberes e ações associadas ao que chamaríamos de forma ampla de didática (nas suas 

mais variadas formas e perspectivas): dificilmente, o planejamento e a 

operacionalização harmoniosa das tarefas educativas poderiam ser realizados se não 

sobre a observância de uma serie de exigências; mesmo que se possa pensar na 

edificação compartilhada destes espaços, ou mesmo na preservação absoluta da 

autonomia e liberdade dos sujeitos.  

A autoridade, por suas características só poderia ser admitida num dado lugar 

quando sobre ela pudesse ser assentada as condições para tanto. Tais condições dizem 

do quanto àqueles sujeitos ali envolvidos puderam construir ao longo de suas 

experiências cotidianas os valores e crenças que possam suportar a edificação da 

autoridade docente. Deste modo, se faz preciso entender que a autoridade se constrói em 

pequenos atos cotidianos. Se os sujeitos percebem que a “autoridade” que caberia 

auxiliar-lhes de algum modo não cumpri ou deixa de cumprir sua tarefa diante deles, 

natural passa a ser a não edificação desta autoridade. De onde podemos intuir que o 

desamparo é o sepulcro da autoridade. 
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Sobre outra faceta próxima do que poderia dizer da relação íntima entre  

autoridade e os espaços de experienciação pedagógica, diz Libâneo (2005), que: 

 

A educação associa-se, pois, a processos de comunicação e interação 
pelos quais os membros de uma sociedade assimilam saberes, 
habilidades, técnicas, atitudes, valores existentes no meio 
culturalmente organizado e, com isso, ganham o patamar necessário 
para produzir outros saberes, técnicas, valores etc. É intrínseco ao ato 
educativo seu caráter de mediação que favorece o desenvolvimento 
dos indivíduos na dinâmica sociocultural de seu grupo, sendo que o 
conteúdo dessa mediação são saberes e modos de ação (p.32)  

 

Deste modo e inspirando-nos em tal leitura, podemos dizer que: a. a educação e 

as práticas docentes não dizem respeito apenas a saberes “formais” identificados com 

algum tipo de corpo de conhecimentos frios de significados; b. que os fins da educação 

se destinam a uma dimensão mais abrangente no que diz do conjunto de saberes e 

práticas que fazem parte da cultura; c. que ao se fazer participes dos processos 

educativos, os homem, inserirem-se num conjunto de valores e modos de agir. 

Desta maneira, e no que se faz entrever no discurso de Libâneo (2005), a 

educação perfaria uma tarefa de acolhimento num mundo já marcado e de certa forma 

construído e por construir-se. A tarefa do mestre, nesse contexto admitiria a criação de 

situações nas quais os iniciados no mundo pudessem entrar em contato, conhecer e 

partilhar este mundo, a bem de poder dele participar de forma efetiva; como alguém que 

convida um outro a residir numa casa que este mesmo outro a priori não conhece, no 

início exigi-se que se auxilie o recém-chegado no saber das dinâmicas e regras que 

regem o lugar; para depois, numa visão otimista, o quanto antes e quando o tempo 

chegar, este possa interferir nos destinos desta casa, ora acolhendo ou modificando 

coletivamente tal espaço.   
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Tal processo se materializa numa dinâmica na qual se revelariam 

concomitantemente tanto momentos de confrontação e recusa de um lado quanto 

também de obediência e conformidade de outro.  

Numa outra abordagem acerca do papel da autoridade, e que se remeteria 

aqueles que por condição dos lugares que ocupam possuem responsabilidades 

educativas (digamos desta forma), se faz marcado naquilo que a psicanálise conceberia 

a partir da força mobilizadora do “Nome do Pai” (tal perspectiva acomuna-se com a 

ideia de que a autoridade cumpre um papel social, no sentido de sua face formativa e na 

condição de que tal tarefa se dá numa relação assimetricamente estabelecida). Neste 

espectro a figura paterna (hoje se admiti o fato dela expressar-se em ambos os gêneros) 

para a psicanálise se faria representativa da autoridade no seio da família e na 

sociedade, no sentido do simbólico lugar que esta ocuparia enquanto uma referência 

para a constituição do que Freud (1978) chamaria de Superego (instância psíquica que 

representaria a dimensão social dos valores, crenças e imposições admitidas e 

alimentadas na cultura e que impeliria o sujeito tanto para busca de um Ideal de Ego 

quanto para regulação das forças pulsionais do Id por intermediação do Ego).  

O Superego freudiano conduziria o sujeito em direção à observância dos 

preceitos e normas sociais em detrimento dos apelos procazes de sua condição 

instintiva. Neste entendimento, a autoridade assentada simbolicamente na figura paterna 

e ou nos seus muitos representantes sociais, contribuiria de forma fundamental, para 

com a criação e sedimentação das normas e preceitos circundantes na sociedade e na 

cultura, transfigurando tais ordenamentos para o interior da vida psíquica.  

Tal mecanismo de introjeção se daria enquanto resultante da interação com os 

representantes sociais significativos da norma e da lei, de onde seriam alimentados os 

acordos intersubjetivos (a princípio, o interdito do incesto e da agressão) que 
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favoreceriam a vida “civilizada” e aplacariam ou subjugariam as forças de uma dada 

animalidade ainda presente em nós e sempre carente de satisfação pulsional (FREUD, 

1978).  

Nesta perspectiva, uma das funções sociais da autoridade, novamente estaria 

vinculada à ideia de que para os sujeitos e a sociedade se constituam no influxo de um 

fazer constante é preciso antes de tudo que existam no centro de suas histórias – normas 

e preceitos que pudessem orientá-los em princípios norteadores, bem como, que tais 

princípios pudessem ser transmitidos e introjetados, num ato social de deliberada 

intencionalidade. Tais “figuras” assumiriam a tarefa de si tornarem depositários das 

expectativas e ideais dos sujeitos e da sociedade e representantes do conjunto de crenças 

e valores que nela circulariam.  

Noutra leitura próxima, para Mussen et al (2001), na intenção de transmitir aos 

filhos o etos da comunidade, os mais velhos, normalmente delimitam determinadas 

estratégias que visam ensinar modos de agir ou códigos de condutas a estes vinculados. 

Tais tentativas criam uma áurea de força e poder na qual poderíamos, quando bem 

conduzida, identificar como sendo fruto da manifestação da autoridade. 

Podemos dizer também que para além de tal constatação reside o fato de que o 

efeito de tal intencionalidade, quando recoberto de uma atmosfera favorável, perfaz a 

construção de chaves de acesso necessárias a convivência social a partir da identificação 

e julgamento dos comportamentos aprováveis e reprováveis na cultura (MUSSEN, 

2001, p.431-435).  

Do mesmo modo, e comumente, o professor participaria de tal construção à 

medida que em torno dele também se é atribuída tal tarefa, neste sentido, a educação 

não só identifica-se com uma dimensão formativa do ponto de vista cognoscitivo, 
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porém, sobretudo, alia-se aos anseios, para o bem e para o mal, de produzir 

subjetividades, como bem ressaltaria o pensamento foucaultiano. 

 De fato, deixadas a própria sorte, os sujeitos estariam privados dos saberes que 

lhes inseririam no universo de possibilidades e limites que perfazem as interações 

humanas; a mesma medida também que tais “demarcações” quando tomadas de forma 

arbitrária, de certo podem ultrapassar as fronteiras que separam – a formação do sujeito 

ético e “livre”, da forja de autômatos prisioneiros de rígidos códigos de conduta.  Neste 

espírito, dependendo da imagem de homem que se quer projetar como resultante da 

tarefa educativa, eis que se revelariam os meios e os valores que de um lado 

conduziriam para o acomunar de práticas despóticas ou do outro para com o exercício 

da autoridade. 

 Ainda sobre tais entendimentos, na representação do lugar ocupado pela 

educação na construção deste universo de significações, para Libâneo (1985). 

  
Educar (em latim, educare) é conduzir de um estado a outro, é 
modificar numa certa direção o que suscetível de educação. O ato 
pedagógico pode, então, ser definido como uma atividade sistemática 
de interação entre seres sociais, tanto no nível do intrapessoal como no 
nível da influência do meio, interação essa que se configura numa ação 
exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar neles 
mudanças tão eficazes que os tornem elementos ativos desta própria 
ação exercida (p.97). 
 

 Percebe-se daí do quanto todo ato educativo pode ser identificado também, 

embora que tal proposição possa soar mal a nossos bem treinados e críticos ouvidos, 

como um ato propositado de intencionada força; posto que talvez sem tal condição 

simplesmente não haveria como promover os fins aos quais a educação se destina. Não 

digo aqui de uma força arbitrária muitas vezes identificada em interesses escusos de 

domínio ou em alguma lógica reprodutivista ou alienante como muito bem alardeia 

dados discursos pedagógicos, mais, sobretudo, enquanto uma força simplesmente 

necessária.  
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 Aqui reside, talvez, a questões fundamental sobre a autoridade e sua inserção no 

campo pedagógico. A ideia desde muito dita e pensada nas mais diversas tradições de 

saberes desde a antropologia a filosofia do direito, da psicologia as ciências sociais e 

humanas, de que para constituir-se enquanto ser orientado a convivência e vida em 

comunidade, o homem teve que internalizar regras e princípios necessários ao projeto 

de construção de sua própria humanidade e que a autoridade participaria de tal 

construção.  

Deste modo, enquanto condição necessária, os sujeitos teriam de se fazerem 

“passiveis” de ser ensinados no escopo da autoridade que lhes amparariam enquanto 

condição para que tais princípios pudessem tomar sobre si uma dada força.  

O que se verifica desde muito é que tais condições de possibilidade se fazem 

num espaço interativo e transpassado por uma serie de exigências peremptoriamente 

reafirmadas num processo contínuo de validação do corpo de “modos de agir” na 

cultura. Como indica Bobbio (2001).  

 
A nossa vida se desenvolve em um mundo de normas. Acreditamos ser 
livres, mas na realidade, estamos envoltos em uma rede muito espessa 
de regras de conduta que, desde o nosso nascimento até a morte, 
dirigem nesta ou naquela direção as nossas ações (p.23-24). 

 

 Tal contingência reafirmaria novamente o papel dado pela educação ante o 

imperativo de “transmitir” tais concepções de mundo e de ações no mundo, a bem da 

preservação do mesmo. Haveria, portanto o sentido de que em sua prática o professor 

traria consigo os saberes e fazeres de uma ordem maior que se remeteria ao espírito do 

conjunto de crenças e valores que forjariam a própria cultura (TOSCANO,1999,p.38-

41). Referendar tais valores e crenças faria, neste sentido, parte imprescindível da 

atividade docente e dos próprios fins a que se destinam a educação como outrora 

também dizia Libâneo (2005), e mais do que isso, não existe outra escolha possível; ao 
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entrar na sala de aula o professor não entra sozinho, ele traz consigo, queira ou não, 

estando cônscio ou não, o arcabouço de crenças, valores e princípios normativos que 

fazem parte de sua cultura e tempo, podendo ele de fato assumi-los com maior ou menor 

probidade, contudo sempre os carregará consigo. 

De certa maneira, a ideia de que o homem carece de uma dada formação que o 

insira num universo já dado e constituído na história, abarca a compreensão de que não 

o fazê-lo incorreria na inviabilização dos processos sociocognitivos necessários a 

construção do gênero humano. Ou seja, é através da mediação com o outro e da 

correspondente “autoridade” deste na relação com o aprendiz, que este último tem a 

oportunidade de participar do mundo de significados, valores e representações, 

transmudando e fazendo com que aquilo que lhe é externo a sua realidade corpórea e 

subjetiva possa fazer parti agora de seu próprio universo, algo muito próximo do que 

baliza o desenvolvimento humano numa perspectiva sociocognitiva. 

Para Araújo (1996), é preciso entender que o lugar que o professor ocupa diante 

de si mesmo e do aluno, recobre-se de uma escolha que além de legítimar a docência faz 

com que o mesmo possa ordenar as situações de aprendizagem na medida mesma que 

este possuíria a priori, condições privilegiadas e distintivas em saber e experiência para 

poder assim fazê-lo (p.108). No entanto, nem sempre (e por varias razões) tal escolha é 

feita. 

É como se ante uma situação a qual se pergunte quem poderia por si e por sua 

história, melhor coordenar a execução de uma tarefa num determinado contexto, eis 

então, que naturalmente o professor apresentar-se-ia naquilo que de forma central perfaz 

a atribuição de sua função socio-histórica, ou seja: favorecer situações de aprendizagem 

as quais possam permitir aos sujeitos o desenvolvimento de seus potenciais de ação no 

mundo e na cultura (a mesma medida que exigir-se-ia que os aprendizes legítimassem o 
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lugar do professor como “gestor” dos processos educativos). Ver-se que seria preciso 

duas ações: a primeira diria respeito a uma escolha pessoal de se colocar num 

determinado lugar; a segunda trataria de uma delegação de poder e da sua consequente 

legitimação. 

Neste sentido, quando a pouco dizíamos, que um mestre de capoeira ocupa um 

lugar de autoridade diante de seus discípulos, tal ocorre por razões que envolvem tanto 

o que se sobredetermina ao papel ocupado por ele com relação a sua tarefa quanto 

também no reconhecimento deste lugar. A não observância deste preceito fada qualquer 

possibilidade de haver de fato uma relação genuína do ponto de vista daquilo que 

entende-se como forçoso aos espaços formativos. 

Nesta mesma perspectiva, e numa metáfora próxima ao comando de uma 

embarcação, a autoridade assumiria seu “lugar”, dentre outras coisas, na mesma medida 

da assunção de uma competência por ela manifestada no interior de uma prática, que 

revela por si e em sua legitimidade uma proeminência em saber e numa relação 

estabelecida com o mesmo. Para Furlani (1990):  

 
a autoridade que assim se exerce, ao invés de ser baseada na legalidade 
da posição do professor, decorre da legitimidade. Está ligada aos 
papeis inerentes ao exercício da docência e se expressa em situações 
nas quais a competência do professor o credencia como aquele que 
melhor poderá executar determinadas funções (p.30). 
 
 

 Não obstante, é possível dizer do quanto o sentido da autoridade nesta leitura 

afasta-se de forma efetiva de qualquer ranço de autoritarismo, visto que este último 

impõe-se exclusivamente por uma condição de força arbitrária. 

 Porquanto, como entende Carvalho (1999), da autoridade também se espera a 

responsabilidade ante o lugar ocupado de sua ação, ou seja, que se possa antes de tudo 

dizer que sua existência se faz marcada por uma função social especifica e que na 

educação participa da perpetuação dos saberes e valores construídos no mundo e que 
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como tal carecem de serem transmitidos e recodificados em cada situação de 

aprendizagem e no interesse dos grupos humanos, inclusive de sua transformação. 

 
A autoridade do professor tem como fonte legítimadora não a 
sacralidade de sua palavra ou do fato de ele ser um adulto, mas deriva 
de sua responsabilidade social e pública por esse mundo escolar, do 
qual participa e no qual ele representa formas de conhecimento e 
critérios de valor publicamente estabelecidos (p.57-58). 
 

 Neste entendimento espera-se que o professor possa assumir o lugar ante sua 

prática, na ideia de que todo ato pedagógico insere-se numa contextualidade maior que 

ultrapassa a própria dinâmica na qual ela se materializa. Bem como, do outro lado, 

espera-se do aluno a deferência deste lugar. Quando o professor bem cumpri a 

finalidade social de seus atos de acordo com a cultura na qual o mesmo se encontra, este 

de certo assumi a crença de que sua tarefa (e as ações que a constituem), se fazem 

relevantes e recoberta de sentido. 

Como é sabido que toda dinâmica sociointerativa não é feita apenas de “coisas”  

legítimas, natural passa a ser a ideia de que sempre haverá espaço para conformidades e 

inconformidades nos processos educativos. De onde poderíamos arriscarmo-nos a dizer 

que: quanto mais a autoridade se faça assentada na fronteira entre aquilo que poderia ser 

identificado como légitimo neste mundo e aquilo que se colocaria enquanto tarefa por 

ainda realizar-se, mais ela se fortificaria ante sua tarefa na mesma medida que ela se 

posicionaria ao mesmo tempo no caminho da promoção de uma dada utopia e na 

valorização do que este mundo já criou. 

 O lócus pedagógico, nesta perspectiva, se faria marcado pelos fins a que ele se 

destina e pelos modos pelos quais se buscam estes fins, de onde a autoridade 

essencialmente far-se-ia participe de tal processo. Assim, o professor na sua prática se 

integraria num movimento constante de assunção deste lugar de autoridade, posto que 

para realizar sua prática de forma efetiva é preciso antes se dizer responsável tanto pelas 
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ações que constroem o que se deseja no mundo quanto dos resultados advindos destas 

mesmas ações. Responsabilidade, que de certo não envolve apenas a figura do 

professor, porém, sobretudo, da qualidade da relação que se estabelece com os alunos e 

da crença nesta tarefa. 

 Para Espot (2006), a assunção de tal papel diante dos alunos, muitas vezes, 

apresenta-se para o professor certa ambiguidade para com o usufruto de um dado poder 

na relação pedagógica. Para a referida autora, por parte dos professores, ora a autoridade 

é entendida como prática e valor a ser combatido, posto que sua presença ameaçaria o 

primado das liberdades individuais no âmbito dos processos educativos, ora, a 

autoridade pressuporia uma condição essencial para a ordenação e eficiência destes 

espaços; a ideia de que a autoridade se constituiria na contramão de um discurso 

pedagógico progressista, produziria, segundo Espot (2006), uma condição discursiva e 

prática que conspiraria para com o questionamento da legitimidade da autoridade no 

exercício profissional do professor tanto no pensamento pedagógico quanto na interação 

professor-aluno (p.15-16).   

 Numa defesa dos usos da autoridade nas relações escolares, para além de 

qualquer advertência em torno de suas possíveis implicações, nos diz Furter citado por 

Novais (2004) que, “longe de ser um mal que cause vergonha aos adultos, a autoridade 

é uma garantia da estabilidade do mundo que os cerca, já que essa mantém um ambiente 

que tranquiliza a criança (ou o adolescente) e garante o objetivo da ação pedagógica” 

(p.18). Contudo, o que se verifica é que o papel do professor se vê por vezes 

questionado na ideia de que aos próprios alunos caberia a autorregulação livre e 

absoluta de si mesmos e da própria operacionalização dos processos de ensino-

aprendizagem, no espírito de que tomados apenas em suas liberdades individuais estes 

pudessem quase que sozinhos edificar os espaços educativos. 
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 O resultado aparente de tais entendimentos de certo reflete um constante 

enfrentamento a autoridade. Como que o exercício da autoridade pudesse sempre estar 

vinculado a uma prática docente equivocada do ponto de vista de um pensamento 

pedagógico politicamente correto ou mesmo em relação a valores democrático-critico-

progressitas que fariam ruborescer qualquer iniciativa que viesse por defender alguma 

forma de autoridade na escola.  Não digo especificamente dos discursos erigidos em 

torno de tais perspectivas pedagógicas, mais, sobretudo nos modos como estes são 

muitas vezes decodificadas. 

 No pensamento pedagógico tal querela se manifestaria diante da busca por um 

tipo de educação que possa conciliar um desejo constante de autonomia nos processos 

educativos com alguma forma de controle destes mesmos processos; um espaço no qual 

as vontades individuais e coletivas possam ser preservadas e valoradas. 

  Como admitido a acima, mesmo havendo lugares desigualmente dispostos na 

relação pedagógica, isso não implicaria na não consideração das vontades e liberdades 

dos sujeitos. Como indica Perrenoud (2005). 

 

Professores e alunos não são iguais na ordem do saber. Essa relação 
assimétrica não justifica nem dominação, nem humilhação, nem 
desprezo, nem exercício arbitrário de uma autoridade. O papel dos 
professores, para ajudar a aprender, é negociar tudo o que pode ser 
negociado sem comprometer seus próprios direitos e sua missão 
(p.141).  

 

 Sobre tais entendimentos, sobrevém a questão acerca dos modos como a prática 

docente se constitui de forma que estas passam a seguir caminhos e objetivos distintos 

de acordo com múltiplos fatores de influência, inclusive naqueles que poderiam 

interferir diretamente na assunção ou não de uma dada autoridade útil a tarefa formativa 

no espírito daquilo que reafirma seu lugar. 
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 Uma das tentativas de tracejar algumas perspectivas acerca de tal problema recai 

sobre a ideia de que o fazer do professor se faz marcado por um conjunto de saberes que 

alçados a condição de modelos de ação passam a orientar os repertórios de fazeres dos 

mesmos, no sentido de que toda ação pressupõe um ato antes de tudo reflexivo sobre a 

ação, onde não só a ciência, a formação docente e ou a cultura isoladamente compõe 

tais modelos, mais, sobretudo a interseção destes fatores no intercambiar da história do 

sujeito (TARDIF, 2004. p.111-112).  

Se assim pensarmos, e se considerarmos a ideia de que a autoridade no mais das 

vezes identifica-se a partir da imagem de um dado poder exercido, podemos imaginar 

do quanto os modos como esta é concebida (na esteira de uma dada história e 

contingência), inflectiria nas muitas maneiras de como ela seria de fato perpetrada nas 

práticas docentes e na ambiência de tais práticas; dito de outra forma, as múltiplas 

vivências que marcam as histórias dos indivíduos enquanto sujeitos e representantes de 

uma cultura e classe profissional, alimentam os sentidos dados de suas ações, inclusive, 

e se assim entendermos, no que diz respeito ao lugar da autoridade no exercício de uma 

prática e em relação ao corpo de representações sociais ali resultantes. 

 Seguindo tal análise, diz Charlot (2000) que:  

 

o mundo é dado ao homem somente através do que ele percebe, 
imagina, pensa desse mundo, através do que ele deseja, do que ele 
sente: o mundo se oferece a ele como conjunto de significados, 
partilhados com outros homens (p.77).  
 

Assim, vão se construindo uma teia espessa de sentidos que amoldariam o 

caldeamento dado em torno tanto dos valores e crenças que suportam as ações, quanto 

também da própria ação posta num movimento constante de validação de acordo com os 

pressupostos que a sustentam. A autoridade neste incurso seria constituída num dado 

lugar de prática marcado por tais contingencialidades. 
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 Disto se pode significar que a construção da autoridade na prática docente e na 

ambiência desta prática, talvez possa dizer tanto sobre um conjunto de acontecimentos 

que aos poucos criam as imagens daquilo que viria a ser a Autoridade, quanto também, 

de como tal autoridade se dá efetivamente numa relação real e materializada no instante 

mesmo em que ela se efetiva junto e com os outros envolvidos numa mesma “cena 

pedagógica”. 

 Se tomarmos tais entendimentos as últimas consequências podemos dizer que se 

a autoridade perfaz desde muito tanto na história individual quanto coletiva, um dos 

elementos imprescindíveis no desenvolvimento de uma e de outra, naquilo que a pouco 

dizíamos de sua importância do ponto de vista social e intersubjetivo, talvez, os modos 

como tal autoridade se manifesta na história do professor (em sendo este tanto um 

sujeito tomado em sua individualidade a mesma medida que também um representante 

de seu tempo e de uma dada classe de artífices), de certa forma influenciaria 

sobremaneira os modos como esta se expressaria em sua prática e em seus contextos de 

prática. 

 Tais perspectivas apontam para a compreensão dos fatores que “constroem” a 

sala de aula, sobretudo, como desejamos sobressaltar, dos caminhos aos quais a 

autoridade bem ou mal nela se presentifica. Aqui, se é possível dizer (em função de tais 

aportes), que as práticas docentes constituídas no espaço interativo, quando entendidas 

como um corpo articulado de ações orientadas as finalidades dos processos educativos, 

são em essência constituídas por uma gama inumerável de acontecimentos que acabam 

por assoalhar suas dinâmicas, inclusive aqueles que decodificariam os sentidos 

atribuídos a autoridade.  

 Dito de outra forma: – que eventos refletidos nos sujeitos e no etos de uma dada 

comunidade de prática poderiam forjar um conjunto de valores, crenças e significados 
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que por sua vez com o tempo passariam a influir nos modos de compreensão acerca da 

autoridade e na edificação da ambiência pedagógica;  Diz Franco (2008): 

 
Sabe-se que a atividade docente não é exterior às condições sociais, 
psicológicas, emocionais, culturais do professor, ou seja, é um 
processo em que as dimensões pessoais e culturais dos professores 
interferem, modificam e compõem as condições de sua prática (p. 
113). 

 

 Se buscarmos uma perspectiva radicalmente orientada a uma arqueologia destes 

lugares de onde dos quais os professores revelam o seu fazer, podemos dizer da 

importância de múltiplos fatores que os edificam: a configuração dos primeiros contatos 

com as figuras parentais, os ideários morais e éticos de uma dada cultura, os imperativos 

práticos do exercício profissional, o lugar social da docência na hierarquia das práticas, 

a formação do professor e os imperativos didáticos de seu tempo, o etos relacional 

contemporâneo, fatores de ordem política, econômica e social, a valoração dada em 

torno da educação de seus fins e dos saberes da docência; a disponibilidade para com o 

aprender e para com o ensinar, os códigos de conduta de uma sociedade, o corpo de suas 

leis e a representação das mesmas e por fim, a própria relação professor-aluno com 

todas as vicissitudes e imprevisibilidades naturais a quaisquer relação.  

Para Azzi (2005), a atividade docente é uma “expressão” do saber pedagógico.  

O fazer do professor se faria assim constituído por um conjunto de saberes que 

articulados em uma prática tomam determinadas características únicas tanto no que se 

refere ao tempo e lugar em que elas se efetivam quanto em relação aos sujeitos mesmos 

que lhe atribuem singularidade. Haveria, pois uma tarefa realizada sobre o signo de uma 

série de vivências que de certo modo informariam ao professor como eles deveriam 

construir a sua prática e principalmente “modular” os espaços desta prática.  

Tal leitura atribuí as práticas docentes um lugar de onde o fazer do professor vai 

se constituindo ao longo de uma história marcada de certo pelos múltiplos eventos que a 
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compõe e que aos poucos faz construir uma dada identidade tanto a esse fazer quanto 

aqueles que o exteriorizam em suas vidas e tarefas.  

O que compreende o incurso ao universo das práticas é o fato concreto de que as 

mesmas não surgem num vazio de significações e sentidos, ao contrário, elas fazem 

parte de um corpo articulado de causalidades e circunstancias que a inserem de forma 

segura numa teia de acontecimentos que marcam a vida do professor; sejam estes, 

aqueles que informariam acerca de uma dada cultura e lugar em que os mesmos vivem, 

seja até mesmo os eventos que tocam a vida de um sujeito uno e mergulhado em suas 

idiossincrasias.  

 Deste modo, para Pimenta (2005), os saberes docentes que acabam por mobilizar 

as práticas são oriundos das experiências vividas e revividas pelos professores na sala 

de aula e em outros contextos. Tais experiências seriam, portanto utilizadas como 

referências seguras na projeção de um caminho ou de uma rota que diz aos professores 

por onde os mesmos devem caminhar para exercerem os papeis que lhes foram 

imputados dentro de uma comunidade, cultura e lugar.  

Assim, as vivências com outros professores, a formação profissional, o contato 

com os alunos, o cotidiano da escola, os desafios da sala de aula, os objetivos 

pedagógicos traçados, a qualidade das relações ali dinamizadas, os valores professados, 

tudo isso atravessaria a construção desses espaços de prática.   

Neste sentido, se tomarmos o fazer docente como um trabalho artesanal, 

poderíamos dizer que ele adquire sua forma em razão de um tipo de matéria prima 

composta por muitos elementos. Para Saviani (1996), haveria uma ligação direta entre o 

conjunto das práticas sociais e a atividade educativa. A sala de aula em certa medida é o 

“espelho” de um contexto maior. Ao dizer isto as práticas docentes não se fazem 

enquanto um conjunto de ações dissociadas do espaço social onde elas se efetivam, ou 
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seja, elas seriam apenas o desdobramento destas ações que a principio dinamizadas num 

lócus mais abrangente são transmudadas para a realidade da ambiência pedagógica e da 

tarefa educativa.  

 Disto se concluiria que as práticas docentes são antes de tudo atos sociais que se 

particularizariam apenas por se fazerem num dado espaço onde a educação se torna seu 

fim último e razão primeira. 

 Como se percebe um aspecto importante que subjaz a essa discussão e que acaba 

por inclusive mobilizá-la é a questão de saber como as práticas docentes são construídas 

no contexto da sala de aula. Tal questão se faz presente em muitos debates que no mais  

das vezes buscam investigar quais as ações que caracterizam e fundamentam o fazer do 

professor. 

 Neste incurso as práticas docentes são entendidas como uma ação que 

deliberadamente busca determinados efeitos ou resultados que por sua vez identificam-

se com a tarefa de educar e ou formar os sujeitos. Nesta leitura, o trabalho docente, 

como qualquer outro trabalho utiliza-se de determinados “instrumentos” a mesma 

medida que também possui necessariamente uma intencionalidade que o move. 

 Outro aspecto interessante seria o fato de que tal trabalho seria realizado em 

função de um conjunto de saberes postos e construídos em torno de uma dada 

experiência. Para Tardif e Lessard (2007), existiriam duas formas pelas quais 

poderíamos entender o que seria tal experiência nos fazeres docentes. A primeira diria 

do conjunto de hábitos construídos em função dos imperativos cotidianos que acabam 

por permitir a utilização de um dado repertório de ações “apropriadas” as demandas do 

contexto. A segunda seria a ideia de que a experiência se relacionaria com impacto do 

ambiente nos sujeitos e as respostas perpetradas a esse impacto.  
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Sobre este incurso e a natureza do trabalho docente Dubet (1994 apud Tardif e 

Lessard, 2007), faz uma leitura bastante significativa acerca dos modos pelos quais os 

professores constroem seu fazer a partir do contato próximo com sua atividade e o 

mundo que lhes cercam. 

  

A maioria dos docentes descrevem suas práticas não em termos de 
funções, mas em termos de experiência. Por um lado, eles são 
submetidos a um status que impõe regras e distribui proteções que, na 
maior parte, eles aceitam e defendem, mas que definem apenas bem 
parcialmente o que eles fazem e o que são. Ao contrário, os docentes 
[...] consagram uma grande energia para dizer que são redutíveis ao 
que a instituição faz e espera deles, na medida em que essa apresenta 
vários princípios contraditórios. Por outro lado, os docentes se referem 
sem cessar a uma interpretação pessoal se sua função por meio da 
construção de um ofício apresentado como uma experiência privada, 
quando não íntima. Tal intimidade vem do fato de os atores terem que 
combinar lógicas e princípios diversos, geralmente opostos, uma 
combinação que eles percebem como obra sua, como a realização ou o 
revés de sua personalidade (p.53-54). 

  

 Assim, os modos como os professores constroem suas práticas muito se faz no 

sentido de uma leitura particular acerca das demandas de sua atividade e das 

vicissitudes admitidas nos contextos onde tais praticas se realizam.  

Ao adentrar numa sala de aula, os professores vão criando e recriando suas ações 

em função de uma incidente reinterpretação de seu próprio fazer em relação com as 

exigências admitidas no seio de seu ofício e até mesmo formação profissional. Isto se 

daria na ideia próxima de que um jovem pianista aprenderá a arte musical e aquilo que 

ela prescreve em técnica, imprimindo sua própria interpretação singular a esta mesma 

técnica, algo que de certo particulariza cada gesto dado e o faz tornar-se sempre um 

pianista único. O que se diz aqui, a partir do exposto é que cada professor terá um dado 

grau de autonomia, maior ou menor, em seu fazer; autonomia esta que se manifestará 

em função de diversos fatores que atribuem forma ao ato docente.   

 Deste modo uma prática docente não se faria somente em torno do primado das 

vontades. O fazer do professor seria constituído, como indicado, no seio de uma história 
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que se concretiza e é dada na relação estabelecida pelo professor com seu entorno e 

principalmente no gradiente de impacto da realidade em relação às possibilidades de 

resignificação do que lhe cerca. Assim, o professor alimenta consigo tanto as mensagens 

advindas do meio e na materialização de sua prática como também de uma 

reinterpretação constante destes acontecimentos dispostos no espaço dado das relações e 

nos modos como ele próprio representa seu fazer no mundo (SACRISTÁN, 1999, p.70). 

 Neste espírito, o fazer do professor, seria antes de tudo, um fazer que se faz 

inspirado por diversas nuances e cores que se entrecruzam e formam aquilo que viria 

por orientar suas práticas. De onde podemos dizer seguramente que também as 

representações sociais compõem esse quadro a medida mesmo que através delas se é 

formado um corpo de conhecimentos e saberes compartilhados no ambiente em que tais 

práticas se realizam, o que nas sessões seguintes discutiremos mais detalhadamente. 

 Além disso, se percebe como indica Sacristán (1999), e na confluência destas 

varias leituras, que todo ato humano impacta o mundo numa rede de possibilidades 

várias e muitas vezes impercebíveis (p.70). O fazer do professor quando daquilo que 

poderia dizer de sua tentativa de ocupar os lugares de autoridade, certamente influi na 

maneira como este mesmo lugar é edificado. Dito de outra forma, os modos como os 

professores concebem e portanto agem em torno do exercício da autoridade, dentre 

outras coisas, faz estabelecer e influi na extensão e na solidez deste lugar.  

Metaforicamente, se pensarmos nos lugares de autoridade como um artefato de 

sustentação das práticas docentes, poderíamos dizer antes de tudo que tal “objeto” seria 

concebido e fabricado coletivamente; que ao professor cabe a responsabilidade maior 

dessa construção, embora aos alunos caiba uma participação efetiva e condicional; que 

os modos como se concebe inicialmente o desenho deste “objeto” interferiria 

diretamente na sua materialidade; que o mesmo será tão rijo, flexível, forte e eficiente, 
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quanto mais adequada for a sua concepção e as ações que venham a garantir-lhe um 

dado equilíbrio estável e duradouro.  

 Como se percebe nesta gama de aspectos que se entrecruzam, segundo Meirieu18 

(Guillot, 2008), “a autoridade se revela simultaneamente como um dos problemas mais 

antigos com os quais os homens se confrontaram e como uma das questões mais agudas 

da atualidade”. Sobre a inspiração de tal alerta, podemos dizer agora que: – se a 

autoridade dentre outras coisas está a serviço da Ordem, a ausência dela pressuporia a 

primazia do Caos – se a autoridade se alia aos processos que contribuíram para com a 

construção do mundo “civilizado”, seu enfraquecimento conduz a um dado estado 

“selvagem” de nossa jornada, se a autoridade de certa forma faz preservar um conjunto 

de ordenamentos úteis a convivência entre os homens, sua crise acaba por transfigurar-

se também numa crise de valores de crenças que, numa dada medida, atenta contra os 

princípios mais básicos da vida em comunidade.  

Tomadas tais incursões, seria possível dizer que se a autoridade se faz enquanto 

uma condição, como visto, imprescindível para a ordenação dos espaços sociais ela 

também se faz imperativa ante o lócus da educação à medida que este se realiza diante 

de um desejo formativo contínuo onde se projeta um desejo de que o outro possa vir a 

trilhar seus caminhos. 

Neste contexto, poderíamos dizer seguramente que em toda a história da 

humanidade pululam de uma forma ou de outra, relatos sobre a necessidade premente da 

presença da autoridade nas práticas educativas. Compreende-se também desde muito 

que aprender requer um ato de disponibilidade para com algo que não estando ainda 

plenamente posto ao sujeito haveria de ser desenvolvido com o auxilio de outros a sua 

volta na ideia de que a autoridade permitiria com que o sujeito pudesse estabelecer 

                                                 
18 Citação presente na contracapa do livro. 
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também, dentre outras coisas, as bases de uma relação de confiança sem a qual, o 

mesmo não poderia sozinho seguir em frente (ARENDT, 1992).  

 

1.3. Do sentimento de crise: a autoridade, o fazer docente e a pós-modernidade 

 

 Considerando a necessidade de poder examinar o contexto maior em que tais 

questões de instalam, aqui se busca pensar os modos como a crise da autoridade docente 

se manifesta na contemporaneidade e alguns de seus possíveis desdobramentos nos 

espaços formativos. Pensar o contemporâneo é de certo modo pensar os fatores que 

acabam por influir tanto na construção da ambiência pedagógica como também na 

forma como a autoridade hoje se faz percebida. 

Enquanto imagem representativa de nosso tempo diz Sanfelice (2002), que 

segundo J. F. Lyotard: “a chegada da pós-modernidade ligava-se ao surgimento de uma 

sociedade pós-industrial na qual o conhecimento tornara-se a principal força econômica 

de produção, embora tenha perdido suas legítimações tradicionais (p.03). 

  Tal constatação reveladora diz da relação hoje estreitamente estabelecida entre a 

produção e irradiação de saberes/conhecimentos e as lógicas que regem a economia 

global e a fazedura de riquezas. Diz também do quanto a educação hoje muito perde em 

sentido quando se compraz com mecanismos de força que por vezes faz enfraquecer 

seus ideários. 

 Neste cenário, a educação passa cada vez mais a ocupar um lugar privilegiado no 

teatro de interesses econômicos e geopolíticos. Encontrar-se a frente do ponto de vista 

científico, tecnológico e educacional é no mais das vezes também posicionar-se 

confortavelmente do ponto de vista do equilíbrio de poderes no mundo globalizado. 

Possuir, dentro do espectro das populações, uma massa de trabalhadores potencialmente 



76 
 

 
 

úteis à malha de produção do sistema capitalista hodierno, revelar-se-ia, como se 

verifica, uma importante vantagem competitiva entre as nações e os conglomerados 

corporativos. 

 A escolha por iniciar a presente discussão a partir de tais leituras recai sobre o 

argumento de que a crise da autoridade e do lugar da docência em nossos dias, de certa 

forma podem relacionar-se com algumas dimensões significativas do que viríamos a 

chamar de etos pós-moderno ou daquilo que se intercambiária com os valores e crenças 

circulantes neste espaço de múltiplas possibilidades e interesses, inclusive aqueles que 

revelariam o papel da educação e da escola em nosso tempo. 

Como visto, e antes de tudo, tratar sobre a autoridade no contexto da ambiência 

docente pressupõe uma dada disponibilidade por entender que a tarefa formativa em si e 

por seu intento traz consigo o imperativo de poder sustentar-se sobre uma dada 

legitimidade. O entendimento tácito baliza-se como outrora discorremos, na condição de 

pensar que todo lócus pedagógico carece de uma dada ordenação que o suporte, como 

se o tipo de convivência humana necessária a dinamização dos processos educativos, 

desde muito pressupusesse a presença de alguma forma de justificação. Bem assim, A 

legitimidade, deveria assentar-se sobre certos condicionantes, dentre outros, os mais 

importantes: a livre concensualidade e o primar de uma função social atribuída no 

interesse de todos. 

 Neste sentido, o argumento que será desenvolvido na presente sessão circularia 

em torno destes dois grandes eixos de análise: o primeiro, diz respeito ao lugar ocupado 

pela educação no mundo contemporâneo e a discussão das possíveis implicações 

humanas mobilizadas pela pós-modernidade; e o segundo seria o debate em torno dos 

espaços de confrontação da autoridade e dos fatores que poderiam mobilizá-los em 

nosso tempo. Tais eixos se relacionam a medida mesma que muito se diz que nosso 
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tempo possuí determinadas características que acabam por potencialmente enfraquecer 

os sentidos atribuídos aos espaços de autoridade. Dito de outra forma, aqui buscar-se-ia 

uma narrativa que sobressaltasse as possíveis vinculações existentes entre o etos pós-

moderno, a educação e a crise da autoridade docente.    

Sobre o entendimento da problemática aqui delimitada, foram utilizados como 

aportes de análise, algumas “imagens” e falas que podem representar alguns aspectos 

relevantes destes elementos e seus possíveis atrelamentos. Para tanto, tentou-se tomar 

uma fotografia fugidia da pós-modernidade que viria por servir à analítica da 

autoridade. 

  A relevância dessa discussão assenta-se no sentido de que as representações 

sociais tratariam de uma contextualidade que remete-se tanto aos lugares nos quais elas 

se manifestam no seio de infindáveis trocas simbólicas, quanto numa condição maior 

que lhes abarca: o interior e o entorno de um tempo devido.  

 Aqui, de fato, não se tem nenhuma pretensão em fazer uma análise exaustiva 

sobre o contemporâneo, apenas o que se procura é traçar algumas características de 

nosso tempo que possam auxiliar os debates sobre a problemática da autoridade e da 

contextualidade onde o fazer docente se efetiva; de fato, buscar revelar um pouco da 

ambiência ampla na qual tais dinâmicas se manifestam e que acabariam por influir na 

construção das representações sociais acerca da autoridade na docência. 

 O que moveria este enfoque é a ideia de que a relação pedagógica, enquanto 

lugar no qual se manifestam tanto a prática docente quanto o fenômeno da autoridade 

está inserida num universo maior de ações, de discursos, de crenças e de valores que 

formam a contextualidade na qual tal relação se efetiva. 
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Desta forma, a ideia aqui foi tratar sobre o universo vivido no qual as 

representações sociais são edificadas no intercurso de múltiplos eventos que as nutrem e 

atribuem-lhe forma e densidade suficiente para materializarem-se em atos.  

Sendo assim, as transformações havidas no cerne de nosso tempo, 

inevitavelmente vieram por influenciar o lócus educativo. Estamos vivendo uma 

mudança de paradigmas no que diz respeito aos modos pelos quais estabelecemos os 

vínculos e os contatos humanos, inclusive na escola. A fluidez dos instrumentos de 

comunicação, a vertiginosa mobilidade, as novas lógicas do mundo do trabalho, os 

espaços (ou ciberespaços) de encontro e as novas tecnologias, de certo, redimensionam 

os fins e os meios que orientam a formação humana e impõe muitos desafios neste 

campo de análise. 

Neste contexto, marcado por aquilo que convencionou-se chamar de pós-

modernidade, os lugares admitidos na relação professor-aluno passam a ser refeitos em 

dinâmicas até então desconhecidas.  

Para Espot (2006), em grande medida, aquilo que vem se configurando como 

uma crise da educação no mundo contemporâneo, em grande parte se remete as 

dificuldades encontradas no estabelecimento de uma autoridade possível e necessária a 

harmonização dos espaços de convivência no âmbito da escola (p.15). Sobre tais 

horizontes, o argumento central a ser desenvolvido na presente discussão é que em 

algumas características que demarcam a dinamicidade própria do etos pós-moderno é 

possível identificar alguns elementos que falam sobre as condições de possibilidade em 

torno das quais a autoridade docente passa a ser representada e experienciada em nosso 

tempo.  

Muito já se foi dito sobre o quanto o mundo contemporâneo se faz marcado por 

um sentimento de esgarçamento de valores e crenças. A pós-modernidade enquanto 
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fenômeno sociocultural fundaria suas raízes sobre profundos questionamentos em torno 

das promessas da modernidade e dos valores e crenças que a sustentariam (LYOTARD, 

2002).  

A autoridade neste contexto viria por sofrer os efeitos de uma incidente 

destituição de lugares que a pouco eram investidos de determinados poderes e 

finalidades. A tarefa primeira seria pensar que sobre os desdobramentos de tais 

contextos, é que são erigidas as contingências que acabariam por interferir na 

construção das relações e dos espaços atribuídos a autoridade docente.  Ressaltando 

também a influência no conteúdo das representações sociais ali dinamizadas.   

Segundo Bauman (2001), em nosso tempo, dado a um profundo questionamento 

de verdades e convicções, vive-se como se todos os sólidos outrora tivessem sido de 

fato e verdadeiramente derretidos, e se não isso, sob a égide de sólidos menos estáveis, 

mais fluidos, líquidos, inconstantes, porém ainda pesados (p.07-13). Para ele, “o que 

esta acontecendo hoje é uma realocação dos poderes de derretimento da modernidade” 

(ibidem, p.13), ou seja, estes acabam por se voltar contra si próprios, naquilo que 

durante muito tempo fora suas bases e princípios.  

Deste modo, entende-se que a modernidade fora erigida sobre os ideários de uma 

racionalidade que prometia o advento de um novo tempo de luzes e progresso. Com o 

passar da carruagem esta mesma modernidade passa a assumir-se numa modalidade de 

saber que promiscuído pela técnica e transformado em instrumento de poder econômico 

e controle social, passa a estabelecer as bases para um tipo de contextualidade tão adjeta 

quanto aquela contra qual se lutara nas fronteiras dos tempos medievos.  

Neste espectro, há no final do século XIX e em todo século XX uma extensa 

tradição de crítica a modernidade e de suas consequências. Iniciada por Nietzsche e sua 

denuncia em torno da entronização da razão como nova fonte salvífica, e percorrendo 
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todo o século XX, passando pelos expoentes da escola de Frankfurt até chegar a Michel 

Foucault e o desvelamento “final” das diversas lógicas de poder incrustadas na empresa 

moderna. Quando chega a Lyotard tal “tradição crítica”, avaliza a ideia de que na visão 

de um mundo descrente e desesperançado a modernidade não mais teria força 

persuasiva para autolegítimar-se. Todos estes autores e outros muitos, de uma forma ou 

de outra incursionam sobre alguma faceta do que hoje se configuraria em torno do 

conceito e da dinâmica pós-moderna, posto que seus pensamentos revelariam um dado 

ceticismo em relação ao mundo como ele se apresenta (GOERGEN,2001,p.18-19). 

Neste esteio, a profusão de cores e caminhos da pós-modernidade faz Harvey 

(2001), dizer que “não podemos aspirar nenhuma representação unificada do mundo” 

(p.34). Deste modo, é como se diante da pluralidade dos discursos e da queda de valores 

e crenças outrora erigidas em torno deles, restar-nos-ia apenas um tipo de ação que no 

pensamento de Rorty, segundo Harvey (2001) perfaria uma pragmática da 

instantaneidade.  

 
A ação só pode ser concebida e decidida nos limites de algum 
determinismo local, de alguma comunidade interpretativa, e os seus 
sentidos tencionados e efeitos antecipados estão fadados a entrar em 
colapso quando retirados desses domínios isolados, mesmo quando 
coerentes com eles (p.56) 
 

É possível imaginar os efeitos de tais condições sobre a edificação de algum 

contexto que deseje tomar para si a tarefa formativa. Tal leitura viria por implicar numa 

dificuldade extremada por legítimar uma discursividade que na educação sabidamente 

exigiria uma valoração do lugar de fala do professor, mesmo que se considere a 

importância e valor de outros discursos, inclusive e principalmente o dos alunos.  

Se a educação se constitui num tipo de vivência que faz deslocar o sujeito de um 

dado ‘lugar’ no saber para outro, impondo-se nele um trajeto em direção a um certo 
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“devir” de si mesmo, há de se admitir que para isso acontecer seja preciso que em 

potência o discurso do professor esteja investido de força persuasiva. 

Sobre tais aspectos da vida contemporânea repousam os sentidos de 

questionamentos e deposição de lugares outrora firmes nos quais se faziam florescer os 

atos representativos da racionalidade moderna (controle, vigilância, instrumentalização 

e ordenação dos espaços), nos mais diversos planos: na política, na economia, na 

convivência, nos afetos, na cultura, na sexualidade e na educação.  

Segundo Berman (1986), o que Foucault edifica em torno do espírito de nosso 

tempo seria a condição de que não se poderia escapar por nenhuma via das espessas 

redes de controle, vigilância e construção de subjetividades, constituídas enquanto 

saberes e poderes a serviço do etos moderno. “[...] é uma interminável, torturante série 

de variações em torno dos temas weberianos do cárcere de ferro e das inutilidades 

humanas, cujas almas foram moldadas para se adaptar às barras” (p.28), e complementa 

de forma acerba: “Foucault reserva seu mais selvagem desrespeito às pessoas que 

imaginam ser possível a liberdade para a moderna humanidade” (p.28-29).  

Tomando tal discursividade enquanto representativa de um tempo carente de 

sonhos, é possível entender que neste arbitrário recorte do extenso universo do 

pensamento foucaultiano e naquilo que poderia identificar-se com um dado niilismo19,  

ler-se do quanto tomado as últimas consequências pouco restaria de alguma tarefa 

genuinamente orientada a edificação de alguma utopia possível, bem como de algum 

projeto que pudesse legítimar a construção de uma existência que se faça 

essencialmente liberta como o queria também paradoxalmente a própria modernidade. 

Tais leituras supraditas aliada aos eventos que lhes suportam, fazem surgir o 

sentimento de que a existência individual e os projetos coletivos estariam destituídos de 

                                                 
19 Para uma leitura mais abrangente de tal argumento, ver: Michel Foucault ou o niilismo de cátedra. Au. 
José Guilherme Merquior. Nova Fronteira. 1985. 
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um sentido maior em um mundo que não mais acreditaria na edificação de um futuro 

vindouro pelas vias do desejo, dos projetos coletivos ou das imagens possíveis deste 

mundo. A ideia tipicamente contemporânea é que tais imagens conduziram no século 

XX ao primado de um tipo de racionalidade instrumental que por certas escolhas 

conduziram o mundo para a barbárie20 (algo que veio muito a alimentar os escritos dos 

da escola de Frankfurt). Seria, portanto, o derradeiro golpe no sonho do advento do 

“paraíso terrestre”. 

Neste incurso, se a escola participa do projeto moderno de racionalização da 

vida, posto que ela nasce da tentativa de estender as luzes da razão à forja de citadinos, 

hoje, em certa medida, ela se coaduna com o etos capitalista pós-industrial e com suas 

exigências. Como, ao desmascarar tal face perversa de si mesma, ela poderia legítimar 

seu lugar, ou mesmo o professor poderia assentar sua prática sobre alguma justeza de 

seu discurso do ponto de vista dos fins a que se destinam a educação em nosso tempo?   

De outro modo, o que responder diante da pergunta insólita de um aluno 

irrequieto – porque devo ouvir-lhe? – o que tens a oferecer a mim, aos meus e ao 

mundo? – a quem serve o fato de estar aqui e obedecer-lhe, respeitar-lhe e atribuir-lhe 

alguma autoridade sobre mim? – Em que me tornarei caso decida seguir um pouco 

daquilo que esperas de mim? – Tornar-me-ei uma pessoa melhor, um melhor cidadão, 

um cumpridor dos meus deveres, um bom operário? – O que tudo isso significa no 

mundo de hoje? e que conseqüências advirão destas escolhas.    

Diante disto, para Barroso (2008), da escola e de seus atores, no revelar de suas 

intenções, exigisse, em nosso tempo e mais do que nunca, numa justificação de seus 

                                                 
20 O “coringa de Heath Ledger”, do filme – Batman: o cavaleiro das trevas (2008), de Christopher Nolan,  
em sua descrença absoluta no espírito humano, feição errática e desafio incidente a ordem,  poderia ser 
considerado um típico herói pós-moderno. Num dado diálogo no filme ele visualiza a imagem de um 
mundo sem nenhuma ordem ou instância reguladora, sem nenhuma logicidade controladora das coisas; 
numa acepção clara aos efeitos de um tipo de racionalidade tecnicista, o mesmo diz que os dissabores do 
mundo não seriam frutos do caos, ao contrário, seriam as conseqüências das tentativas recorrentes de 
ordenação arbitrária deste mesmo mundo.   
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lugares no mundo. Como que diante das juras feitas no altar da educação houvesse uma 

“dessacralização” de seus supostos poderes de transformação social e histórica e mesmo 

no que faz entrever a pós-modernidade: a questão de saber se à escola cabe tal tarefa e 

se tal empresa seria possível. Aos alunos, cabe a educação e ao professor dizer-lhes, 

para que serve a escola e quais os seus sentidos e justeza ante o compulsório esforço de 

nela permanecerem (p. 36). 

Enquanto representação de tais modos de perceber o nosso tempo é possível 

reconhecer tais sentimentos na fala do personagem Mark Renton em seu monólogo 

inicial21 no filme Britânico Trainspotting: sem limites (1996), dirigido por Danny Boyle 

– ádvena e indigesta voz, porém, constrangedoramente familiar. 

 

Escolha vida. Escolha um emprego. Escolha uma carreira, escolha uma 
família, escolha uma televisão enorme, escolha máquinas de lavar, 
carros, CD players, e abridores de lata elétricos. Escolha boa saúde, 
baixo colesterol e seguro dentário. Escolha prestações fixas para pagar. 
Escolha uma casa. Escolha seus amigos. Escolha ter roupas e 
acessórios. Escolha ter um terno feito do melhor tecido. Escolha se 
masturbar domingo de manhã pensando na vida. Escolha sentar no 
sofá e ficar vendo jogos de adivinhação na televisão enchendo a boca 
de junk food. Escolha acabar apodrecendo. Ter uma família e se 
envergonhar dos filhos egoístas que pôs no mundo para substituí-lo. 
Escolha seu futuro. Escolha vida. – Mas por que eu ia querer coisas 
como estas? Eu escolhi não escolher a vida: Eu escolhi outra coisa 
qualquer. E as razões? Não há razões. Quem precisa de razões quando 
se tem heroína? 
 

 Sob o impacto das palavras, a forma jocosa, as possibilidades de uma vida 

“medianamente” constituída ser ridicularizada e exposta às intempéries de suas 

vicissitudes ante a suposta perda de um sentido maior ante o cotidiano e sua rotinização 

nauseante. De certo, algo de nosso tempo se vê na fala de Renton, dentre tantas 

possibilidades e escolhas, este não menciona nenhum caminho que faça referência a 

algum tipo de investimento no espaço público e ou em projetos coletivos vindouros; no 

coroamento último de seus atos, eis o símbolo maior da presentificação absoluta da vida 

                                                 
21 Transcrito diretamente do filme. 
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em detrimento do futuro ou de algum passado, numa das características mais fortes de 

nosso tempo: o deleite orgástico ou analgésico das substâncias psicoativas. 

O que Renton poderia dizer é que participar efetivamente dos desejos da 

construção deste tipo de existência “medíocre”, do ‘clube moderno’ e de suas 

exigências,  – ser um “bom aluno”, um “bom pai”, o “operário padrão”, o “cidadão 

responsável, seguidor das leis e pagador dos impostos” – de fato pode ser mais perigoso 

do que fumar um “baseado” no final da tarde. Lembremo-nos, Eichmann não era 

absolutamente um monstro, porém “apenas” um dedicado e eficiente cumpridor de suas 

funções, um típico burocrata (ARENDT, 1999). 

Enquanto imagem representativa às avessas de tais incursos, num diálogo dado 

entre Protágoras e Hipócrates (intermediado por Sócrates), diz Protágoras um pouco dos 

fins a que se destinam idealmente a educação e a própria convivência e relação 

estabelecida entre o mestre e o discípulo. Talvez, por alguma razão, tal propositiva 

esteja distante de nós não só no tempo que nos afasta. 

 
Jovem, se me frequentares, eis o que te suscederá: após um dia 
passado junto a mim, voltarás para casa melhor do que és, e a mesma 
coisa no dia seguinte, e assim cada um dos teus dias será marcado por 
um progresso em direção ao melhor” (VALLE, 2002. p. 223).    
 

 O discurso de Protágoras diz algo do que se identificaria com uma promessa ou 

mesmo com um convite dado num universo onde ainda seria possível legítimar a 

educação como via de acesso ao desenvolvimento de si em direção ao que poderia 

identificar-se como “o melhor”, com “o caminho virtuoso” com “a felicidade”.  

Considerando o tempo transcorrido, o que poderia hoje representar aquilo que 

tem a oferecer a educação e os representantes da mesma, de uma forma mais apropriada 

e no incidir do presente argumento, seria algo mais próximo, no imaginário corrente, da 
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sina de Fausto e de sua subserviência a Mefistófeles; de onde o saber, ou os meios de 

consegui-lo, poderia conduzir o homem a ruína e a danação.  

O que se verifica é que num mundo “desencantado”, a projeção daquilo que 

poderia dizer do “melhor caminho” enquanto fruto da educação, perderia muito de seu 

poder de convencimento. Posto que a empresa educativa, em certa medida e por varias 

razões se faria em nosso tempo carente de uma força suficiente para sobre si construir 

algum tipo de adesão consensuada.  

Embora no discurso e na prática tal intencionalidade ainda faça parte do universo 

da escola, bem como também do pensamento pedagógico, talvez o que aconteça seja o 

fato de que, por certos dissabores, a confiança em tal projeto hoje se faça de um lado 

diminuída e do outro forçada a amparar-se em discursos de intenção.  

Deste modo, a questão da autoridade docente sobre as contingências de tais 

leituras recai por saber em que medida a educação e porquanto os fazeres que lhe 

sustentam, participariam e fariam girar a dinâmica do mundo contemporâneo na face 

dos interesses que o movem22; dito de outra forma e nas palavras questionadoras de 

Libâneo (2005) “Ainda é possível acreditar que a escola seja o lugar de 

desenvolvimento da razão humana, base para a liberdade intelectual e política?” (p.160). 

Tal pergunta não se faz num vazio contextual, ela inseri-se certamente enquanto fruto de 

uma condição que reafirma a cada instante as vicissitudes de um mundo em “fim de 

festa”.  

De certo, se hoje aqueles que ocupam o lugar que outrora pertencera a 

Protágoras, questionam a validade e a legitimidade deste mesmo lugar, que diriam os 

                                                 
22 Para uma reflexão aguda sobre as dinâmicas de força de nosso tempo e suas vinculações com o etos 
capitalista na sua face contemporânea, ver o documentário canadense “the corporation” de Jennife 
Abbott, Mark Achbar e Joel Bakan (2004), numa análise minuciosa dos fundamentos e das lógicas 
perversas que subjazem as ações e os interesses postos no mercado global. 
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nossos jovens Hipócrates que ainda perambulam em busca de “mestres” por nossas 

cidades. Em síntese, o óbvio: o mundo de Protágoras não é o mesmo de Libâneo. 

O que separaria a essência otimista e pessimista de um e de outro discurso, 

inflectiria em dizer que a distância que os separam, além do tempo e lugares em que são 

proferidos, é a condição de que hoje a escola, em grande medida, toma parte efetiva da 

construção dos “insumos” humanos que fazem mover a roda de uma economia global 

sabidamente: destrutiva, predatória, desumana, perversa, sádica e aética (o que 

certamente viria por mobilizar o questionamento crítico de Libâneo).  Enquanto que 

outrora, para além das ponderações necessárias, Protágoras falava de outros fins: 

“formar homens que sejam [de fato] bons cidadãos” (apud VALLE, 2002, p.224) e 

ainda dizendo: “...não acredito que isso possa ser feito por meio de estudos técnicos. É 

necessário formar na virtude aqueles que se dedicarão posteriormente a política” 

(ibidem, p.224). 

Poder-se-ia pensar, portanto, que edificar alguma modalidade de autoridade que 

se autorreferende como legítima, em nosso tempo, se faz uma tarefa árdua, no sentido 

de que esta mesma educação que por vezes cria espaços genuínos de diálogo para com o 

novo e para com a construção efetiva de algo de bom no mundo, acaba também e no 

mais das vezes por reproduzir as mesmas lógicas de força que primam por uma atitude 

formativa orientada para “construção” do sujeito não do ponto de vista de sua 

integralidade ou mesmo da “virtude” ou da busca de um bem, mais tão somente 

enquanto peça-engrenagem de um sistema maior de interesses socioeconômicos.  

Porquanto, no hoje, a educação e seus atores estariam a serviço da formação do 

componente humano que permitiria a manutenção da ordem mundial, que por sua vez 

alimentaria também os pleitos sobre os sistemas educacionais, que de certa forma, 
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acabariam exercendo sobre eles certo controle, ora efetivo a partir das políticas publicas, 

ora indireto a partir das demandas de mercado. Como poderia indicar o infográfico 2. 

 

Enquanto numa primeira perspectiva se oferece um caminho com um objetivo 

claro e vindouro: “ser melhor do que se é”; noutro se oferece “a formação profissional” 

e “o mundo do trabalho”. Não seria estranho o fato de que no primeiro caso o discípulo 

procura o mestre no meio da noite enquanto no segundo o mestre se veja as voltas com 

seus “discípulos” em plena luz do dia. 

Os princípios são claros, como outrora fora dito: toda autoridade só se legítima 

enquanto tal, quando sobre si repousa numa orientação clara em direção a promoção do 

bem comum. Quando tal direcionamento incidentemente não se manifesta ou 

concretiza-se, o resultante imediato é o desobrigar de qualquer deferência.  

 Nesta perspectiva o afrontamento da autoridade docente ganharia em nosso 

tempo os ares de certo irredentismo, no sentido de uma reação a um conjunto de valores 

e crenças professadas pela escola e por seus atores que em certa medida escondem um 

corpo de intencionalidades que direcionam a formação dos sujeitos em torno das 

exigências socioculturais, políticas e econômicas da modernidade pós-industrial. Eis 

que em meio a tantas outras motivações, talvez em algum momento aqueles a quem é 
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solicitada a disciplina e a consideração por uma dada autoridade, percebam o que está 

em jogo quando se pede sua obediência e esmero – se quer que eu participe deste 

mundo.  

Como resultante, enfrentar a autoridade do professor torna-se uma das múltiplas 

formas (embora muitas vezes perversas) encontradas em nosso tempo de se dizer não a 

ordem estabelecida das coisas; afinal, corre veloz e sem amarras o sentimento de que 

“há algo de podre no reino da Dinamarca”. 

 A destituição de lugares que tal leitura reflete diz um pouco de um outro 

personagem, que de certa forma, como Renton, tipifica a pós-modernidade na 

facticidade de uma vida. Trataria-se de Holden Caulfield, do romance “The Catcher in 

the Rye”23 de J.D. Salinger (1965). Caulfield é um adolescente estadunidense ordinário, 

que diante de uma vertiginosa profusão de pensamentos e sensações, relata um pouco de 

sua visão particular acerca da sociedade, de si mesmo e dos outros, na perspectiva de 

um lugar incomodamente ambíguo e deslocado, ao qual podemos inferir que enquanto 

discurso se faz autorrepresentativo dos sonhos perdidos de nosso tempo. 

 
Fico imaginando todas aquelas criancinhas brincando e jogando neste 
grande campo de centeio e tudo mais. Milhares de crianças e não há 
ninguém por perto – ninguém grande, quero dizer – exceto eu. E estou 
de pé na beira de algum penhasco maluco. O que eu tenho de fazer, eu 
tenho que apanhar todo mundo se começarem a correr sem olhar e sem 
saber para onde estão indo, eu tenho que sair de algum lugar e apanhá-
los. É o que eu faria o dia inteiro, eu seria apenas o apanhador no 
campo de centeio e tudo mais (p.168). 
 

 Numa leitura que se quer interpretativa e reveladora de dados significados 

latentes ante todos os atos de fala, numa compreensão psicanalítica de que todo discurso 

traz consigo um conteúdo revelado e ao mesmo tempo que também se faz obducto e 

carente de ser parturiado, é possível traçar algumas considerações livres ante o 

pensamento de Caulfield.  

                                                 
23 Editado no Brasil como: “O apanhador no campo de centeio” – Editora do autor. 1999. 
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A imagem inicial poderia remeter a ideia de vivermos, enquanto crianças, 

perdidos num grande campo de centeio; a ausência de um adulto na cena remete ao fato 

de que na pos-modernidade, o passado e algum tipo de tradição que o pudesse legítimar 

se faz “ausente”, ou mesmo de um dado sentimento corrente de orfandade em relação a 

alguma tradição que suporte o tempo presente; o único a espreitar e de certo guardear as 

crianças é o próprio Caulfield, um adolescente, sabidamente um ser fronteiriço, 

espremido entre um mundo mágico infantil de possibilidades e fantasias – demarcado 

pelas promessas da modernidade – e as feridas narcíseas do início da vida adulta – 

demarcadas pelos descaminhos da pós-modernidade; “... e eu estou à beira de um 

penhasco maluco” – e eu estou peremptoriamente e a cada instante decidindo se 

contínuo a jornada dos sonhos que tive, ou se desistindo deles lanço-me no vazio que já 

sinto; e por fim, uma tarefa hoje fora do lugar e muitas vezes sentida até mesmo como 

perigosa – como seria possível reunir as pessoas em torno de algo ou de alguma direção, 

ou resgatá-las de suas rotas perdidas e múltiplas em torno de um projeto comum que 

sempre em nosso tempo assinala as portas do totalitarismo, dada a polifonia das vozes, 

dos costumes, das vontades e novamente  esse imenso campo de centeio. 

Tais leituras, de certo, fugidias, porém intencionadamente reveladoras trazem 

consigo algumas das características do etos pós-moderno e nos fazem pensar sobre suas 

implicações no cotidiano e nas relações dispostas no universo da sala de aula. 

No esteio destas breves imagens e sobre os modos de vida tipificadas na 

contemporaneidade, nos diz Bauman (1995)24, que “uma vida vivida como uma 

sucessão de episódios é uma vida livre de se preocupar com consequências” (p.05) e 

mais adiante afirma que “a pós-modernidade, ouvi muitas vezes, é a coroação final do 

sonho moderno de liberdade” (ibidem). Evidentemente, que Bauman (1995), se refere a 

                                                 
24 Tradução livre. 
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um tipo de “liberdade” que se aporta num dado espírito narcisista do tudo para Si fazer, 

e no ignorar constante dos direitos alheios e ou dos fundamentos de acordos 

intersubjetivos que preservam os laços de convivência.  

 Todos estes cenários, se identificam com profundas transformações que viriam 

por dinamizar-se ainda no século XX. Sobre o nascimento desta condição nos diz Vieira 

(2004), que a pós-modernidade ratifica-se na sua relação estreita com diversas 

transformações socioculturais e históricas ocorridas no final do século passado e que 

acabam por refletir-se nos mais diversos espaços da vida humana. 

 

A pós-modernidade representa uma redefinição, um reordenamento e 
um redimensionamento da sociedade global a partir, principalmente, 
da ultima década do século XX.  Pode-se nomear como eventos 
determinantes para a passagem da modernidade industrial à pós-
modernidade a revolução cibernética, a queda do comunismo, a 
globalização da economia, o enfraquecimento do modelo  político-
ideológico revolucionário, as mudanças de costumes e de 
comportamentos, as manifestações artísticas e os avanços no 
conhecimento e na informação.  Nesse breve  período de tempo 
ficaram para trás, rapidamente, os padrões e os significados da era 
moderna (p. 77).  
 

Tais “eventos” lançariam seus efeitos nos modos como a existência e os contatos 

humanos viriam por configurar-se. Para Ianni (1995), na face do que faz aproximar a 

pós-modernidade e a globalização, nosso mundo refletiria uma ruptura nos modos de 

agir, de pensar e de sentir, posto que as proximidades agora se fariam tantas, que não 

permitiriam estabelecer uma distância necessária entre discursos e experiências; numa 

existência interligada como a nossa, difícil se torna estabelecer as referências em torno 

de onde se está (p.13-16).   

Como podemos inferir, o que une os dois personagens outrora supracitados é 

uma vertiginosa ausência de referênciais, seja de um passado que os suporte ou de um 

futuro que os projete, como também, e por isso, de um sentimento de 

desterritorialização. 
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É como se sobre os descaminhos da modernidade pouco tenha restado de uma 

possibilidade discursiva autêntica que possa ultrapassar a turva névoa do 

descentramento. É como se o sujeito pós-moderno vivesse eternamente sozinho na 

estação central do metrô de Londres, de onde para todos os lugares se pode ir, ao 

mesmo tempo que diante do instante imediatamente anterior da escolha do caminho, em 

nenhum lugar se está. 

Como diria Goergem (apud Aranha; Martins, 2003), ante o imperativo da 

formação humana neste mundo.  

 

Se já não dispomos de verdades fixas e transcendentes que podemos 
‘ensinar’ aos educandos, também não podemos abrir mão de 
instrumentos mínimos a respeito dos quais não há como negociar. São 
princípios como respeito à dignidade, respeito à vida, ao meio 
ambiente e a afirmação de uma atitude de solidariedade (p.314).  

 

Contudo, para além da justeza das palavras, a questão por saber residiria na 

condição de que a defesa de tais valores e nortes só poderia ser verdadeiramente 

legítimada quando aqueles a quem é delegada tal tarefa pudessem clarificar para si e 

para os outros os sentidos últimos de seus lugares; ou sobre as bases de outras 

promessas que pudessem ocupar o lugar das outrora perdidas. 

Sem engodos, - se os espaços formativos reafirmam na base de suas intenções e 

fins esperados, as mesmas lógicas arbitrárias que criam lugares rigidamente postos na 

maquinaria deste mundo, aqui e acolá tal intencionalidade e os fazeres que lhe suportam 

serão questionados, ou seja, necessariamente haverão resistências.  

Como outrora dito, a autoridade só se afirmaria plenamente em seu lugar quando 

no desvelamento de suas mascaras, a intencionalidade que demarcaria suas ações 

pudesse clarificar-se para além de interesses escusos de domínio e controle. Novamente, 

a pergunta feita e refeita pelo “aluno que afronta a autoridade” é: - a que serve a 
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autoridade? A resposta revelaria o grau de adesão aos direcionamentos advindos deste 

lugar. Evidentemente, a pergunta não é dirigida apenas a figura do professor, mais a 

toda e qualquer “autoridade”25 que possa revelar-se significativa, de onde 

simbolicamente tais papeis sociais acabariam numa mesma encruzilhada. 

Sobre tal esteio, é possível inferir que a autoridade, na áurea da representação de 

uma orientação normativa ou da assunção de um dado poder legítimo, necessariamente 

sofreria as inflexões de tais escolhas e questionamentos, com todas as suas implicações 

na materialização da mesma e na produção dos sujeitos. Eis o que se revelaria para nós 

a questão nietzschiana tantas vezes feita e refeita na obra de Foucault – “o que estamos 

ajudando a fazer de nós mesmos?” (Rago; Orlandi; Veiga Neto, 2005. p. 217).  

A imagem clássica que imediatamente se apresenta é aquela do filme “The 

Wall” (1998), de Alan Parker na canção ‘Anothers brick in the wall’ do grupo musical 

britânico Pink Floyd. Em seu refrão ontológico “We don’t need no education / We don’t 

need no thought control / no dark sarcasm in the classroom / hey, teachers, live the kids 

alone26” O grito dado em meio a uma rebelião incendiária contra está escola que 

aprisiona e controla poderia representar um pouco das escolhas e da manifestação de 

vontades que muitas vezes esvazia os lugares de autoridade em nosso tempo, posto que 

esta autoridade não mais se assenta sobre a promoção de um bem ou de um norte27, 

afinal, a contragosto de alguns, ‘o sonho acabou’ para muitos.  

                                                 
25 Lembremo-nos, por exemplo, da juventude incendiária, que nos idos do início do século, assustou o 
mundo com sua força outrora escondida nos guetos suburbanos de Paris, ou, mais recentemente nos 
enfrentamentos havidos entre estudantes e “autoridades” na Grécia. 
26 Nós não precisamos de educação / nós não precisamos de controle de pensamentos / chega de sarcasmo 
na sala de aula / professor, deixe as crianças em paz. 
27 Uma pequena ressalva. Tal leitura evidentemente considera uma circunscrita faceta da realidade na qual 
vivemos. Podemos entender que toda realidade é constituída por jogos de força, resistências e 
confrontações. Deste modo, da mesma forma que aqui estamos a tratar do que se revela enquanto uma 
dada crise dos ordenamentos de convivência e da autoridade poderíamos também, se essa fosse nossa 
escolha e objetivo, sobressaltar os lugares em que o poder arbitrário, os ordenamentos e a 
obediência“irrefletida” se manifestam ainda de forma absoluta e plena. De certo, o olhar sobre uma dada 
dimensão do real não impede de se reconhecer que este se faz em multiplicidade e inconstância, de onde 
ambas as realidades supracitadas neste sentido, por vezes, coabitariam. 
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Dito de outra forma: a legitimidade da educação se faz questionada em suas 

finalidades e meios; ir para escola, hoje e depois de tantas vezes dizer-se, é mais do que 

ir a um lugar no qual se aprendi despropositadamente. Parece-me, que por alguma 

razão, que por hora me escapa, os alunos percebem hoje com mais clareza aquilo que se 

espera deles e que tipo de homem e mulher, se revela ‘ideal’ no fazer moer a roda da 

economia e da boa ordenança global28. Resultado: por vezes, mais do que talvez em 

qualquer tempo, estes passam a resistir aos modos de adestramento contemporâneos, e 

passam a construir outras possibilidades de existência no mundo, quase todas reveladas 

por alguma forma de confrontação.   

Não reconhecer os lugares da autoridade, de certo passa a ser uma forma velada 

de poder dizer não ao mundo em que se vive, bem como de criar em torno de si uma 

identidade nova, desvinculada daquela que tantos ansiosamente esperam29. Tal leitura 

poderia reafirmar-se no pensamento de Fromm (1981), quando o mesmo veio por 

analisar as escolhas empreendidas em torno dos ímpetos direcionados para a busca do 

bem e do mal, onde o terreno fértil das decisões morais, segundo ele, revelaria uma  

busca do sujeito, num e noutro caso, por deixar no mundo a sua marca, seja de que 

maneira fosse. Acepção que poderia ser apontada inclusive no pensamento de Arendt 

(1992). De onde é possível inferir que haja alguma relação de causalidade a ser 

discutida entre as expectativas em torno do futuro ou da edificação do mesmo pelas vias 

da educação e a medida mesma da adesão a alguma forma de autoridade.  

                                                 
28 Uma imagem representativa seria a relação estabelecida com o saber numa estrutura educacional que se 
condiciona a preparação para o vestibular e o corresponde universo do trabalho qualificado e do consumo. 
Sabidamente, um saber estritamente instrumental, direcionado a resolução de questões, desprovido de 
algum sentido ético, estético ou até mesmo existencial que os sustente, o que importa é saber operar com 
o binômio de Newton, afinal, caem três questões na primeira fase. 
29 É possível novamente lembrar da recente sublevação juvenil ocorrida na França em meados de 2005, 
amplamente divulgada pelos veículos de comunicação; por vezes as reações a ordem estabelecida das 
coisas, embora aconteçam de forma ocasional, localizada e na maioria das vezes anárquica, fazem 
lembrar que os poderes governamentais  instituídos são sempre e antes de tudo referendados em pequenos 
gestos cotidianos de aceitação e obediência; se por algum motivo (o aparente: assassinato de dois jovens), 
se façam levantar a “legitimidade” dos mesmos , a autoridade sempre e de alguma forma será afrontada, 
com maior ou menor força. 
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De tais considerações, uma das tentativas de poder entender estes “sujeitos que 

falam” e as dinâmicas da constituição destes desavezados de quaisquer “amarras”, pode 

ser empreendida a partir do pensamento de Stuart-Hall et al. (2003). Para ele, o “sujeito 

pós-moderno” vive as vicissitudes, do que ele chama de um dado descentramento 

havido em torno de sua identidade social e intersubjetiva. Haveria, pois, uma ruptura em 

relação a identidade do sujeito cartesiano em torno da qual certas concepções de homem 

e de mundo forram erigidas e que aos poucos sofreriam os dissabores e exigências de 

novas reconfigurações (p.34). O que outrora fazia ligar cada sujeito a uma comunidade, 

a um corpo de saberes e valores, a uma fé, a uma pátria, a um clã, a um Pai e uma Mãe, 

em fim, a um dado enraizamento no tempo e nos espaços, hoje, carecia de algum 

gradiente de tração. Restaria apenas a edificação permanente de um eterno presente que 

circularia em torno de identidades sempre fugidias e por fazerem-se. 

As implicações de tais discursos e dinâmicas, relevariam a face de uma certa 

condição de suspeição na qual viveria o sujeito em nossos dias, aliado certamente ao 

sentimento de deslocamento no mundo, na vida e nas relações, posto que se perguntaria 

repetidamente, - de onde fala esse sujeito? – de que lugares internos ou externos ele 

poderia localizar-se para olhar e “dizer” do mundo a sua volta e de si mesmo?. O que 

para Helferich (2006), viria por centralizar a filosofia contemporânea sob a égide dos 

estudos sobre a linguagem e suas nuances, onde num sentido último, para ele, denotaria 

numa concepção de homem que se transmudaria num silêncio ensurdecedor:  

 

a filosofia francesa chega a um pressuposto inacreditável: talvez ‘o 
homem’ não exista em absoluto!. Em todo caso ele não se encontra no 
centro do universo. Aquilo que se concebe como homem, como sujeito 
e unidade, aquilo que quer ser centro e significado do mundo, é apenas 
a superfície e o jogo de outros centros e significados. Em outras 
palavras, ‘o sujeito foi descentrado (p.413). 
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Diante do qual podemos dizer que tal constatação reflete o sentimento 

correntemente presente nos settings terapêuticos, na literatura e no cinema, e mesmo no 

discurso científico, de uma certa dificuldade oblíqua por se estabelecer um lugar estável 

e firme do qual o sujeito ou o falante pudesse olhar para si e para realidade utilizando-se 

como ponto de partida os próprios olhos e os próprios recursos semânticos de seu lugar, 

suas próprias raízes, como se isto não fosse mais possível (lembremo-nos de Caulfield - 

...eu tenho que sair de algum lugar e apanhá-los, revelando uma indeterminação 

reveladora de quem não sabe onde se está). Talvez, algo muito próximo disto acabe por 

revelar o quanto de dificuldade por vezes existe em poder assumir os lugares de quem 

fala na relação professor-aluno. Afinal, num mundo onde os discursos possuem um só 

peso e mesma medida, talvez não seja possível dizer da propriedade de algum discurso, 

inclusive o do professor. Consequência direta, o aluno pode vir a perguntar – de onde 

você fala e quais os seus interesses quando fala? Responder esta questão se revela 

talvez, um dos elementos imprescindíveis a edificação de alguma autoridade possível, 

posto que como vimos é preciso quando do “exercício” da autoridade “dizer” da 

intencionalidade que demarca suas ações e que de fato tal intencionalidade faça parte de 

um objetivo antes de tudo comum30. 

Tais sentimentos alimentados no tempo produziriam uma contextualidade que 

influenciaria de forma incidente na construção da vida em comunidade e nos alicerces 

sobre os quais as relações sociais se efetivam, com todas as problemáticas que cercam 

tais relações e a materialização das mesmas no lócus pedagógico. 

                                                 
30 Acerca disso, da dificuldade existida em nosso tempo por considerar a justeza e propriedade dos 
discursos, talvez, para além das legítimas críticas feitas, isto explicaria as dificuldades encontradas pelo 
Papa Bento XVI em fazer-se ouvir ao mundo, posto que teimosa e propositadamente ele busca estabelecer 
um lugar incomodamente fixo e auto-referendado, ante outras vozes igualmente valoradas em nosso 
tempo, simplesmente, isso não é possível.  Dadas as devidas proporções, se assim acontece com a 
autoridade Papal imagine com a autoridade docente. 
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 Nesta perspectiva, talvez possamos entender que uma das razões pelas quais 

estamos a falar de uma crise da autoridade docente; Ora, se uma das características 

centrais da pós-modernidade recai exatamente sobre um dado enfraquecimento dos 

referenciais que ligam os sujeitos a um passado ou a um futuro que se deseja, - como a 

autoridade poderia assentar-se tranquilamente num terreno que se revela infértil, carente 

dos elementos de legitimação imprescindíveis e que a pouco tratamos quando da análise 

das características que cercam o exercício e as bases de sustentação da autoridade.  

Neste contexto, natural passa a ser o surgimento de atos que conspiram para um 

dado enfrentamento de quaisquer autoridade que se queria nos mais variados espaços 

sociais, inclusive na escola, no que tem se materializado de forma concreta nos relatos 

frequentes que tratam sobre a questão da indisciplina e violência escolar.  

De certo, tais questões se fazem presente tanto numa dimensão social maior 

quanto no microcosmo da família, da escola, no sistema jurídico e nos pequenos gestos 

e falas contidas no cotidiano das relações; portanto, tais dispositivos de força reativa não 

seriam privilégio do lócus pedagógico, apenas talvez na escola, eles acabam por se 

manifestar de uma forma mais visível. Nas palavras de Aquino (2003): 

  
Sabe-se claramente que a indisciplina constitui uma das queixas 
reinantes quanto ao cotidiano não  apenas de professores, mas 
também de pais. Um tema, portanto, emblemático da dificuldade de 
 educar na atualidade, seja na família, seja na escola – as duas 
instituições historicamente reconhecidas como principais responsáveis 
pela educação de crianças e jovens [...] No entanto, em todos os casos 
o que parece estar em pauta é a afronta – declarada ou não – aos 
códigos normativos em vigor naquela instituição, sejam eles razoáveis, 
justos, recíprocos, ou não (p.07-09). 
 

 Ainda segundo Aquino (2003), “suspeita-se que, em certas circunstâncias, o ato 

indisciplinado seria a manifestação de uma agressividade latente dirigida contra as 

figuras de autoridade” (p.11), se tomarmos tal acepção e a relacionarmos, num exercício 

de imaginação, com as falas dos personagens outrora supracitados enquanto 

representativos de uma discursividade própria de nosso tempo, talvez, em certa medida, 
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estejamos próximos por estabelecer algum elo de causalidade possível que uni um dado 

sentimento de desenraizamento típico (ou desilusão tardia) do primado do que 

chamamos de pós-modernidade e o “enfraquecimento” da autoridade na sala de aula. 

De fato, podemos dizer que na maioria das vezes o ato “indisciplinado” se 

manifesta pelas vias da inobservância de algum preceito e ou norma social. Se 

retomarmos as ideias de Freud (1978), acerca dos sacrifícios impostos aos homens a 

bem da construção do mundo civilizado, o mais indigesto deles repousa sobre a 

contenção dos impulsos pelas vias de uma atitude de autocontrole dos mesmos. O 

problema é que sempre decorre de tal escolha uma inquietude e ou “mal-estar” que 

recorrentemente exige do sujeito a criação de mecanismos de satisfação compensatória 

desses impulsos, o que Freud veio a chamar de “sublimação”. A questão maior é que, 

segundo Freud (ibidem), existiriam duas grandes dimensões da vida que acabariam por 

tornarem-se depositárias dessas energias livres e em circulação: o trabalho e as 

vinculações afetivas, naquilo que comumente chamaríamos de amor.  

Se considerarmos o fato de que talvez uma das características centrais de nosso 

tempo seja uma relação estritamente utilitarista dessas importantes dimensões da 

existência humana (considerando o etos capitalista e os modos como este se inflectiria 

nas relações tanto de trabalho como até mesmo amorosas), podemos entender porque, 

cada vez mais é possível enxergar uma dificuldade maior de bem gestar a economia 

psíquica, tendo-se inclusive de recorrer-se incidentemente, dentre outros recursos, a 

utilização de psicofarmacos e ou a escolha por deixar esgarçarem-se os limites da ética, 

pelas vias da realização desenfreada de impulsos agressivos e mesmo sexuais 

(consequência crassa: violência e parafilias de toda ordem). Sem muitos 

prolongamentos, se pensarmos que para Freud (1978), a norma é tão ou melhor 

admitida e ou introjetada quanto possa associar-se a autoridade legítima que a 
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represente, talvez tanto nas dinâmicas sociais quanto na formação dos sujeitos 

pudéssemos admitir que hoje mais do que nunca tal “autoridade” esteja no mínimo 

enfraquecida. 

Para Costa (2003), em sua leitura sobre o pensamento de Alfredo Veiga-Neto31, 

a escola caracteriza-se como “uma instituição necessária ao projeto de mundo moderno” 

(p.103).  Um lugar no qual a formação dos sujeitos estaria a serviço da construção de 

um mundo permeado por lógicas de poder.  “A escola é vista como aquela instituição 

que se dedica a inculcar e promover os comportamentos e condutas necessárias e 

adequadas para que as sociedades modernas atinjam seus objetivos” (p.103).  Se assim o 

for, ou mesmo, se o lugar da escola acabe por se refletir no pensamento pedagógico 

como um lugar que está a serviço da dinamicidade moderna, novamente, não espantaria 

o fato de que no seio deste projeto surgissem espaços de confrontação, a mesma medida 

também que seus próprios sujeitos se questionassem sobre a legitimidade de seus 

fazeres.  

Neste espírito, dizer não ao professor e a autoridade, para além de outros 

elementos que se sobrepõem como condicionantes deste gesto, acaba sendo uma forma 

de reação aos objetivos desta escola que estaria a serviço de certos interesses que muitas 

e muitas vezes conspiram contra os próprios sujeitos que ali se encontram.  

Enquanto metáfora, recordo-me de uma criança de pouco mais de 11 anos, que 

há um certo tempo atenderá em meu consultório. A queixa principal dos pais decorria 

do fato de que ela manifestava possuír um “adequado nível cognitivo” para bem 

“desempenhar” sua vida escolar, no entanto, não era isso que acontecia. Após a terceira 

ou quarta sessão, eis a centralidade da questão, algo do tipo, - “minha mãe e meu pai 

não querem que eu aprenda por que é algo bom para mim, eles apenas me exigem as 

                                                 
31 O texto apresenta-se como uma entrevista com o Prof. Dr. Alfredo Veiga-Neto, diante do qual Costa 
(2003), começa por fazer uma leitura sucinta de sua obra. 
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coisas; eles na verdade querem que eu seja médica igual a eles, e isso eu não quero”. No 

final de tudo, nos dois casos, desejos escusos sempre acabam por serem revelados a 

mesma medida que também geram a resistência devida. 

 A questão da indisciplina ou do enfrentamento da autoridade, neste sentido, 

ultrapassariam possíveis explicações locais para aportar-se numa configuração de 

valores e crenças que em nosso tempo peremptoriamente reafirmam um dado 

sentimento de que talvez não estejamos tão certos dos caminhos a serem seguidos, de 

que as vozes que professavam tais trajetos hoje se silenciam dado mesmo que as 

narrativas que a pouco lhes sustentavam não mais serviriam a este propósito. Se a isto 

acrescentarmos a ideia de que por vezes os grandes conglomerados corporativos tomam 

os espaços em torno das decisões sobre os fundamentos das políticas publicas em 

educação, novamente não seria de se espantar se muitas vozes se levantassem para dizer 

não. Dito de outra forma, se a educação como bem entende Ianne (Lombardi,2002), 

atrela-se (de meados do século XX até os nossos dias), a uma “esfera altamente 

lucrativa de aplicação do capital; o que passa a influenciar os fins e os meios 

envolvidos” (p.33) rebelar-se contra essa escola passa a ser uma atitude atraente, 

principalmente para os filhos daqueles que sofreriam os efeitos deste modo de produção 

e expropriação da vida. 

 Nesta mesma perspectiva, por exemplo, que tipo de proposta educativa pode 

constituir-se como legítima ou “sedutora” aos olhos dos alunos (a mesma medida que o 

fazer do professor nela também possa fazer-se), quando estes enxergam (e seria 

impossível não ver dado o esforço desprendido pelos meios de comunicação e da 

própria escola em justificar o papel da educação apenas quando de sua estreita relação 

com o faber economicus) que os fins a que se destina a escola resumir-se-ia em: alocar-

lhes em engrenagens pré-determinadas utilizando-se para isso de uma serie de 
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instrumentos de controle e contenção. Alocação esta, que quando bem sucedida, destina 

a maioria dos sujeitos a atividades desprovidas de significados maiores, sub-valoradas e 

quando não insalubres do ponto de vista físico e principalmente psicológico. 

 O que se intui do argumento aqui defendido é algo muito próximo do que diz 

Pacheco (2009) em relação as causalidades que cercam a indisciplina escolar e o 

correspondente enfraquecimento da autoridade docente. 

 

Por mais que custe reconhecer a violência simbólica que imposta pelas 
escolas, a desobediência e a indisciplina poderão ser manifestações de 
sanidade mental. E, entre os alunos considerados ‘normais’ poderão 
estar potenciais assassinos. Veja-se o que vem acontecendo nos 
Estados Unidos e na Finlândia, onde alunos ‘bem comportados’ se 
munem de carabinas e matam colegas e professores (p.23). 

 

Aos fins a que se destina tal discussão basta-nos que entendamos agora que a 

pós-modernidade vem se configurando enquanto condição sociocultural e histórica que 

favorece um dado descentramento de convicções, uma atitude de obsedante de 

questionamento de valores, uma dificuldade de legitimação discursiva e um corrente 

sentimento de perda de referênciais seguros a serem seguidos. Nesta encruzilhada, a 

educação e seus personagens passam a questionar seus papeis. 

De acordo com este breve quadro de análise em torno da contemporaneidade, 

podemos dizer, que dentre outros aspectos, talvez exista algum tipo de relação velada 

entre aquilo que veio por configurar-se enquanto crise da autoridade docente e os 

meandros aos quais vem se desdobrando os caminhos da pós-modernidade e suas 

implicações na qualidade das relações estabelecidas na escola; o que de uma forma 

indireta se percebeu inclusive nos discursos dos professores-participantes da pesquisa  

O debate em torno das possíveis implicações entre a pós-modernidade e  a 

educação, de certo muitas vezes nos conduz a uma discussão acerca do próprio papel da 

educação nesta nova contextualidade. Embora, tal argumento necessite de um dado 
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aprofundamento maior que possa atribuir-lhe uma acertada consistência e validade, isso 

não nos impede de poder lançar algumas correlações possíveis dentro do escopo e 

limites do presente estudo, bem como, dele nos valer para poder guiarmo-nos ante a 

diversidade de discursos que tratam sobre a questão da autoridade docente, inclusive 

aqueles que possam ser identificados enquanto representações sociais desta mesma 

autoridade. 

Tal tentativa justifica-se no entendimento de que para aproximar-se efetivamente 

das representações sociais de autoridade, se faz antes preciso tentar aproximar-se do 

contexto no qual tais representações são efetivamente dinamizadas, não digo somente de 

um contexto local, mais também e, sobretudo de uma contextualidade mais abrangente e 

que fala sobre os discursos e sentimentos de nosso tempo, onde como vimos, se 

sobrepõem dificuldades por construir uma existência coletivamente auto-orientada, 

inclusive a partir de algum projeto de educação, de escola e principalmente de uma 

prática que contemple os desafios do mundo contemporâneo.  

O que se mostraria uma das tarefas da educação neste cenário seria alguma 

tentativa de redefinir as lógicas que subjazem a relação pedagógica e os objetivos desta 

relação. Haveria por colocar-se sob suspensão os valores e crenças que balizam os 

lugares estabelecidos nas relações escolares e o campo dos comportamentos possíveis e 

desejáveis neste espaço. Haveria sim, por recriar-se a figura de homem e mulher que se 

deseja no mundo a bem de se projetar as situações ou eventos que auxiliariam na 

formação destes.  

Tal projeto se constituiria a revelia de um tipo de educação que se compromete 

com as dinâmicas e interesses subjacentes a lógicas perversas de dominação 

socioeconômica e cultural. Revelar-se-ia, pois como uma tentativa de fazer girar 

novamente a roda da história, a contragosto de quem como Fukuyama (1992), acreditará 
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que ela teria chegado a seu fim numa apologia ao primado hegemônico do capitalismo 

contemporâneo sobre outras alternativas de convivialidade e governança. 

A consequência direta quanto aos lugares formativos é a tentativa de poder lidar 

com estes aspectos na centralidade de uma discursividade erigida em torno do 

sentimento corrente de crise; aqui, tais leituras serviriam como alicersamento ante a 

ideia de que tais impactos atingem sobremaneira o sentimento da autoridade docente e 

ou a sua própria dinamização no espaço da sala de aula; trata-se definitivamente de um 

dado enlutamento da autoridade; de um mundo novo que intenciona edificar-se sem 

referências.  

De certo, no exame de tais discursos tanto daqueles alavancados pelo 

pensamento pedagógico quanto dos admitidos no cotidiano das práticas se faz uma 

tarefa reveladora e imprescindível a possibilidade de constituição de novos caminhos 

para educação e os espaços formativos. 
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CAPÍTULO II 

 

A AUTORIDADE NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
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Incursos sobre a temática da autoridade no pensamento pedagógico e na pesquisa 

em educação no Brasil 

 

 Na profusão de falas que compõem o pensamento pedagógico brasileiro é 

possível identificar algumas vertentes que no atual cenário preocupam-se com os 

descaminhos da construção da escola no mundo contemporâneo e dos muitos elementos 

que se sobredeterminam nesta edificação. 

 Sobre tal constatação, verifica-se que desde o último quarto do século passado 

até os nossos dias, tem havido um incidente questionamento acerca dos elementos que 

se intercambiariam como fatores que contribuem para com os dilemas e desafios da 

educação ante novas conjunturas de um mundo em constante influxo de mudança, 

inclusive aquelas que a pouco discutimos quando tratávamos sobre as possíveis 

implicações havidas na educação a partir do primado da pós-modernidade. 

 Neste terreno fértil, uma das dimensões importantes e que vem de certa forma 

sendo crescentemente valorada, é a temática da autoridade no exercício da docência e 

nas relações escolares. 

 Num historiar de perspectivas é possível identificar algumas possíveis razões 

pelas quais “a autoridade” toma espaço na pesquisa educacional brasileira, como uma 

das vertentes dos debates que viriam por tratar dos usos e das relações de poder na 

escola, e principalmente, os modos como tais dinâmicas se manifestariam de forma 

efetiva nas relações estabelecidas pelos personagens que fazem a escola. 

Para Monteiro (2002), a partir dos anos 60, o pensamento pedagógico brasileiro 

começaria a ser inundado por um conjunto de ideias e concepções acerca da escola, da 

educação e do fazer do professor, que numa medida última, viriam por edificar a visão 

de que os lugares formativos estariam mais próximos dos interesses que movem as 
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tramas de poder e força das dinâmicas socio-historicas do que de qualquer ímpeto 

idealista; numa abordagem corrente a época, a educação fora identificada quase como 

uma fábrica de manipulação e dominação social, cultural, política, ideológica e 

econômica (p.15-16). Para o referido autor, no fortalecimento de tal posicionamento 

criticista em relação a escola, veio por se sobre-determinar a vontade de 

obfirmadamente escrutinar está mesma escola e os fazeres ali perpetrados. Tal interesse 

tomava cada vez mais o concurso de desvelar as intencionalidades escusas dos jogos de 

força dos quais a educação fazia parte.    

 Neste espírito, autores como Bourdieu, Althusser, Foucault e outros, passariam a 

inspirar leituras que a seus modos, com saídas ou não, conduziriam para com a visão de 

uma escola, de certa forma vendida do ponto de vista ideológico e ou em seus 

interesses. Revelar-se-ia  aos poucos a face de até então inauditos condicionantes 

produzidos no interior da sociedade e refletidos na escola. 

 Criar-se-ia em torno da escola, da imagem da escola no pensamento pedagógico 

brasileiro, a ideia cada vez mais forte de que ela em suas ações orientava-se em torno de 

um dado projeto de homem e de sociedade que acabava por fazer sustentar o status quo 

estabelecido e portanto, a manutenção da ordem, com todas as consequenciais humanas 

advindas desta escolha e no entrechoque com uma crescente perspectiva marxista de 

educação que esperava na redescoberta de Antônio Gramsci alguma espécie de 

redenção post-mortem, ou possibilidade de redescobrir novos caminhos que 

conduzissem tanto a uma nova escola quanto também a um novo mundo. 

 Deste modo, o pensamento pedagógico brasileiro vai se acompadrando com a 

imagem de uma escola que precisaria melhor conhecer tanto seus personagens, quanto 

principalmente, o entorno destes, suas práticas e os fundamentos destas práticas e destes 

lugares, para daí puder posicionar-se no campo de batalha das escolhas políticas e 
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ideológicas que envolviam tal intento. Surgiria, pois as condições de possibilidade de 

uma corrida por buscar entender que escola seria essa, que ao mesmo tempo que se 

revelaria como morada do desenvolvimento dos homens e da possibilidade de 

emancipação das massas incautas, também, se acomunava com as mais diversas lógicas 

perversas de poder; eram os anos de chumbo e era importante permitir que a escola 

participasse da luta por um país diferente. 

 Sobre tal contextualidade, a pedagogia crítica e todas as vertentes identificadas 

com a ideia de uma escola orientada por princípios libertários do ponto de vista social e 

humano, passaram a privilegiar no arcabouço paradigmático de suas abordagens e na 

escolha de seus objetos de pesquisa, ora um olhar que destituía a escola do altar de suas 

boas intenções, ora um discurso que propunham a tarefa de reconstruir esta escola sobre 

novas possibilidades salvíficas e ou revolucionarias. 

 Neste universo, a seus modos e só para citar alguns, se destacam: a obra de 

Paulo Freire, e toda corrente que identifica-se com as proposições da educação popular, 

incluindo, o pensamento de João Francisco de Souza e de suas tentativas por erigir 

novas intencionalidades a pedagogia e a prática pedagógica; os debates sobre o papel da 

escola na sociedade e na história, no que se manifestaria nos entrechoques havidos e 

dinamizados em esferas de poder que se digladiando nos espaços de confrontação social 

revelariam interesses, políticos, econômicos e culturais, o que poderia ser bem 

representado pelo pensamento e obra de Demerval Saviani; a tentativa de irromper as 

lógicas de dominação e a tarefa por identificar os caminhos utilizados para fazer 

perpetuar tais lógicas tanto do ponto de vista de uma macrodimensionalidade quanto 

também das corriqueiras práticas do ensinar e de sua consequente crítica, ou - o 

pensamento de Luis Carlos Libâneo. 
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 Tais eixos de análise, e outros neles inspirados, acabariam de modos distintos 

por convergir para o entendimento de está escola estaria “caduca” e que precisaria ser 

mudada caso quisesse de fato ocupar um lugar distintivo nas sociedades e n’algum tipo 

de projeto de formação humana que se revela-se condizente com os desafios de nosso 

tempo. 

 Seguiram-se assim, algumas propositivas ou abordagens que orientavam a 

produção do conhecimento na pesquisa em educação e no reflexo desta, no pensamento 

pedagógico: a. a escola passaria a constituir-se como um produto do mundo vivido entre 

os homens; b. a escola seria percebida como resultante  dos conflitos inerentemente 

arraigados na cultura de um povo, na sua história e em suas vicissitudes; c. aos 

intelectuais em educação caberia de um lado admitir e do outro alardear o quanto a 

escola reproduziria um projeto de homem e de sociedade nascido nos modos de 

produção capitalista e na esteira da modernidade; e por fim, d. caberia a assunção, no 

pensamento pedagógico, de um dado professar de valores que identificados com os 

ideários da construção de uma nova escola/mundo, puderiam assoalhar os caminhos 

deste projeto e a luta por sua efetiva edificação. 

 Assim, os protagonistas da escola passaram a expressar-se na pesquisa em 

educação brasileira. A tarefa agora circularia entre a necessidade de entender está escola 

para depois e concomitantemente lançar os alicerces de sua reconstrução. Deste modo, a 

pesquisa em educação começou a valer-se de uma serie de instrumentos, ou mesmo de 

teorias que se ocupariam de analisar o universo das práticas e dos discursos como 

intenciona fazer mais recentemente, por exemplos, a própria teoria das representações 

sociais. 

 Porquanto, diante da escola, uma postura comum seria algo próximo do: “você 

não me engana”. Neste espaço, e na tentativa talvez de não ser mais “ludibriado”, passa 
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a tornar-se imperativo: entender os usos do poder ou os modos de operacionalização dos 

mesmos, suas regras, sua normatividade, seus instrumentos de coerção, seus atos de 

injustiça, suas inverdades, suas possíveis vinculações, seus jogos de espelhos, suas 

múltiplas faces. 

 A prática do professor, como lugar no qual supostamente se manifestariam  

todas estas questões, mais não só nele, seria desta forma e por essas razões, invadido por 

pesquisas que obfirmadamente passaram a querer saber: o que o professor faz em sua 

prática; o que fundamentaria este fazer; que intenções sobejariam os espaços da escola 

em outras finalidades que não apenas aquelas a pouco pensadas. 

 Aliado a tais interesses, havia na atmosfera de tais embates teóricos e práticos, o 

sentimento cada vez mais corrente de que a educação atravessaria um momento de crise, 

o que viria a reforçar, já nos anos 80-90, a busca tanto por respostas diante de tal 

condição quanto das diversas tentativas de poder entendê-la, principalmente no que no 

Brasil e no mundo se manifestava como as exigências de uma nascente perspectiva 

neoliberal da educação.  

O mundo se mostrava agora e por varias razões, não mais o mesmo: já havia 

acontecido a queda do muro de Berlim, e o consequente questionamento das ideias 

marxistas, inclusive na educação, já se prenunciará a vertigem de novos modos de 

interação entre as pessoas e as culturas, naquilo que convencionamos chamar de 

globalização e os desafios pedagógicos advindos desta nova realidade. 

 Neste universo, e a pouco tratávamos do etos pós-moderno e de suas inflexões 

no mundo contemporâneo, a autoridade passaria a ser objeto de preocupação não só da 

pedagogia, mais também da sociologia, das ciências políticas, da psicologia e das mais 

variadas abordagens e campos de pesquisa. 
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 No Brasil, começam a surgir iniciativas que tentavam  revelar os meandros de tal 

crise da educação, ao mesmo tempo que deixavam transparecer que um dos efeitos da 

mesma repousaria sobre as práticas docentes e principalmente sobre o possível 

enfraquecimento do lugar do professor no exercício de seus afazeres; ou seja, iniciava-

se a discussão acerca da autoridade na escola, dos enfrentamentos desprendidos contra 

ela, e dos modos como ela se manifestava ou não nas relações escolares e os possíveis 

efeitos do que daí se faria resultante. 

 Neste momento, os estudos acerca da indisciplina escolar ganham força. Os 

trabalhos inicialmente realizados por Aquino (1996; 1998; 1999) apontavam para uma 

realidade nova na qual os enfrentamentos do lugar de autoridade do professor passariam 

a fazer parte de forma cotidiana dos scripts de ação dos alunos. Para Aquino (1998), 

nesta época, advir-se-ia duas formas correntes de poder abordar a temática da 

autoridade. Uma considerava e buscava examinar os condicionantes sociais envolvidos 

na questão da autoridade docente; outra privilegiara os aspectos psicologizantes de tal 

fenômeno.  

 Ao mesmo tempo, Silva (1994) e Veiga - Neto (1995;1996), utilizavam-se do 

pensamento de Michel Foucault, refletindo a escola como espaço de disciplinarização 

dos corpos e produção de subjetividades, e do quanto por vezes surgiriam nestes 

mesmos espaços uma gama inumerável de estratégias de resistências a tais dinâmicas, o 

que por vezes denotava na tentativa de quebra de ordenamentos rigidamente 

constituídos e ou de destituição de lugares de autoridade.  

Ainda neste breve inventariar de leituras, Guimarães (1996), analisara a 

violência escolar nos seus mais variados aspectos, onde seu interesse circularia sobre os 

modos pelos quais o ato de violência poderia ser identificado como uma dado discurso 

que dizia do lugar da escola na vida dos sujeitos e do quanto ela se tornava investida de 
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determinadas representações e significados que ultrapassavam finalidades estritamente 

formativas.  

 Antes disso, Furlani (1990), discutira a autoridade do professor sobre o ponto de 

vista da psicologia da educação e da sociologia, relacionando-a com o lugar do 

professor na operacionalização dos processos educativos e das competências necessárias 

a tal assunção; das muitas formas através das quais a autoridade se manifestaria na 

escola e dos desafios perpetradas em torno dela. 

 Além destes autores, destacam-se ainda no escopo de pensar esta escola como 

espaço de confrontação e formação dos sujeitos na confluência das relações ali 

admitidas, a seus modos: os trabalhos de Zaluar (1992), Macedo (1996) Candau (1999), 

Monteiro (2002), Guzzoni (2003) e Dozol (2003). 

 Considerando tais leituras, é possível dizer (mesmo que se reconheça a 

pluralidade dos olhares e o fato de que muitas vezes tais perspectivas tratam de aspectos 

distintos dentro de um abrangente quadro de referências), que muito dos elementos 

mobilizadores de tais análises circulariam através da tentativa de entender está escola 

que em seu interior mantém as mesmas “mordaças” de outrora, só que agora utilizando-

se de outros mecanismos; Bem como, e principalmente, dos efeitos que hoje tais 

dinâmicas passam a operar sobre os sujeitos na forma do que por vezes manifesta-se 

através do enfrentamento da autoridade do professor ou de comportamentos agressivos 

direcionados contra a instituição escolar em seus vários personagens. 

 O argumento que acaba de constituir-se, é aquele que compreendendo o fato de 

que  todo conhecimento científico se faz mobilizado por uma demanda social e histórica 

que lhe impulsionaria, o interesse da pesquisa em educação e das decorrentes vozes que 

viriam por tratar sobre a temática da autoridade, estaria assentado sobre a tentativa de 

poder responder a uma problemática que começara por instalar-se no cotidiano das 
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relações escolares mais firmemente a partir do início dos anos 80 do século passado. 

Escolas depredadas, professores agredidos, dificuldades em estabelecer-se algum tipo 

de autorregulação legítima dos espaços, passariam a circular nos discursos da academia, 

na imprensa e na própria escola.  

 Enquanto tese despretensiosa e certamente passiva de ser facilmente dirimida, 

suponho que, dentre outros fatores, haveria no início e meados dos anos 80 do século 

passado, um clima sociocultural favorável a acentuação dos casos de afrontamento da 

autoridade docente e de ataque a instituição escolar. Como sabido, nesse mesmo período 

começa a desmantelar-se o aparelho repressivo que a pouco mantinha o país sobre o 

jugo da ditadura militar; haveria neste momento, e de uma maneira muito intensa a 

circulação de ideários que bem identificavam-se com a quebra desta ordem e a 

edificação de uma outra onde os sujeitos poderiam alimentar sentimentos e valores 

como a liberdade e a democracia em contraposição a alvedrio e a repressão. Deste 

modo, imaginando possuir a escola, a época, um pouco da face de seu tempo, natural 

passa a ser o desejo inconsciente de que ela também deveria ser enfrentada e que os 

professores enquanto representantes da autoridade ali postos, também deveriam ser 

confrontados.  

Daí os próximos passos vão se dando por “gravidade” e sobre outros fatores 

determinantes: sucessivas crises econômicas, ostensiva divulgação e ocorrência de 

ilicitudes advindas de altas “autoridades” políticas, aumento da criminalidade no país, 

acentuação de desigualdades regionais, crescimento urbano desordenado e êxodo rural,  

e a consequente descrença endêmica na vida pública expressa na paradoxal descrença de 

que a democracia (o ato do voto) poderia gerar as condições de bem gerar e promover 

aquilo que a sociedade espera para si. 
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 O que de tal condição surgi é de fato uma contextualidade fértil sobre a qual, 

dado o avolumar de eventos corriqueiros de contestação e enfrentamento contra a 

escola, ocorreria o favorecimento de que nos anos e décadas seguintes a temática da 

autoridade passasse a ocupar algum espaço de relevância nos estudos acerca da 

ambiência escolar.  

Deste modo, o estudo da temática da autoridade e suas vinculações na educação 

e nos espaços educativos passa a ser antes de tudo uma tentativa de poder responder a 

questões muito próprias ao cotidiano e aos desafios da escola. 
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CAPÍTULO III 

VIAS DE ACESSO A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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Possíveis aproximações: por um revisitar de olhares 

 

 No escopo do que aqui se constitui enquanto uma pesquisa que se utiliza da 

teoria das representações sociais para aproximar-se dos entendimentos e ações concretas 

de homens e mulheres no universo da educação, se faz necessário dizer um pouco das 

ideias que ladrilham o caminho de construção de tal conceito, bem como, também das 

tentativas de examinar os seus fundamentos e leituras.  

Numa passagem do livro “A construção social da realidade” Berger e 

Luckmann (2002), nos dizem que:  

 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma 
realidade certa pelos membros ordinários da sociedade na conduta 
subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas vidas, mas é 
um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens 
comuns, sendo afirmado como real por eles  (p.36). 
 

 Caso acrescentemos a tal constatação o dado de que esta construção se dá no 

espaço multifacetado das interações humanas e que assim sendo, esta se revela aos 

ventos de uma busca constante por significar e “nomear” as coisas do mundo, talvez 

passemos a estar muito próximos da essência do que se manifestaria enquanto frutos e 

natureza das representações sociais. 

 Neste esteio, a teoria das representações sociais surgiu no cerne da tentativa de 

poder compreender os modos pelos quais os atores e grupos sociais constroem e 

dinamizam os sentidos e significados em torno do mundo que lhes cercam.  

 Para Oliveira e Werba (1998), “as representações sociais são ‘teorias’ sobre os 

saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a 

finalidade de construir e interpretar a realidade” (p.105). Deste modo, As representações 

sociais habitariam no cerne de uma produção compartilhada de conhecimentos oriundos 

e nascidos sobre o signo do senso comum e dos processos comunicativos.  
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Decodificada a princípio por Serge Moscovici, a teoria das representações 

sociais tem se tornado um importante eixo de análise e interpretação da realidade social 

e intersubjetiva, desde sua origem até as constantes contribuições que lhe sucederam, 

inclusive aquelas que se servindo desta acampam-se no pensamento pedagógico. Para 

Oliveira e Werba (1998), os motivos que mobilizam e justificam o estudo das 

representações sociais recaem sobre o fato de que estas podem servir de acesso ao 

universo dos elementos mobilizadores e explicativos das ações humanas postas no 

espaço dado das interações sociais (p.107). Deste modo, a pesquisa em representações 

sociais busca lançar luz sobre a edificação cotidiana da realidade, naquilo que na 

tradição de um corpo de saberes psicossociais, constitui-se como um dos pontos de 

apoio para pensar a interação social e a produção de sentidos. 

Para Farr (2003), “a teoria das representações sociais é uma forma sociológica 

de psicologia social, originada na Europa com a publicação, feita por Moscovici de seu 

estudo “Psychanalyse: son image et son public” (p.31). Com isso, Farr tenta localizar a 

teoria das representações sociais no esforço por constituir uma nova modalidade 

alternativa de psicologia social, que na época revela-se predominantemente orientada 

por uma perspectiva estadunidense e “psicologizante”. A nascente perspectiva 

Moscoviciana, segundo Farr (ibidem), reclamará novas adaptações aos campos de 

estudo, métodos e concepções até então utilizadas para explicar as dinâmicas sociais e 

intersubjetivas agora  numa  nova  contextualidade (p.44).  

A modernidade na sua face pós-industrial exigia uma releitura dos conceitos até 

então vigentes e oriundos de um pensamento sociológico ainda marcadamente orientado 

por uma visão de mundo que sobrepujará o papel dos sujeitos na construção da 

sociedade e na produção de si mesmos. Advindo de muitas inspirações, para Farr 

(ibidem), Moscovici, utiliza-se de um entrecruzar de saberes, convidando-os num tempo 
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propício para dialogarem e produzirem um novo discurso interpretativo de nosso tempo. 

Afinal, de certo, “Moscovici não desenvolveu sua teoria num vazio cultural” (p.44). 

De certa forma, nas raízes de tais novos passos, residiriam as condições de 

possibilidade, tanto objetivas quanto intersubjetivas necessárias para que a teoria das 

representações sociais pudesse discursivamente ser empreendida na encruzilhada de 

diversos olhares sobre o homem e suas relações com o meio e com os outros, tanto do 

ponto de vista de numa contextualidade fértil, quanto dos entendimentos que 

paralelamente se inspiram numa mesma contingência de pensamento. Como que para 

Moscovici empreender os caminhos em torno das representações sociais, tivesse sido 

preciso antes, que se mobilizassem espaços nos quais certos entendimentos já tivessem 

sido admitidos e ou mesmo timidamente traçados; prova disto reside quando Moscovici 

preserva consigo, em vários de seus escritos, uma dada narrativa de origem dos seus 

estudos, bem como, naquilo que poderia dizer de uma certa deferência para com aqueles 

que o precedera, ou ainda, na emergência da  ideia sempre presente de que sua produção 

científica insere-se, para além de sua originalidade, num corpo maior de saberes32, o que 

por si já justificaria algumas poucas palavras.   

Aqui se revela um brevíssimo quadro exemplificativo e ao mesmo tempo 

revelador do quanto a teoria das representações sociais faz parte de um amplo projeto 

moderno de saber buscado e rebuscado em torno do cotidiano, tendo, de certo, por 

centralidade comum as relações sociointerativas e suas interseções na cultura e na 

produção da realidade, na forja de sujeitos, na epistemologia do senso comum e gênese 

dos discursos. Concepções de mundo, do humano e do social, que de certa forma 

contam um pouco dos largos campos de influência da teoria das representações sociais, 

                                                 
32 Pelo próprio Moscovici, ver o capítulo “das representações coletivas às representações sociais: 
elementos para uma história” - JODELET. Denise.(org). As representações sociais. Rio de Janeiro. Ed. 
UERJ. 2001. ; ou, o diálogo dado entre Moscovici e Ivana Markova, intitulado: “Ideias e seu 
desenvolvimento” - MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. 
Petrópolis: Vozes, 2007; 
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(sejam aqueles ditos pelo próprio Moscovici, e ou mesmo de outros que podemos 

inferir), se não isso, ao menos de alguns entendimentos compartilhados acerca do 

fenômeno humano, que acabam (dialogando entre si), por assoalhar formas de entender 

a realidade num mesmo espectro de argumentação. 

Sobre o desenvolvimento do conceito de representações sociais, Moscovici 

(2003) posiciona-se no sentido de considerar o vasto legado subsidiário dos 

fundamentos de sua teoria (p.08-09).  

 

O conceito de representação social e coletiva nasceu na sociologia e 
na antropologia. Foi obra de Durkheim e Lévi-Bruhl. Nessas duas 
ciências ele serviu de elemento decisivo para a elaboração de uma 
teoria da religião, da magia e do pensamento mítico. Poderia 
acrescentar que ele desempenhou um papel análogo na teoria da 
linguagem de Sausurre, na teoria das representações infantis de Piaget, 
ou ainda na do desenvolvimento cultural de Vigotsky (p.08-09). 

 
 Sobre tais “alicerçamentos” e leituras afins, Para Farr (2003), havia no cerne das 

ciências humanas e sociais antes da segunda grande guerra, uma compreensão comum 

de que os fenômenos sociais ou coletivos envolviam uma natureza distintiva dinâmica 

daqueles que se materializariam no campo restritamente delimitado do sujeito tomado 

em sua individualidade, ou seja, da psicologia (p.35). Com o tempo e as contribuições 

de Le Bon em torno de uma nascente perspectiva acerca da interdependência dos 

fenômenos sociais e psicológicos, foi se criando o terreno fértil no qual surgiria a teoria 

das representações sociais (ibidem, p.37-39).  

 De certo, o campo de análise privilegiado no qual tais incursões se manifestam 

se dá numa leitura e curiosidade orientada ao cotidiano, na face do lugar no qual os 

sujeitos se encontram para produzirem a si mesmos e ao mundo. Entendendo assim, as 

ciências sociais e do homem passam a caminhar para um dado “comungamento” de 

perspectivas que acabam por favorecer na teoria das representações sociais a primazia 

de um olhar abrangente sobre o universo humano. 
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Assim, numa tentativa de estabelecer os caminhos da construção do conceito de 

representações sociais, urge-se examinar alguns olhares que terminam por permitir uma 

sucessiva aproximação entorno das características centrais que cercam os entendimentos 

correntes sobre tal modalidade de saber do senso comum; como que nestes olhares já se 

pudera entrever os conceitos e entendimentos diversos da teoria das representações 

sociais. 

  Porquanto, considerando que as representações sociais falariam de um conjunto 

de sentidos socialmente atribuídos, ante o imperativo de criar simbolicamente o 

universo do cotidiano, estas se constituem essencialmente numa condição dinâmica. Ou 

seja, eis que as representações sociais produzem contínua e fluidamente uma realidade 

circunscrita aos engendramentos das relações; elas permitem um retratar amplo sobre o 

real como que dele pudesse discursivamente produzir “narrativas” explicativas de seus 

objetos. Neste sentido, segundo Certeau (2000), tomado aqui a partir de suas inflexões 

em torno da construção da realidade e das ações humanas: 

 
Todo relato é um relato de viagem, uma prática do meio circundante. 
Por esta razão, tem a importância para as práticas cotidianas; formão 
parte destas, [...] começam um relato cujos passos escrevem a 
comunicação, veem as noticias de cada dia, o noticiário televisionado, 
as legendas e as histórias contadas, estas aventuras narradas que de 
uma só vez produzem geografias de ações e derivam os lugares 
comuns de uma ordem, [...] na realidade, organizam os andares. Fazem 
a viagem ao mesmo tempo em que os pés a executam (p.128). 

 

Nesta perspectiva, de uma certa maneira, antes que os atos humanos sejam 

realizados, estes se executam no cerne de uma dimensão, antes de tudo, linguística, 

interativa e imagética – antes que a viagem comece o viajante decodificara socialmente 

o percurso concreto em uma imagem subjetiva próxima daquilo que por analogia 

chamaríamos de representações sociais; como que socialmente construíssemos um mapa 

no qual coubessem nossas pequenos referênciais de mundo, e que portanto este servir-

nos-ia de instrumento de orientação ante entendimentos e atos sociais possíveis, 
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processo no qual se desencadeia, em nome da relação recíproca entre o sujeito e outros 

como ele. 

Tais prepositivas corroboram com aquilo que para Geertz (1994), perfaz a 

condição de que cada cultura cria sua sabedoria coloquial e mundana a qual 

comumente chamamos de senso comum, e que tais saberes manifestam-se de modo a 

auxiliar os homens e mulheres a poder lidar com as exigências sociais e naturais de seu 

entorno; saberes compartilhados e passivos de serem perpetuados através das gerações 

(inclusive se pensarmos no papel da educação neste sentido) (p.95); saberes que 

circulam livremente no espaço social e ao qual podemos atribuir-lhe o estatuto de 

matéria prima sobre a qual as representações sociais se constituem e se exteriorizam. 

Algo próximo também do que para Gadamer (1999), constitui-se enquanto substrato 

ativo da formação das comunidades humanas, de onde o mesmo diz que  

 

o sensus communis significa aqui, certamente, não somente aquela 
capacidade universal que existe em todos os homens, mas, ao mesmo 
tempo, o senso que institui comunidade. O que dá a vontade humana 
sua diretriz [...] o desenvolvimento desse senso comum é, por isso, de 
decisiva importância para a vida (ibidem, p. 63). 
 
 

Para Cassirer (2006), o universo de significações que de certa forma transporta o 

homem de uma relação absoluta e plenamente integrada com a natureza para uma 

condição nova a qual comumente chamamos de cultura33 - permitiu que saíssemos de 

uma casa na qual nela vivíamos integrados para outra a qual precisaríamos criar toda a 

sua estrutura e acomodações; reconhece-se daí que “[...] o homem descobre e prova de 

um novo poder, o de edificar um mundo seu próprio, um mundo ideal” (p.196). De onde 

                                                 
33 Para Freud (1978) se dará sempre de forma inacabada e o homem por condição de sua “saída” do meio 
natural para o meio da cultura, necessariamente, a bem de criar o mundo civilizado, e como já visto, 
reprimiria suas das pulsões instintivas; a partir daí sofreria os desconfortos e ou infortúnios de tal escolha, 
tendo que constantemente criar alternativas aceitáveis para a realização dos desejos prístinos, porém tais 
alternativas nunca realizariam os tais desejos de forma plenamente satisfatória, o que reimpulsionaria o 
homem a reinventar constantemente sua nova morada. 
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podemos dizer que em certa medida, as representações sociais fazem parte dessa 

construção, na compreensão apenas que este mundo que criamos se constituiria para 

além da realidade concreta das coisas, no entendimento próximo na tradição judaico-

cristã de que Javé criador da ordem natural, do mundo dado e tangível, concede ao 

homem o poder de nomear as coisas, de onde de certo o tornaria  co-criador do 

mundo34. Criação que se revela não enquanto obra de um único autor, porém, sobretudo, 

de vários autores. Como quando dito por Arendt (2007), que no entendimento romano 

do termo, haveria uma similitude de uso da palavra “vida”, e a condição de se “estar 

entre os homens” como que fora desta facticidade necessária não houvesse lugar algum 

de onde se pudesse viver humanamente (p.15), tal como poderíamos seguramente dizer, 

que não haveria lugar algum, se não sobre essa condição, de onde o homem pudesse 

proferir algum tipo de discurso, ou emitir algum juízo representativo do mundo; se não 

sempre juntos, se não, compartilhadamente. 

Sobre está condição de “autor” discursivo do mundo35, nos diz Jaspers (2003) 

que, “foi preciso que o homem surgisse para emprestar linguagem ao mutismo das 

coisas [...] Vemo-nos a nós mesmos como luz que ilumina as coisas, que se dispõe 

como referência a nosso pensamento e as relações que com elas estabelecemos” (p.46). 

Para Rabuske (2003), ante o estudo da linguagem, o mesmo entende que está se 

dá enquanto numa “estruturação arbitrária do mundo”, de onde os homens passam a 

erigir certos modelos de entendimento associados aos muitos lugares onde estes passam 

a encontrar-se, seja na ciência, na literatura, na filosofia, e mesmo no que aqui se torna 

algo de extrema importância: no cotidiano (p.124). 

                                                 
34 Concepção correntemente admitida no campo da filosofia da linguagem.  
35 O que numa dada analogia poderia remeter facilmente a condição de que as representações sociais, de 
certa maneira acabam por preencher com palavras, significados e ações, certos espaços vazios do 
entendimento do mundo. Basta ver a análise empreendida por Moscovici, quando o mesmo discorre sobre 
o fato de que as representações sociais buscam dentre outras coisas transmudar o não-familiar em 
familiar. (MOSCOVICI, 2007. p.53) 
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O sentido dado de todas estas visões, e que se edificam a partir de construtos 

teóricos das ciências sociais e do homem num espaço que compreende dados saberes e 

olhares originados e perpetrados no século passado convergem para a compreensão de 

que o homem se constitui enquanto um ser, antes de tudo, em e na interação; que este 

cria e recria o mundo no espaço pertransido entre o universo subjetivo e a cultura que o 

contém; que só se pode pensar o humano na condição dos múltiplos intercâmbios que 

ele estabelece com seu meio e com a história; que somos produtos e artífices de nós 

mesmos, dos outros e do mundo que criamos através dos usos da palavra; e por fim, e 

principalmente, nomeamos este mundo atribuindo-lhe significados e sentidos, por meio 

de uma dada linguagem e num campo aberto de possibilidades socio-comunicativas; 

bem assim, construímos representações sociais.   

Porquanto, e neste breve escopo de leituras convergentes, a gênese da teoria das 

representações sociais assenta-se nos espaços fronteiriços dados entre vários saberes, e 

na encruzilhada de entendimentos diversos sobre o universo humano, ver-se do quanto a 

mesma inserisse num campo maior de análise que acabam, como veremos, por 

comungar ideias e concepções. Todavia, segundo Jodelet (2001), a teoria das 

representações sociais acaba por constituir-se num “domínio de pesquisa dotado de 

instrumentos conceituais e metodológicos próprios, que interessa a várias disciplinas” 

(p.17), e que assim, acaba por preservar uma leitura original sobre a realidade. 

Num dado historiar (Não se querendo fazer aqui uma explanação exaustiva, 

porém apenas, complementar e contextual) sobre tais pontos de interseção naquilo que 

fundamenta de forma mais próxima a teoria das representações sociais, verifica-se, 

como explicita Duveen in Moscovici (2007), do quanto esta vêm por estabelecer-se em 

torno e para além de novas leituras sobre o conceito de representações coletivas, 

inicialmente proposto por Durkheim, e no interesse de poder examiná-las sob um ponto 
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de vista sociopsicologico (p.13-14); ou quando principalmente o próprio Moscovici 

(Jodelet, 2001), ressalta que foi a partir da retomada oportuna do referido conceito 

durkheiminiano nos anos 60 do século passado que sobreveio na sua intenção e de 

outros a delimitação do campo dos estudos da “difusão dos saberes”, da “relação 

pensamento/comunicação” e da “gênese do senso comum” (p.45). 

 Para Durkheim (1996), as representações coletivas refletem:  

 
[...] o produto de um grande esforço que se estende não apenas 
através do espaço, mas ao longo do tempo; sua criação tem abrangido 
uma multiplicidade de diferentes mentes, associando e combinando as 
suas ideias e sentimentos - o acúmulo de gerações de experiência e de 
conhecimentos acumulados  (p.18). 
 

O que caracterizaria tal perspectiva seria a compreensão de que juntos os 

homens produzem uma série de concepções, ideias ou crenças que se aglutinariam ao 

longo das gerações e na cultura, num corpo referendado de percepções coletivas acerca 

das “coisas” do mundo (DURKHEIM,1996, p.16-18). Tal conjunto de saberes e fazeres, 

digamos assim, de acordo com Durkheim (1996), são produtos de uma condição 

estritamente coletiva, e não idiossincrática ou mesmo subjetiva; de onde se supõe que os 

mesmos trazem consigo um caráter normatizante e de certo modo coativo em relação 

aos sujeitos e no imperativo de promover uma certa unidade social de pensamento. 

Segundo Moscovici (1978), as representações sociais apresentam-se enquanto 

um conjunto de saberes oriundos do senso comum e que por suas características 

promovem em torno de si um dado compartilhamento de visões e acepções de mundo, 

gestadas pelos inúmeros entrechoques de ideias, crenças e valores, postos em discursos, 

revelados no cotidiano e dispostos no tempo. De certo, as bases epistemológicas de tais 

proposições recaem sobre as inúmeras tentativas de se poder ultrapassar a dilemática 

das fronteiras que supostamente separariam o individuo e a sociedade. 
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Nesta perspectiva e retomando o conceito de representações coletivas, cunhado 

por Durkheim, Moscovici (Jodelet, 2001),(na esteira do pensamento de Lely-Bruhl),  

desdobra-o a partir do entendimento da dupla face de influência havida entre o sujeito e 

os espaços sociais, na condição de que as representações sociais manifestam-se 

enquanto produto de um intercambiamento de fatores que ao mesmo tempo que atribui 

ao sujeito um papel ativo na sua processualidade, considera a força referendada pelo 

social ante a produção de saberes que substancialmente se fazem sob os imperativos 

comunicativos de um compartilhar contínuo e de uma resignificação constante (p.49-

59). 

Sobre tal “ontogênese”, nos diz Moscovici (2007), que a ideia de representação 

social tem uma ligação clara com o conceito representações coletivas em Durkheim36. 

No entanto, o mesmo admite que possuí uma visão diferenciada sobre este fenômeno. 

Para além de uma compreensão estagnada, inflexível e estrutural, as representações 

sociais seriam uma forma particular de “...compreender e comunicar o que nós já 

sabemos” (p.46), no espírito de constantes resignificações nascidas no entrechoque de 

entendimentos vários e na condição de preencher com sentidos o que antes se revelara 

recoberto no vazio (MOSCOVICI, 2007, p. 56-57).  

Para Moscovici (Jodelet 2001), o conceito de representações coletivas em 

Durkheim, abarca a ideia de que há uma separação objetiva entre universos 

representacionais individuais e coletivos, havendo assim um espaço dado a uma 

produção pessoal e subjetiva, e outro, dado a uma esfera social e objetiva. Para ele, 

Durkheim, faz prevalecer a imagem de uma sociedade que pensa para além do sujeito 

tomado em sua individualidade (p.47), ou ainda, um tipo de abordagem do social que 

                                                 
36 Na entrevista intitulada “Ideias e seu desenvolvimento” (Moscovici, 2007), Moscovici traça os 
caminhos em torno da construção do conceito de representações sociais. Em algum momento, este diz, do 
quanto inicialmente fora atraído pelos estudos de Piaget e dá importância do mesmo, inclusive, no que 
posteriormente o motivou a buscar o conceito de representações coletivas em Durkheim (p.339-340). 
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desconsidera as possibilidades de resistências e ou a multiplicidades de representações 

circulantes. Em Lévy-Bruhl, Moscovici encontra aquilo que veio por constituir um dos 

pontos de apoio para o desdobramento do conceito de representações sociais em 

decorrência da possibilidade de analisar os espaços de significação enquanto fruto de 

uma produção tanto individual quanto coletiva (ibidem, p.50-51). Segundo Moscovici 

(Jodelet 2001), Levy-Bruhl, advoga a importância por estabelecer uma nova 

compreensão em torno da separação  até então rígida entre os fenômenos individuais e 

coletivos, e com isso permitir a emergência de novas leituras que viriam por favorecer 

mais adiante, junto e com as descobertas de Piaget no campo da epistemologia genética, 

as proposições de Freud em torno dos modos de compreensão da realidade pelos 

infantes e a contribuição de outros autores o terreno fértil para o aparecimento da teoria 

das representações sociais (ibdem, p.51-58).  

Sobre este fundamento basilar da teoria das representações sociais, Moscovici 

(1978), posiciona-se de modo a admitir uma visão dos fenômenos sociais como que 

essencialmente marcados por uma contiguidade entre o mundo dado em sua 

exterioridade e o sujeito em sua interioridade (p.48). Tal ponto de inflexão permitiu em 

certa medida, abrir os caminhos para uma forma de psicologia social que favorecera o 

desdobrar de novos objetos de pesquisa, agora constituídos em torno dos espaços 

tenuamente fronteiriços dados entre os sujeitos e o social. Neste clima, a comunicação, 

o cotidiano, a interação social e a produção e irradiação de saberes passam a ter novos 

significados associados a tais novos entendimentos. 

Do caldeamento de saberes no pensamento psicossocial emergido em meados do 

século XX, e na tentativa de poder estabelecer novas leituras em torno dos paradigmas 

fundantes da própria sociologia e da psicologia social, foi que Moscovici, começou por 

identificar no então nascente conceito de representações sociais uma interessante chave 
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de acesso ao universo de sentidos e significações alçadas no cotidiano das relações e 

naquilo que veio a tomar o lugar de um novo objeto dado ao escrutínio das ciências 

sociais e do homem: o senso comum. 

Esta perspectiva coaduna-se com os escritos de Denise Jodelet, citada por 

Brayner (1995), quando a referida autora a respeito do conceito de representações 

sociais privilegia a face de um saber produzido num espaço social pertransido para além 

do saber científico, e elevado a condição de objeto de pesquisa. 

 
Antes de tudo, a noção diz respeito à maneira pela qual nós, os 
sujeitos sociais, apreendemos os acontecimentos da vida cotidiana, as 
características de nosso ambiente: o conhecimento espontâneo, 
“ingênuo” (ao qual as ciências sociais emprestam tanto interesse 
hoje), o senso-comum em oposição ao pensamento científico. Este 
pensamento se constitui a partir de nossas experiências, tanto quanto 
através das informações, conhecimentos e modelos de pensamento 
herdados e transmitidos através da tradição, da educação, da 
comunicação social; e, assim, trata-se de um conhecimento 
socialmente elaborado e participado (ibidem, p.56). 

 

Porquanto, na base da compreensão das representações sociais residiria o fato 

das mesmas se darem no cotidiano das relações e no esteio da produção de significados 

e sentidos atribuídos aos elementos que perfazem os espaços das interações humanas e 

da cultura; como ponto convergente de outras características, como bem dito acima, 

estas alimentam a produção e reprodução continua de sentidos e significados comuns e 

compartilhados através de diversas possibilidades comunicativas (JODELET,2001,p.21-

23).  

Neste mesmo entendimento, para Machado (2007), as representações sociais 

apresentam-se enquanto resultantes do conjunto de interações entre os sujeitos no corpo 

de uma cultura, onde estes produzem e atribuem sentidos e significados aos elementos 

constitutivos da realidade que lhes são relevantes e passivos de serem decodificados 

socialmente (p.113-114).  
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As representações sociais são resultados da interpretação de 
significados que as pessoas utilizam para entender o mundo; uma 
construção mental do objeto, elaboradas através da atividade simbólica 
do sujeito, dentro do processo de comunicação, na totalidade social. 
Elas estão presentes em todas as áreas do sistema social, trata-se de 
uma atividade cognitiva e simbólica do ser humano, que parte do 
individual para o social e está ligada a uma rede de conceitos que 
envolve diversos elementos do contexto sócio-cultural (MACHADO, 
L. B. 2007, p. 113) 
 

Deste modo, as representações sociais caracterizam-se enquanto um fenômeno 

de base psicossocial, que subscrevesse nas entrelinhas da cultura na mesma medida que 

envolve a produção afetivo-cognitiva de sentidos e significados, e que porquanto e neste 

sentido, contribuem e conspiram para com o compartilhamento dos saberes e fazeres do 

senso comum, a medida que, faz circular entre os sujeitos, as múltiplas imagens 

decodificadas no espaço mesmo das interações sociais e do recriar constante destas 

imagens. O que revelaria a face de um conjunto de conceitos e expressões socializadas 

que realçam e simbolizam atos e situações que nos são próximos e significantes e que, 

portanto e, por sua natureza, comunicam as ideias e afirmações que atribuem forma e 

conteúdo de relações sociais e aos produtos sociolinguísticos de tais relações. 

 Dito assim, as representações sociais “São uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, apud SÁ, 1996, 

p.32). Elas modelam a realidade social à medida que indivíduos e grupos se relacionam 

com os objetos, atos e situações, constituídos no decurso de infinitas interações que 

ocorrem no cotidiano, onde a partir daí, imprimem no espaço de suas trocas simbólicas, 

o desejo e o ato de poder atribuir sentido e significado a um dado objeto, ato ou ideia, 

feito agora, e recriado no discurso e nas ações de cada ator social e no seio do 

imaginário coletivo. Segundo Abric  

 

A representação é um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, 
de crenças e de informações referentes ao objeto ou a uma situação. É 
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determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, suas 
vivências), pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e 
pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema social 
(ABRIC , apud  JODELET. 2001. p. 156). 
 

Porquanto, as representações sociais, de certo orientam as ações dos sujeitos à 

medida que elas significam e atribuem sentidos a estas mesmas ações, bem como e em 

decorrência disso, valoram dados “objetos” da realidade social que no corpo das 

interações cotidianas definem os lugares postos e o conjunto de ações possíveis em uma 

particular cultura e ou circunstancialidades diversas. Assim, empreender o estudo das 

representações sociais implica em desvelar o universo das construções imagéticas e 

simbólicas, na perspectiva de inferir as bases explicativas sob as quais o corpo de ações 

dos sujeitos implicados nesta contextualidade forma-se e manifesta-se concretamente. 

Para Aguiar (2006) “as representações sociais funcionam como um sistema de 

interpretação da realidade que orienta as relações dos indivíduos com o meio físico e 

social. Elas determinam os comportamentos e as práticas dos sujeitos” (p.252). 

Neste esteio, tomando o cotidiano como campo de pesquisa no qual o senso 

comum exterioriza-se nas falas dos sujeitos, a teoria das representações sociais elege 

por excelência seus grandes objetos de interesse. Bem assim, para Castells (2006) “a 

vida cotidiana representa o campo das práticas sociais de onde se desenvolvem a maior 

parte das rotinas que conformam a experiência das pessoas” (p. 127), de onde do qual é 

possível dizer, que o cotidiano se dá enquanto o lugar onde a vida é experienciada como 

manifestação do conjunto de práticas sociais que a suportam e lhe atribuem forma e 

conteúdo, inclusive sob a influência de múltiplas significações; assim, quaisquer 

incursões que tomem como referência a teoria das representações sociais 

inevitavelmente considerará as contingências do presente vivido e do campo no qual 

este se efetiva na produção de conhecimentos úteis a vida em coletividade. 
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Nesta mesma inflexão, para Minayo (2003), numa perspectiva ampla, as 

representações sociais abarcam tanto uma concepção filosófica ligada à apreensão do 

real no pensamento, quanto uma concepção sociológica relacionada à construção social 

deste real. “Nas ciências sociais são definidas como categorias de pensamento que 

expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a” (p.89).  Para a 

referida autora, as representações sociais fariam parte do conjunto de concepções que 

viriam por questionar os modos pelos quais os homens interagindo forjam a realidade 

que lhes cercam. Nesta perspectiva, as representações sociais perfariam uma certa 

“mediação” com a realidade que permitiria estabelecer um caminho pelo qual os 

homens conjuntamente criariam referênciais úteis à tarefa de atribuir cores as coisas 

significativas do mundo.  

Desta maneira, segundo Cavazza (2008), as representações sociais refletem uma 

forma particular de construção do conhecimento, no sentido que estas pré-supõem a 

condição de fazer-se em absoluta sintonia com um “sistema de relações” que lhes 

suportam (p.188). Tal sistema, de certo, comina-se através de uma condição 

essencialmente comunicativa de onde os sujeitos constroem através da troca constante 

de informações e saberes, uma realidade aos poucos nova e recoberta também de novos 

significados. Neste entendimento, no mais das vezes, tratar sobre a teoria das 

representações sociais exige uma reafirmar contínuo de que o homem é um ser 

orientado a produção social do próprio universo que o circunda. Produção esta que se dá 

privilegiadamente num espaço de troca e interação. Assim, as representações sociais 

trazem  consigo a marca do quanto estas se constituem no campo aberto dos múltiplos e 

significativos contatos, de onde os homens criam uma modalidade de saber gestado no 

experienciar da vida cotidiana.  
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As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, entrecruzam-se e cristalizam-se sem cessar por meio de 
uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A 
maioria das relações sociais estabelecidas, dos objetos produzidos ou 
consumidos, das comunicações trocadas estão impregnadas delas 
(MOSCOVICI, 1978, p.41). 

 

O senso comum, nesta acepção, passaria a constituir-se enquanto um conjunto de 

perceptos socialmente compartilhados. Sobre a dinamização das mesmas, Jodelet 

(2001), revela que as representações sociais falam sempre de uma realidade que lhe 

serve em seus elementos mais variados (p.21). Para tanto, estas sempre estariam 

vinculadas também a uma condição comunicativa à qual permitiria uma penetração no 

tecido dos entendimentos compartilhados e num universo de trocas constantes e 

irrefreáveis, de onde para Moscovici (1978):  

 

[...] Fragmentos de diálogo, leituras descontinuas, expressões ouvidas 
algures retornam ao espírito dos interlocutores, misturam-se ás suas 
impressões; [...] a medida que a conversa coletiva progride, a elocução 
regulariza-se, as expressões ganham em precisão. As atitudes 
ordenam-se, os valores tomam seus lugares, a sociedade começa a ser 
habitada por novas frases e visões (p.53). 
 

Como se verifica, tal condição permite a edificação de um palco no qual as 

ações e os discursos passam a orientar-se, como um roteiro permite ao ator saber que 

passos e falas dará numa cena, exigindo-se assim que se conheçam os diversos 

elementos dessa peça de muitos autores: seus sentidos, significados, concepções e 

modos de atuar próprios a cada circunstancialidade e contingência, afinal, as 

representações sociais permitiriam portanto, a transmudação do desconhecido em 

conhecido, o preenchimento de espaços vazios de significados que postos na cultura 

rapidamente careceriam que lhe fossem atribuídos um dado lugar diante de outros 

significados já postos. 

Neste sentido, certa feita disse Ortega y Gasset (1983), "Quando se quer 

entender um homem, a vida de um homem, procuramos antes de tudo averiguar quais 
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são suas ideias” (p.15). Porquanto, se tomarmos o conceito de ideia numa dimensão 

ampla, poderíamos perceber, que em alguma medida, se quisermos entender as ações 

dos homens podemos recorrer ao universo de suas representações sociais e a forma 

como estas o constituem. Para Moscovici (2007), as representações sociais “abstraem” 

sentidos da realidade produzindo nela uma “ordem” que permite ao mundo uma 

decodificação de significados possíveis (p.46); mais do que isso, elas produzem os 

elementos necessários para um dado orientar das ações acerca dos objetos 

representados, atribuindo-lhes um sentido último que os integram a um conjunto maior 

de significações (MOSCOVICI, 1978, p.49). 

 Eis, portanto, uma das características basilares das representações sociais, que 

dizem respeito inclusive ao que Moscovici (2007) entende como uma de suas funções 

sociais prementes no escopo das interações humanas: “... tornar o familiar algo não-

familiar” (p.54), como diria Farr (1996) transformar “o invisível no percebível” (p. 

386), em vistas a permitir a emergência de “relações estáveis e eficazes” (MOSCOVICI, 

1978, p. 49). O impacto de tal assertiva recai sobre a ideia de que, em essência, 

buscamos tornar os espaços de convivência, auto-gestados em torno de entendimentos 

comuns. Se assim pensarmos, podemos entender do quanto as representações sociais, 

servem, dentre outras coisas, para criar as condições necessárias a uma assimilação-

construção do vivido. Ou seja, como diria Jovocêhelovitch (2003), as representações 

sociais se manifestam nos espaços públicos, de onde elas passam a aglutinar “...os 

processos através dos quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se 

abre para a diversidade de um mundo de outros” (p.65). É, pois, no espaço onde surge 

uma consensualidade representacional socialmente constituída, que as representações 

sociais materializam-se no que para Moscovici (2007) revela-se, enquanto uma 
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atmosfera na qual os homens respiram suas ideias e significações em face de suas 

histórias, interações e tentativas de entender o mundo a sua volta (p.53). 

 Finalmente, criamos as representações sociais utilizando-nos dos elementos 

constitutivos deste mesmo mundo; criamos em torno daquilo que se faz relevante ou de 

certa forma impactante a nossos sentidos e a nossa convivência; criamos porque 

precisamos de roteiros que possam auxiliarmo-nos ante a diversidade de ações 

possíveis; criamos por que as coisas do mundo carecem de ser representadas, ao mesmo 

tempo e medida que precisamos entender o mundo que nos cerca.   

Deste modo, a teoria das representações sociais compõe desde sua gênese um 

quadro multifacetado de concepções e modos de abordagem metodológica que trazem 

consigo a contribuição de diversos autores e correntes de pensamento que convergem 

para o lugar comum dos estudos acerca do cotidiano, da produção e circulação do 

conhecimento e dos diversos modos pelos quais os homens juntos constroem uma 

realidade discursiva, como indica o próprio Moscovici (1996), quase que numa 

delimitação abrangente dos focos de interesse centrais que perfazem a construção dos 

objetivos últimos da pesquisa em representações sociais: 

  

Infalivelmente, o problema se coloca para nós de forma simples. 
Poucas palavras serão suficientes: - como as pessoas pensam? Ou 
ainda - como as pessoas compreendem o mundo? - como elas usam as 
informações veiculadas pela ciência ou pela experiência comum, e 
assim por diante (ibidem, p. 538). 

 

Sobre tal condição, existem possibilidades diversas tanto em torno da nomeação 

das próprias características das representações sociais quanto principalmente dos usos 

que se pode fazer desta. Numa visão ampliada a questão se desdobraria em saber como 

os sujeitos conjuntamente constroem os “sentidos” do mundo, na ideia de que tal 

construção edificar-se-ia, de certa maneira, para cumprir um dado papel social a ela 

atribuído e no interesse de todos. Eis que portanto, questionar os modos pelos quais as 
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representações sociais preenchem de significados compartilhados no espaço quase 

infinito de possibilidades representacionais, pode de certo também dizer tanto dos 

mecanismos utilizados nesta empresa quanto da finalidade social da mesma, inclusive se 

considerarmos como estas penetrariam nos modos vários pelos quais a escola, seus 

agentes, seus métodos e suas práticas são representados.   

No que aqui se delimita, a pesquisa em representações sociais pode revelar 

alguns entendimentos relevantes acerca da educação e de suas contingencialidades. 

Prova disto tem sido o aumento crescente de estudos cujo foco de interesse manifesta-se 

por buscar entender a educação e sua contextualidade pelas vias da teoria das 

representações sociais, bem como, da emergência de discursos que legítimam o uso da 

teoria das representações sociais e sua aplicação ao campo das questões pedagógicas37.  

Para Gilly (2001), “o interesse essencial da noção de representação social para a 

compreensão dos fatos de educação consiste no fato de que orienta a atenção para o 

papel de conjuntos organizados de significações sociais no processo educativo” (p.321). 

Desta feita, a teoria das representações sociais tem contribuído para pensar quais os 

pontos de influência recíproca são admitidos em torno dos universos de significações 

que impactam a realidade da educação.  

De tal moto advém a importância de se poder examinar alguns dos 

entendimentos constitutivos das maneiras como as representações sociais se dinamizam 

quanto também dos usos que se pode fazer de tais recursos de análise aos fins da 

pesquisa em educação, numa perspectiva mais ampla, e ademais no estudo da 

autoridade docente.  

                                                 
37 Para Alves-Mazzoti (1994) sobre as possibilidades e intenção de analisar de forma mais próxima os 
problemas que cercam o universo da escola, “o estudo das representações sociais parece ser um caminho 
promissor para atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente como se formam e como 
funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 
acontecimentos da realidade cotidiana (p. 60). 
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De fato, desde sua origem, os entendimentos acerca das representações sociais 

sempre as conduziram para um dado lugar num corpo privilegiado de conceitos 

explicativos da realidade social, inclusive no que potencialmente ela interferiria nestes 

espaços. Dado a abrangência daquilo que poderia dizer de sua influência nos mais 

variados aspectos da vida cotidiana, estas passaram a refletir a própria força pela qual os 

sentidos do mundo são erigidos em torno da tarefa de edificar este mesmo mundo e 

permitir aos homens mover-se nele de forma orientada. Como reflete Jodelet (1996) 

acerca do impacto das representações sociais nos mais variados espaços de convivência 

comunicativa.  
 

Enquanto fenômeno, as representações sociais apresentam-se sob as 
mais variadas formas, mais ou menos complexas. Imagens que 
condensam num conjunto de significações; sistemas de referência que 
nos permitem interpretar o que está acontecendo, ou mesmo de dar um 
sentido ao inesperado; categorias que servem para classificar as 
circunstâncias, os fenômenos, os indivíduos aos quais temos contato; 
teorias que permitem deliberar sobre eles. (p.360). 

 

Neste esteio, no intuito de trazer novos elementos acerca da teoria das 

representações sociais, aqui se revelam brevemente alguns entendimentos em torno 

tanto dos fenômenos que fundamentam a teoria quanto, e principalmente, dos aportes 

que permitem uma compreensão sobre os modos como as representações sociais são 

erigidas. Assim, buscar-se-á examinar inicialmente outros aspectos da teoria das 

representações sociais que ainda sobre uma inspiração direta da obra de Moscovici 

traçam as diretrizes mestras de seus ensinamentos e métodos de investigação, como até 

agora também fora feito. O que, portanto, como dito, nortearia tal incursão é a 

necessidade de poder articular a teoria das representações sociais numa leitura que tanto 

explicite sua dinamicidade quanto também os usos que se pode fazer dela no presente 

estudo.  

Assim sendo, em sua obra seminal “A representação social da psicanálise”, 

Moscovici (1978), traça tanto os fundamentos teóricos conceituais da teoria das 
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representações sociais, quanto também às bases metodológicas que permitiriam o acesso 

ao universo da decodificação dos discursos em vista dos saberes do cotidiano. A 

princípio sua intenção se revelara em torno da busca por uma epistemologia do senso 

comum, no sentido da busca por examinar a gênese das representações sociais em torno 

dos modos como o conhecimento científico (no caso a psicanálise) é “incorporado” e 

decodificado em novas nuances por outros universos de significações. 

Porquanto, se fosse possível traçar uma linha contígua que pudesse revelar os 

principais eixos argumentativos e ao mesmo tempo metodológicos da teoria das 

representações sociais, talvez o início deste trajeto situar-se-ia na ideia de que os saberes 

do senso comum se fazem enquanto uma modalidade relevante de conhecimento social 

para além inclusive do primado de uma dada lógica cientificista38. Para Moscovici 

(2007), estes “saberes” espontâneos se constituem no substrato ativo das representações 

sociais e o cerne de onde emanam os modos pelos quais os indivíduos em sociedade 

interpretam a realidade e se relacionam com ela. 

Partindo deste pressuposto básico (da relevância do senso comum e da relação 

indissociadamente estabelecida entre sujeito e objetos), inicialmente Moscovici (1978), 

estabelece que as representações sociais manifestam-se enquanto uma forma peculiar de 

saber que nasce no entrecruzar constante de influxos comunicativos que acabam por 

criar entendimentos diversos acerca de “objetos” aprioristicamente decodificados (p.20-

21). Daquilo que a princípio se fizera como uma forma de entender como o senso 

comum percebe e modifica os saberes da ciência para de fato criarem um novo saber 

espontâneo (e próximo da vida das “pessoas comuns”), porém não irrefletido, adveio o 

                                                 
38 Explicitando os trajetos que lhe conduziram a construção da teoria das representações sociais, 
Moscovici (2007), revela que havia em sua geração, que vivera os horrores da guerra, uma preocupação 
constante em torno do lugar da ciência na história e na vida cotidiana. Ante as propositivas que 
desconfiavam  e se ressentiam da irradiação do conhecimento científico para o conjunto das populações e 
sua apropriação pelas pessoas comuns, Moscovici diz que neste momento começara a desconfiar dá ideia 
corrente de que o “o povo não pensa”. Daí adviria a delimitação da questão de saber como o 
conhecimento científico é transmudado em um “conhecimento comum, ou espontâneo” (p.309-310). 



135 
 

 
 

entendimento de que para além de tal tentativa, era possível verificar a produção de 

sentidos atribuídos aos mais diversos “objetos” sociais no campo em que eles passam 

por constantes modificações para adequarem-se e remodelarem-se ao curso dos 

interesses e de novos elementos a eles agregados (JODELET, 2001. p. 21-23).  

Sobre como tais processos se efetivam, Moscovici (1978), propõe dois conceitos 

que permitem dizer como as representações sociais se constituem em dados esquemas 

nos quais os objetos da realidade são de certa forma redimensionados numa tentativa de 

poder entendê-los e inseri-los num dado universo de significações havidas e por 

haverem. Tais conceitos e fenômenos seriam a objetivação e a ancoragem. Assim, para 

Moscovici (1978):  

 

Objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as 
(adotando assim certa distancia a seu respeito). É também transplantar 
para o nível de observação o que era apenas inferência ou símbolo [...] 
o testemunho dos homens converte-se em testemunho dos sentidos, o 
universo do desconhecido torna-se familiar a todos (p.111-112). 

 

 A objetivação seria o mecanismo pelo qual uma ideia ou um conceito circulante 

no espaço social adquire uma certa concretude que o torna mais próximo inclusive de 

uma realidade quase visível quando de sua transformação numa realidade mais palpável 

e quase “icônica” como veio a dizer o próprio Moscovici citado por Sá (1996, p.47). É 

de certa forma criar uma analogia possível em vistas dos elementos dados do mundo e a 

ação de bem dizer aquilo que se revela a princípio como recoberto de estranhamento 

(ibidem). “A objetivação torna concreto aquilo que é abstrato, ela transforma o saber 

científico na imagem de alguma coisa. [...] Certamente, ela facilita a comunicação, que 

se faz muito importante para tessitura dos laços sociais”39 (DOISE, 1992. p.14). Para 

Alves-Mazzotti et all (2001) “A objetivação consiste na transformação  de um conceito 

ou ideia em algo concreto” (p.60). 

                                                 
39 Tradução livre 
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O conceito de ancoragem perfaria o poder de trazer as coisas do mundo para 

uma proximidade que lhes permiti-se integrar-se com outras coisas já pré-admitidas no 

universo de significados de uma cultura. Seria segundo Doise citado por Sá (1996), a 

“incorporação de novos elementos de saber em uma rede de categorias mais familiares” 

(p.46). Serviria, portanto, a tarefa de classificar, categorizar e ordenar os sentidos em 

“acomodações” que lhe possibilitassem apoiá-los ante uma variedade imensa de 

significações. “é quase como ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos 

sinalizadores) de nosso espaço social” (MOSCOVICI, 2007. p.61). Diz-se do 

mecanismo que acaba por nomear as coisas dentro de um dado quadro de referências. 

Para Alves-Mazzotti et all (2001), a ancoragem “diz respeito ao enraizamento social da 

representação, à integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento 

pré-existente e às transformações que em consequência ocorrem num e noutro (p.60). 

Tais conceitos são admitidos em curso de uma ideia mais ampla de que para 

Moscovici (2007), as representações sociais manifestam-se a partir de seu poder de 

convencionalizar as coisas do mundo, estas tanto lhes atribuem forma quanto também 

lhes insere num dado lugar ou categoria que lhe favorece uma condição de poder 

circular em universos de significação já dados e acolhidos (p.34). Quando de sua 

ocorrência, enquanto resultante, o objeto agora pode ser descrito, distinto de outros e 

admitido num dado status social (ibidem, p. 67). Ver-se do quanto é possível entender 

as representações sociais quase como que uma força que intenciona lançar seus 

domínios sobre o campo do dizível, tornando as coisas do mundo menos estranhas do 

que elas poderiam ser; familiarizando-nos em esquemas de significações úteis a 

formação de um universo minimamente descodificável. 

 Nesta condição, se fizéssemos a pergunta acerca daquilo que mobilizaria a 

produção das representações sociais, certamente, se revelaria a face do quanto estas 
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acabam por penetrar de forma fluida nos espaços vazios de significados. Como que 

estivéssemos tratando de uma substancialidade líquida e espessa, que busca ou impeli-se 

constantemente por preencher de significados a vacuidade de alguns objetos. Como diz 

Moscovici (2007), “é como se, ao ocorrer uma brecha ou rachadura no que é geralmente 

percebido como normal, nossas mentes curam as feridas e concertam por dentro o que 

se deu por fora” (p.59). Percebe-se assim, que as representações sociais permitem um 

dado retratar das coisas que servem numa perspectiva última a uma certa relação que se 

estabelece com estes mesmos objetos. Assim, os homens criam através das 

representações sociais mapas socio-coginifivos que funcionariam como instrumentos 

náuticos utilizados para o bem ou para o mal navegar nos mares da cultura, da sociedade 

e da história. Desta feita, a importância dos estudos em representações sociais ante a 

pesquisa em educação perfaz a tentativa de acessar de maneira próxima o universo das 

trocas simbólicas e intersubjetivas que forjam os espaços formativos; compreende antes 

de tudo um esforço por decodificar os discursos dos atores sociais que compõem a 

escola, na compreensão de que os mesmos inspiram uma realidade concreta e 

materializada nas ações de professores e alunos, bem como, no entendimento do fato de 

que tais representações vinculam-se a um corpo de saberes e fazeres que lhes 

ultrapassam na malha intricada de um universo maior que abrange o tempo e os espaços 

sociais. Neste sentido, a partir do pensamento de Santiago, Sá (2006), discorre sobre a 

inserção das representações sociais no etos escolar e da amplitude e força interpretativa 

destas ante este campo de análise.  

Para Santiago (1997: 11), “o recurso ao universo conceptual das 
representações sociais [...] com vista a circunscrever as significações 
atribuídas à escola pelos actores permite mais facilmente neles detectar 
o modo de apreensão do objecto social escola, no que respeita à 
organização subjectiva dos elementos objectivos das situações a 
representar”. Essas representações são constituídas por “todas as 
aprendizagens significativas no contexto escolar que operam sobre os 
objectos, as personagens e as situações, na intercepção das 
experiências pessoais e colectivas com factores de ordem 
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institucional”, servindo aos sujeitos como estrutura mental mediadora 
entre os factos e as ideias, as intenções e as práticas. (SÁ, 2006.p.17). 
  

Segundo Forquin (1993), existindo uma relação indelével entre educação e 

cultura, para ele, a educação sempre será num espaço interativo e permeada pela 

condição de constantemente referir-se a saberes de uma ordem que extrapola o sujeito 

no tempo e em suas experiências individuais, embora seja este mesmo sujeito que com 

outros acaba por decodificar tais saberes. (p.10). Como se verifica, a educação se faz 

num espaço de trocas constantes, bem como, e principalmente numa condição que 

favorece a emergência de significações próprias daqueles que fazem parte de seu 

universo.  

Nesta acepção, a escolha da teoria das representações sociais como forma de 

olhar e analisar os fenômenos que cercam o universo educativo, e neste, a temática da 

autoridade docente, reside na visualização da dupla via de acesso da teoria das 

representações sociais entre a gênese e natureza dos discursos e o caráter de influência 

dos mesmos nas ações humanas. Se em nosso tempo, enquanto desafio, urge-se pensar a 

relação entre o discurso e a prática na educação escolar, talvez, e como tem se revelado, 

o estudo das representações sociais torna-se um instrumento importante para tal fim. Tal 

entendimento, como outrora já dito, orienta-se pela compreensão próxima de que as 

representações sociais servem a construção de mapas de orientação de condutas, que por 

sua vez apresentam-se enquanto inspiradas por uma produção intersubjetiva. Como 

indica Jodelet (2001). “geralmente reconhece-se as representações sociais - enquanto 

sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros – 

orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais” (p.22).  

Neste sentido, o estudo acerca da autoridade docente pelas vias da teoria das 

representações sociais permite fazer emergir os modos pelos quais os professores 

entendem e atribuem sentido ao exercício da autoridade, na ideia de que tais concepções 
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compartilhadas de certo, influenciam a dinâmica de suas práticas em sala de aula, 

naquilo que se refere não somente a instituição de uma normatividade, mais, sobretudo 

nos diversos  modos como os espaços de convivência na escola passam a se constituir.  
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CAPÍTULO IV  

SOBRE CAMINHOS TRILHADOS: DOS ATOS DA PESQUISA 
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4.1. Algumas considerações em torno da pesquisa qualitativa ou sobre provimentos 

de viagem, modos de caminhar e instrumentos de navegação 

 

Tratar sobre os percursos metodológicos de uma pesquisa, sempre tem algo da 

ideia ou da concepção de um diário de bordo. Os objetivos traçados, os meios e 

instrumentos utilizados, os percursos, os infortúnios, as surpresas, os resultados, as 

tempestades, as memórias, as interrogações ainda teimosamente presentes; são 

elementos que se entrecruzam na exposição dos caminhos que se constituíram ao longo 

de passos insistentemente dados e refeitos tantas vezes.  

Diz Minayo “diferente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a 

pesquisa é um labor artesanal” (MARQUES et all.2006. p.34). Se assim concebermos 

muito do ato de pesquisar envolve um tipo de trabalho quase braçal; pesado, pelo 

dispêndio de energia e força; leve, pelo prazer que suscita. No sentido daquilo que se 

intenciona erguer, estamos tratando de uma construção, de um edifício, de uma estrutura 

que exige tempo, ordem, alicerces, planejamento e execução.  

Neste incurso, quando queremos algo conhecer buscamos formas para isso. A 

metodologia, nada seria senão a tentativa de abordar de forma plena os objetivos do 

estudo junto com a temática mais ampla que se deseja analisar e os meios utilizados 

para tal finalidade. Contudo, é preciso lembrar que nem os meios nem os resultados 

“consumados” nunca se fazem estáticos e absolutos, são sempre e antes de tudo fluídos, 

instáveis e na sua origem: simplórios ante a realidade mesma das coisas. Isto dizer, não 

removeria a tentativa de atribuir um dado rigor científico ao ato da pesquisa, nem muito 

menos fragilizaria suas conclusões, teses ou propositivas; apenas aceitar-se-ia desde já 

que da mesma forma que houve um esforço por aproximar-se continuamente das 

realidades aqui investigadas, estas se fizeram, e não poderia ser diferente, sempre 
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fugidias e, portanto distantes de alguma visão concreta e objetiva que captura-se a 

inteireza ontológica destas. No mais, é nesta busca sempre em certa medida frustrada 

que se faz o eterno retorno ao pensamento e as palavras. 

Muito já fora dito do quanto a pesquisa qualitativa inscreve-se hoje de forma 

quase tenaz nos campos de pesquisa das ciências sociais e do homem. Tal constatação 

por vezes recobre-se de uma dogmática e obviedade que paradoxalmente faz esquecer 

os motivos pelos quais a própria pesquisa qualitativa faz edificar tão fortemente seu 

lugar na ciência contemporânea. Deste entendimento, advém a escolha por iniciarmos 

os caminhos metodológicos deste estudo pelas vias de um brevíssimo diálogo em torno 

do lugar da pesquisa qualitativa em torno da produção do conhecimento e 

principalmente naquilo que pode orientar os fundamentos do olhar aqui privilegiado.  

A intencionalidade que demarca está jornada recai sobre o dado de que tais 

reflexões podem por si dizerem sobre os modos como particularmente e em 

concordância com dadas perspectivas, aqui se significaram e foram concebidos: a 

produção dos saberes, a metodologia científica e a relação “sujeito-objeto” de pesquisa. 

Dito assim, a ideia é que tal tentativa possa falar de como aqui epistemologicamente 

foram pensados os passos para execução da pesquisa e as escolhas perpetradas para este 

fim. 

Neste sentido, diversas foram as possibilidades e os modos pelos quais a ciência 

veio por constituir-se na esteira dos paradigmas que a fundamentam e no interesse de 

desbravar o desconhecido; nestes caminhos, escolhas foram feitas e empreendidas em 

torno do lugar atribuído ao próprio conhecimento e do homem ante a busca pelo 

mesmo; desta forma, e no decorrer de sua jornada, o conhecimento, ora afiliou-se com a 

busca de uma verdade apodictica e por vezes até supramundana, ora  com aproximações 
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dessa verdade pelas vias de ilusórios “veículos”; ora, como bem se diz em nosso tempo,  

a partir de um ‘discurso’ admitido no seio de alguma contigencialidade histórica. 

Para Nietzsche (2005), como primeiro incurso, tomando “convicções” no sentido 

lato da palavra e numa crítica ferrenha a um tipo de ciência que se quer detentora de 

verdades últimas, este nos diz que: 

 
Convicção é a crença de estar, em algum ponto do conhecimento, de 
posse da verdade absoluta. Esta crença pressupõe, então, que existam 
verdades absolutas; e  igualmente, que tenham sido achados os 
métodos perfeitos para alcançá-las; por fim, que todo aquele que tem 
convicções se utilize desses métodos perfeitos. Todas as três asserções 
demonstram de imediato que o homem das convicções não é um 
homem do pensamento científico; ele se encontra na idade da 
inocência teórica e é uma criança por mais adulto que seja em outros 
aspectos (p.266).   

 

De um dado modelo de ciência no qual a verdade ocupara um lugar privilegiado 

no escopo de uma tentativa auspiciosa de ordenar o mundo através de princípios 

mecanicamente dispostos, começa a surgir no final do século XIX o advento de uma 

nova forma de entender o universo social e humano enquanto produtos também de uma 

dimensão histórica e intersubjetiva que considera a inter-relação entre o sujeito e o 

objeto no ato da pesquisa, com todas as implicações que tal acepção carrega do ponto de 

vista de uma nova atitude diante do conhecimento que não só agora exigiria  um olhar 

que auferi a ordem das coisas e delas descobre causalidades objetivas, quanto também, 

de uma ação interpretativa dos dados naquilo que eles podem revelar para além dos 

números ou das “ordens” que estes suportam. Eis o que aqui podemos ver da 

configuração de paradigmas científicos distintos que acabam por influir nitidamente na 

edificação dos modelos de análise e metodologias aplicados à edificação do 

conhecimento.  

Segundo Japiassu (2001), utilizando-se de uma acepção clássica, a ciência pode 

ser conceituada a partir do esforço por empreender os caminhos do conhecimento e do 
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saber sobre a realidade. Esforço não feito de forma aleatória e ou assistemática, porém 

sobretudo de forma efetiva, ordenada e metodologicamente rija. Para ele a ciência...  

 

[...] é a modalidade de saber constituída por um conjunto de aquisições 
intelectuais que tem por finalidade propor uma explicação racional e 
objetiva da realidade. Mais precisamente ainda: é a forma de 
conhecimento que não somente pretende apropriar-se do real para 
explicá-lo de modo racional e objetivo, mas procura estabelecer entre 
os fenômenos observados relações universais e necessárias (p. 35). 

 

 No entanto, para além da busca por um olhar objetivo e na emergência de novos 

modelos explicativos que ultrapassam tal concepção, para Burke (2002), o 

conhecimento científico perfaz os caminhos da história e a ela se remete enquanto 

resposta a circunstancialidades, jogos de força e desafios operantes num dado espaço 

social e tempo, que se configura, nomeia e sistematiza-se a partir do primado da ciência 

moderna, e que inelutavelmente acabam por interferir na produção do discurso 

científico (p.75). Isto reconhecer é de fato abrir o caminho para um tipo de relação com 

o saber que privilegia um dado entendimento do papel do sujeito na produção do 

conhecimento, do papel da ciência na história, do lugar do pesquisador naquilo que o 

mesmo busca, do impacto social da produção e circulação destes saberes, de onde de 

certo a pesquisa qualitativa passa a assentar-se no sentido de seu reconhecimento de 

uma realidade construída e compartilhada para além de uma objetividade absoluta e 

desinteressada. 

 Desta maneira, os homens e mulheres forjam também, os sistemas de análise e o 

modus operandis da ciência de acordo tanto com o tempo e lugar onde vivem, quanto 

também de suas próprias histórias que acabam de certo por “contaminar” os objetos de 

suas buscas. Não se faz possível, portanto, olhar um dado objeto de pesquisa, sem antes 

o pesquisador se utilizar de instrumentos ópticos específicos que atribuem cores, forma 

e características aos próprios objetos que este intenciona analisar.  
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De certo, tais contingências se dão sob a lógica de muitas escolhas possíveis, sob 

a qual o pesquisador se coloca de acordo com sua problemática de pesquisa, seus 

limites, contextualidade e escolha metodológica. Posto dessa forma, se aqui escolhe-se a 

princípio tratarmos sobre a temática da autoridade, é possível inferir, sem melindres, 

que de certo além de uma circunstancialidade maior que sustenta tal escolha ante um 

dado contexto, principalmente, estamos a falar da escolha de um sujeito que possuí uma 

história, que sente, pensa e olha o mundo de acordo com os limites de suas próprias 

experiências neste mesmo mundo e o impacto delas na construção de uma vida.   

 Nesse sentido, e não poderia ser diferente, os modos da abordagem 

metodológica que aqui se delimitam, compreendem o escopo da pesquisa qualitativa a 

medida mesma que a problemática do presente estudo exige o observar de suas 

características e recomendações. Assim, tal escolha considera a compreensão de que o 

ato de produção do conhecimento científico se faz transpassado, e antes de tudo 

marcado, por uma certa inserção do próprio sujeito do saber e sua relação com o objeto 

de pesquisa e o produto discursivo que se quer da investigação cientifica (MINAYO, 

2000. p.240). De certo, a pesquisa qualitativa intenciona ultrapassar o paradigma 

decartiano da ciência, no discurso e na operacionalização de um método em contraponto 

ao que segundo Japiassu (1994), foi “o primeiro impulso das ciências humanas proceder 

diretamente da aplicação pura e simples do modelo mecanicista físico-matemático da 

ciência moderna galileana” (p.51); Assim, na tentativa de empreender uma nova 

logicidade útil à análise dos fenômenos sociais e humanos foi que veio por constituir-se 

a trajetória da pesquisa qualitativa.  

A leitura conspira para com a experiência de um contato próximo com a 

realidade que se faz imprescindível a toda pesquisa social que deseja edificar um 

discurso que reflita a complexidade de sua tessitura. 
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 O que se verifica na construção da pesquisa qualitativa é o entendimento da 

sobreposição de aspectos históricos, sociais, culturais e humanos na produção do 

conhecimento científico, o que em função disso não retiraria o rigor e a legitimidade de 

tal perspectiva. Como indica Minayo (2000), quando propõe que em nosso tempo uma 

série de fatores conspiram para que a ciência possa resignificar suas práticas de acordo 

com as contingências da vida contemporânea, de onde de certo, como ela defende, a 

pesquisa qualitativa melhor adequar-se-ia a uma condição de acesso mais próxima dos 

fenômenos sociais e porquanto, humanos.(p.32-38).Para Bachelard (ibidem): 

 

[...] é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma 
espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos. [...] O 
conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras. 
Nunca é imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O 
real nunca é "o que se poderia achar", mas é sempre o que se deveria 
ter pensado (p.11). 

  

Neste sentido, a pesquisa qualitativa se insere no esforço de poder construir um 

tipo de conhecimento que considera o lugar de onde se vê a pesquisa e a problemática 

nela inserida, bem como, do reconhecimento dos limites desse olhar e de suas 

possibilidades.  

Balizando-se a partir do pensamento de Santos (1997), podemos dizer que ela 

integra uma das tentativa de poder responder ao paradigma dominante da ciência 

moderna na face da identificação com os saberes do senso comum e na ruptura por ela 

estabelecida em torno dos critérios de uma racionalidade mecanicista  (p.10 - 25). 

Perspectiva antes delimitada naquilo que Feyerabend (1977), entendia como uma 

necessidade de poder resignificar o saber científico atribuindo-lhe o estatuto de um 

discurso que embora investido de um poder social impar e procaz na modernidade, 

continua sendo antes de tudo, “um discurso”; com todas as implicações e descaminhos 

existentes tanto na sua produção quanto de sua defesa; onde nitidamente enfraquecem-
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se quaisquer tentativas de poder associar de forma direta e inescrutável, a complexidade 

do real e os modelos explicativos que se querem herméticos e ou rigidamente 

constituídos, dando margem assim para a assunção e valoração de outros olhares, falas e 

perspectivas, isto tudo para além do posicionamento anárquico-metodologico atribuído 

ao referido autor (p. 17-23). 

Ante a pesquisa educacional tais debates inscrevem-se na preocupação de que 

seus trajetos de investigação primem tanto pelo rigor científico quanto pelo 

enraizamento ante os dilemas de nosso tempo; tanto também, quando da necessidade de 

criar rotas alternativas e a natureza de problemas que não adequam-se aos modelos 

tradicionais de pesquisa; na busca por conciliar os saberes múltiplos que delimitam as 

fronteiras sempre abertas do campo de pesquisa em educação e a realidade em seu 

entorno. Algo próximo de quando Gatti (2003), discorre sobre as benfazejas mudanças 

nos eixos metodológicos da pesquisa em educação no Brasil no ultimo quarto do século 

passado. 

Com o surgimento de abordagens alternativas, colocadas sob o rótulo 
geral de "metodologias qualitativas" propugnam-se novas perspectivas 
na constituição de conhecimentos nesse campo. Passa-se a privilegiar 
os estudos de caso, as abordagens antropológicas, as naturalísticas, a 
pesquisa-ação/intervenção, as observações cursivas, os depoimentos, 
histórias de vida, etc..Busca-se apoio em várias vertentes epistêmicas, 
por exemplo na fenomenologia, na dialética- histórica, ou, como na 
maioria dos casos, adota-se uma perspectiva naturalística. Novos 
conceitos passam a ser utilizados, como o de dominação, reprodução, 
mediação, representação social, etc. Há também uma reaproximação 
com áreas da filosofia. (ibidem, p. 04). 

 

Antes de tudo, o que se reafirma de forma concreta nos percursos de uma 

pesquisa qualitativa é que “o conhecimento é produto de relações sociais peculiares 

historicamente construídas. Isto é, o conhecimento é produzido por sujeitos concretos 

que vivem em sociedades concretas” (MACHADO apud LABEGALINI et al, 

2007.p.09), e portanto, numa contextualidade que acaba por inserir seu olhar 

comprometido sobre a realidade. 
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Verifica-se porquanto, que a pesquisa qualitativa consolida-se na tentativa de 

poder melhor responder a complexidade de novos questionamentos-fenômenos, e 

principalmente, a partir de uma nova perspectiva de olhar sobre a própria educação, 

enquanto campo empírico que abarca saberes e olhares de diversas ciências que 

intencionam dialogar em torno de um centro comum.  

A pesquisa qualitativa em educação perfaz assim o itinerário da construção de 

um saber que utilizando-se de vários saberes e servindo-se do contato próximo com o 

cotidiano, busca estabelecer as relações possíveis entre as múltiplas facetas que 

compõem seu campo de estudo, o que viria permitir uma melhor abordagem dos objetos 

de pesquisa em educação dadas as características singulares que os especificam e fazem 

com que a riqueza dos dados possa ser admitida dentro de uma leitura antes de tudo 

interpretativa dos mesmos. 

  

4.2. Procedimentos de coleta 

 

 A pesquisa utilizou-se de dois instrumentos de coleta de dados: a entrevista 

semiestruturada e a associação livre de palavras. 

 A entrevista semiestruturada tem sido utilizada na tradição das ciências sociais e 

do homem como um valioso instrumento de aproximação dos campos simbólicos e das 

atribuições de sentido dos sujeitos e dos grupos sociais.  

Tal abordagem visa dentre outras coisas delimitar um espaço de diálogo no qual 

os sujeitos tomados enquanto participantes da pesquisa possam expressar seus universos 

de significações, bem como, revelar um pouco dos lugares nos quais eles experiênciam 

o mundo a sua volta. Na entrevista, é possível estabelecer um primeiro contato com 

informações preciosas acerca de quem é este sujeito e quais referências o mesmo utiliza 

para construir sua fala.  Assim, entende-se que através da análise destes discursos se é 
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possível tanto entender um pouco acerca dos próprios sujeitos-participantes, quanto 

também dos contextos em que os mesmos estão inseridos.  

Tal contextualidade remeter-se-ia tanto a uma dimensão mais ampla que abarca 

o tempo e história no qual os participantes da pesquisa vivem quanto também da 

possibilidade de situar-los sob o signo do universo de suas práticas. 

 Para Manzini (2007), a entrevista torna-se um instrumento importantíssimo de 

pesquisa a mesma medida que os dados por ela coletados existem como que imersos na 

“memória ou no pensamento das pessoas” (p.135). Através da entrevista tem-se a 

oportunidade de poder em parte adentrar neste recôndito campo, no qual as pessoas 

“escondem” as múltiplas percepções, crenças, valores e representações que de certa 

forma dizem sobre elas mesmas e sobre os muitos lugares nos quais elas “habitam”. 

 Desta perspectiva podemos dizer do quanto a entrevista permite uma 

aproximação do conjunto de informações que quando analisadas sobressaltam aquilo 

que melhor poderia dizer, em dada medida, de muitas das variáveis condicionantes das 

próprias ações humanas e, bem como dos modos como estas ações articulam-se a 

cultura. 

 A técnica da associação livre de palavras é operacionalizada a partir da 

utilização de estímulos indutores que por sua vez produzem de forma espontânea a 

evocação de um dado numero de respostas. Sua utilização remete-se a tentativa de poder 

gerar um tipo de conhecimento o mais próximo possível daquilo que verdadeiramente 

os participantes da pesquisa significam sobre os objetos de análise propostos.  

 De forma central estes foram os instrumentos utilizados em vista de poder fazer 

emergir as representações sociais. A defesa do emprego dos mesmos identifica-os como 

duas das formas classicamente reconhecidas como validas do ponto de vista das 
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finalidades a que se destinam: produzir informações acerca daquilo que faz parte dos 

universos de sentidos dispostos nas redes de comunicação num dado contexto.  

Com a intenção de poder auxiliar os processos de coleta de informações, foram 

elaborados previamente os instrumentos utilizados; os mesmos encontram-se no anexo 

do presente estudo. Estes foram pensados e concebidos de modo que pudessem 

articular-se em vista de convergirem para suas especificas e ao mesmo tempo única 

finalidade: coletar dados e informações úteis de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Quanto a elaboração, foram considerados as questões que se mostravam mais relevantes 

do ponto de vista do objeto de estudo da pesquisa.  

Deste modo, foram feitas escolhas quanto as perguntas identificadas na 

entrevista; há, de certo, algo que diz de um exercício arbitrário de síntese e de 

mapeamento de uma dada realidade que sempre comporta muito mais informações do 

que qualquer instrumento pode “capturar”. Contudo, a intenção desde o início foi 

delimitar um foco para elaboração das questões; enquanto critério, elas deveriam 

contemplar os vários elementos outrora discutidos (e mobilizados pelos próprios 

objetivos do presente estudo) ao longo da caminhada da pesquisa.  

Ou seja, haveria de certo modo de estar presente nos questionamentos referentes 

aos sentidos atribuídos acerca da autoridade: os modos identificados de seu exercício, a 

possível identificação de algum elemento de corroboração de sua crise e os modos como 

a autoridade se materializaria na sala de aula a partir das práticas docentes. No todo, 

tanto as entrevistas quanto a associação de palavras se revelaram instrumentos 

imprescindíveis a coleta dos discursos e a realização da pesquisa.  
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4.3. “Os donos dos discursos” ou sobre os participantes na pesquisa 

 

No decurso da pesquisa buscou-se formar um conjunto de pessoas que bem 

pudessem ser tomadas como “produtoras” de discursos dentro do que poderia 

identificar-se como um universo representativo. Nesta intenção, participaram da 

pesquisa um conjunto de 42 professores e professoras que em pleno exercício da 

docência puderam falar um pouco sobre a ambiência intersubjetiva da escola, suas 

relações e jogos de força ali perpetrados, bem como, daquilo que se constituiu como o 

objeto de estudo privilegiado da pesquisa: as representações sociais da autoridade 

docente. Passaremos neste instante, a dispor dos dados acerca desta circunscrita e 

também arbitrária “amostragem”, no intuito de poder um pouco dizer sobre quem são 

essas pessoas ou mesmo sobre que elementos informariam sobre suas histórias na 

carreira docente e no universo de suas práticas. De certa forma, tal tarefa pressupõe um 

dado entendimento que tais pessoas fazem parte de um conjunto de vivências e 

circunstancialidades que forma um cabedal de experiências que se entrecruzam. 

A escolha do universo da pesquisa, ou o critério utilizado na delimitação desta 

amostragem: considerou alguns poucos aspectos na busca de uma dada coerência entre 

os participantes da pesquisa e os objetivos previamente traçados. De fato, em toda 

pesquisa se faz necessário delimitar a “amostra” que representará o agrupamento que se 

quer investigar.  

Para Rea (2008), “a finalidade da amostragem é poder fazer generalizações sobre 

uma população com base em um subconjunto” (p. 107). Portanto, estabelecer uma 

amostra é antes de um todo selecionar um dado conjunto que em sua representatividade 

e tomado por suas características, acabe por reflitir um conjunto maior, com a intenção 

de constituir generalizações possíveis. 
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  De forma preambular, os professores-participantes possuem um numero distinto 

de anos de experiência na função docente. Todos estão vinculados a rede de ensino do 

estado de Pernambuco, fazem parte de seu quadro efetivo e lecionam em escolas 

situadas na zona metropolitana da cidade de Recife. Passemos aos dados de forma mais 

detalhada. 

 Quanto ao gênero a amostra delimitada apresentou-se da seguinte forma: 67%, 

composta por participantes do sexo feminino e 43% do sexo masculino. 

Quanto a formação acadêmica o grupo constitui-se de forma heterogênea, tanto 

quanto ao nível desta formação quanto aos cursos realizados. 100% dos professores 

participantes da pesquisa possuem curso de graduação; 26,19% deles possuem pós-

graduação lato senso; 38,09% estão com o curso de pós-graduação lato senso em 

andamento. 35% possuem apenas o curso de graduação. Como indicam os dados 

discriminados nas tabelas 1. 

 

   Tabela 1 
Formação acadêmica dos professores participantes da pesquisa 

n = 42 
 

Nível de formação f % 

Pós-graduação (lato senso): cursando 

Pós-graduação (lato senso): concluída 

Graduação: concluída 

16 

11 

15 

38,09 

26,19 

35,71 

Total 42 100 

 

 

Quanto a faixa etária os professores participantes estes estariam localizados num 

espectro que varia entre os 27 e 53 anos de idade; neste universo, o agrupamento com 

um numero maior foi aquele que correspondeu a faixa etária entre 27 e 30 anos. Como 

discriminado na tabela 2. 
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   Tabela 2 
Faixa etária dos participantes 

n = 42 
 

Faixa etária f % 

27 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

51 - 55 

14 

06 

08 

07 

05 

02 

33,3 

14,2 

19 

16,6 

11,9 

4,76 

Total 42 100 

  

Quanto ao tempo de exercício da docência, como disposto na tabela 3, verificou-

se um maior agrupamento no universo de tempo correspondente entre 02 – 05 anos; 

imagina-se em parte como resultante do significativo aumento do quadro de professores 

vinculados a secretaria de educação do estado de Pernambuco, mediante concursos 

públicos realizados nos últimos 10 anos.    

 
                                          Tabela 3 

Tempo de docência dos participantes 
n = 42 

 
Tempo de serviço (anos) F % 

02 – 05 

06 – 10  

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

25 - 30 

16 

03 

13 

04 

05 

02 

38,9 

7,14 

30,9 

9,5 

11,9 

4,76 

Total 42 100 
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A tabela 4 revela a modalidade de ensino em que os professores exercem a 

docência. Um grupo compreendeu professores que só ensinavam no ensino fundamental 

II: percentual de 33,3%; professores que ensinavam só no ensino médio: percentual de 

21,4%; e aqueles que ensinavam tanto no ensino fundamental II quanto no ensino 

médio, percentual de 45,2%. 

 
                                            Tabela 4 

Modalidade de ensino em que os professores lecionam 
n = 42 

 
Modalidade de ensino F % 

Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental II e Médio 

14 

09 

19 

33,3 

21,4 

45,2 

Total 42 100 

 

 A tabela 5 discrimina os intervalos de anos de conclusão do curso de graduação 

dos professores participantes. 

 
                                           Tabela 5 

Ano de conclusão do curso de graduação – licenciatura 
n = 42 

 
Intervalo entre anos F % 

1960 - 1970 

1971 - 1980 

1981 – 1990 

1991 – 2000 

2000 – 2007 

1 

4 

6 

18 

13 

2,3 

9,5 

14,2 

42,8 

30,9 

Total 42 100 
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 Todos os professores participantes da pesquisa possuem curso de licenciatura em 

diversas áreas e ou disciplinas. Informação disposta na tabela 6.  

O maior numero de professores participantes compreendeu aqueles que 

possuíam a licenciatura em língua portuguesa 33,3%; os menores números 

compreendem as licenciaturas em química, educação artística e educação física; embora 

possamos admitir que tal amostra não se revele significativa para tal assertiva: os 

números revelariam um pouco do que se percebe diretamente na realidade escolar: a 

ausência ou o diminuto número de professores nestas referidas áreas. 

                                           
                                         Tabela 6 

Área ou disciplina de formação em licenciatura – graduação 
n = 42 

 
Curso – área F % 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Biologia 

História 

Geografia 

Química 

Educação Artística 

Educação física  

14 

8 

12 

3 

2 

1 

1 

1 

33,3 

19,04 

28,5 

7,1 

4,7 

2,3 

2,3 

2,3 

Total 42 100 

 

 As informações supracitadas dizem um pouco de quem são estes professores que 

participaram da pesquisa, no entanto, importante se faz dizer que os dados 

discriminados precisam de um maior detalhamento do ponto de vista dos “lugares” nos 

quais estes professores vivenciam suas práticas, tanto do ponto de vista físico, porém e 

principalmente no que diz respeito a ambiência intersubjetiva que circularia em torno 
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destas escolas e que por nelas estarem inseridos, estes acabariam por participar 

efetivamente destes universos de significações com todas as suas vicissitudes.  

Deste modo passaremos a detalhar um pouco da observação assistemática e ou 

descrição livre dos campos empíricos nos quais a pesquisa foi realizada (obviamente 

preservando a identidade de tais lugares e pessoas), a mesma medida que se revelariam 

também um pouco do contato e dos descaminhos havidos desta aproximação. 

 

4.4. Da interação com o campo de pesquisa 

 

 Ao adentrar uma escola, entramos não só num lugar disposto de sua 

materialidade. Ingressamos numa dada contextualidade que como vimos ultrapassa e 

muito os seus muros e paredes. A escola é feita por pessoas, de gente mesmo. Tão 

simples constatação poderia ilusoriamente destituir a real complexidade que ela encerra. 

Dizer que a escola se dá enquanto uma produção de homens e mulheres que 

obfirmadamente a constroem é reconhecer que ela se dinamiza num campo circunscrito 

de possibilidades e limites. Uma coisa é certa, do contato com a escola e seus 

personagens o pesquisador nunca sai “ileso” ou “imune”; este sempre leva consigo uma 

gama de perguntas sem respostas, uma dúzia de improváveis incompreensões e o 

sentimento de que se está diante de uma esfinge e de tão poucos e insuficientes recursos 

por decifrá-la; ao menos é o que particular e verdadeiramente trago desta viagem, 

mesmo que também, algo a dizer.  

 Considerando, o objeto de estudo que aqui delimitamos, e a tentativa de poder 

tornar a amostra das entrevistas semiestruturadas e da associação livre de palavras o 

mais representativa possível, utilizamos enquanto critério de distribuição e ou “captura” 

de informações o dado de que seriam escolhidas 10 escolas onde as entrevistas seriam 
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realizadas (dito desta forma, parece que o pesquisador poderia escolher aleatoriamente 

dez escolas e pronto, as portas se abririam, os professores o receberiam de braços e 

discursos abertos e tudo o mais estaria resolvido; ledo engano); inicialmente queríamos 

que em cada escola fossem entrevistadas 5 pessoas, no entanto, tal intenção não se 

revelaria viável, posto que denotava mais e mais idas e vindas, o que logo tornou-se 

impossível de fazer-se, dadas as condições necessárias para tanto (número de 

professores que se disponibilizava por escola; ocupações naturais dos professores, 

tempo médio de cada entrevista, desinteresse pela pesquisa e outros fatores).  

 O contato inicial com as escolas e com os professores envolveu uma 

aproximação inicial com os diretores e ou gestores destas escolas. Afinal, julguei, e não 

poderia ser diferente, ser preciso pedir-lhes a autorização para que as escolas fizessem 

parte do campo empírico da pesquisa. Deste contato, adveio de um lado, uma 

receptividade acolhedora, posto que a pesquisa na grande maioria das vezes era 

identificada como detentora de uma temática muito próxima das vicissitudes e 

problemas daquelas escolas, todavia, em alguns casos, havia um misto de desconfiança 

e resistência de quem talvez receasse o revelar de algum “conteúdo maldito” 

cuidadosamente escondido e pronto por expor-se  (por vezes, alguns gestores, queriam 

saber exatamente o que seria perguntado aos professores, neste momento, quando isso 

percebia, imediatamente proponha que a coleta de dados fosse feita com o próprio 

gestor, o que algumas vezes assim acontecia, embora não tenha considerado tais coletas 

para fins de análise; agir de outra forma me fazia crer naquele momento que de alguma 

maneira me tornaria refém de um dado poder de censura prévia, o que por algum 

motivo, não quis alimentar nem em mim que ocuparia o lugar de quem seria censurado 

nem no outro que poderia exercer o papel de censor).    
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 Não pudendo me furtar de algumas leituras, destes encontros preambulares pude 

inferir que ao mesmo tempo que havia sim um desejo de fala em torno da temática da 

autoridade docente,  havia também uma dada resistência em se tratar deste assunto 

(embora, tenho comigo a ideia de que falar ou não falar implica também num ato de 

escolha legítima, dado mesmo que, na grande maioria das vezes, eu não era nada mais 

do que um estranho naqueles lugares), Entre acolhimentos e resguardos, foi preciso 

caminhar mais do que inicialmente imaginávamos. Foram visitadas 18 escolas até 

conseguir o numero estabelecido de participantes. 

 O “protocolo de aproximação” era esse: dirigia-me as escolas, me apresentava ao 

gestor explicando-lhe os motivos de minha presença e solicitando-lhe a devida 

autorização para realizar a pesquisa; concedida a permissão, normalmente, ou me era 

informado os horários que supostamente seriam mais convenientes para realização das 

entrevistas ou era naquele momento conduzido a sala dos professores onde era 

apresentado a eles o que implicava novamente em expor os motivos de minha presença.  

 Na grande maioria das vezes, recebi um bom acolhimento, não necessariamente 

isso denotando o desejo dos professores em participar da pesquisa. Percebi, no entanto, 

que para alguns, a pesquisa, por algum motivo se tornava uma oportunidade de fala. 

Nitidamente, era como se alguém quisesse ouvir um pouco de suas dificuldades e ou um 

pouco daquilo que poderia dizer de suas inquietações. Ao mesmo tempo, sentia que a 

entrevista, também era mobilizadora de alguma medida de tensão. 

Recordava-me neste instante, do quanto aprendera junto a meus pacientes e 

comigo mesmo enquanto tal, que todo discurso ao mesmo tempo que quer revelar-se 

também quer suprimir-se. Talvez era um pouco isso o que acontecia. Tratar sobre a 

autoridade, já naqueles primeiros contatos, se mostrava para mim, por vezes, como que 

estivéssemos conversando sobre a condição de uma dada fragilidade, como se em 
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alguma medida eu estivesse conversando com quem se mostrava de certa forma 

machucado. Isso me fez em algumas vezes perguntar informalmente, após a entrevista e 

a associação livre de palavras e os devidos agradecimentos, qual o sentimento da pessoa  

ao tratar sobre aquelas questões, o que embora não serviria a nenhuma investigação 

mais aprofundada, me dava a condição de poder, mesmo que de forma incipiente e 

intuitiva, tentar acolher o quão emocionalmente poderia ser significativo ou não falar 

sobre a autoridade docente. Fiquei surpreso, por vezes, do quanto elas promoviam, 

principalmente naquelas perguntas que inquiriam sobre alguma vivência de 

afrontamento da autoridade na ambiência de prática do professor (como em seguida 

verificaremos). Desde o início, e mesmo que ainda naquele instante não tinha me detido 

na análise dos dados, me ocorria que estava diante não só de uma condição social e 

intersubjetiva que carecia de uma investigação mais aprofundada; eu estava diante do 

sofrimento humano, com toda a sua agudeza e dor, em toda sua aridez. Sofrimento este 

que em quatro ocasiões produziram lagrimas, e em outras tantas, emoções as mais 

diversas, que circulavam em torno de um misto de revolta, tristeza, raiva e decepção. 

Alguns discursos, que por terem acontecido fora do espaço da entrevista, não 

estando descriminados nelas, mereceriam um dado registro (na maioria das vezes 

ocorriam ou logo após a minha apresentação inicial, ou eram ditos por professores que 

mesmo não demonstrando interesse de participar da pesquisa não se furtavam o direito 

de emitir suas opiniões, fora do espaço circunscrito da mesma), falas do tipo: - “essas 

coisa não tem jeito não”; - “sabe quando isso vai mudar? Nunca”; e minha preferida: 

“eu não sei pra que pesquisar essas coisas”, acabariam se tornando frases também 

corriqueiras e que também diziam da realidade na qual elas eram produzidas, bem como 

da distância que existe entre a academia e a escola. No caminhar destes contatos, 

também aconteceram alguns fatos inusitados que revelavam os “desconfortos” que 



160 
 

 
 

envolviam aquela relação que ali furtivamente estabelecia-se: professores que só 

falariam caso a entrevista não fosse gravada, direções que determinavam a presença de 

uma “técnica educacional” quando da realização da entrevista, escolas em que 

misteriosamente nenhum professor queria participar da pesquisa, embora o quadro fosse 

extenso e tivesse havido três visitas em dias e horários diferentes. Todos estes fatos para 

mim ressoavam como aquilo que a pouco tratávamos: as resistências em seus devidos 

cursos.  

 Das 18 escolas visitadas, quatro delas, visivelmente falavam, por elas mesmas e 

em suas paredes e chão, um pouco daquilo que dizia de um ataque cáustico a educação e 

aquilo que ela própria poderia representar; pichações, lixo, amontoados de entulhos, 

portas e janelas danificadas, bancas quebradas e etc. Digo do quanto me tocou, pelos 

alunos e professores. Nitidamente ali ninguém poderia se sentir bem o suficiente em 

relação a tarefas tão delicadas quanto o são o ensinar e o aprender. Nestes lugares, pude 

contar com a generosa participação de 6 professores. Destes, (posteriormente nos 

detalharemos nos dados, por hora, tal leitura intenciona apenas um pouco dizer da 

experiência, da aproximação com o campo empírico e do ressonar destes contatos em 

mim mesmo como pesquisador), 3 deles já haviam sido agredidos fisicamente por 

alunos. É notório, e não precisamos entrar em muitos detalhamentos, o quanto a 

vivência de uma agressão física deixa marcas nas pessoas. Quem escuta tais “marcas” 

de certa forma entra em contato com o absurdo do mundo; com a miséria do mundo; 

com as dores do mundo.  

Assim, foram um pouco dos contatos que tivemos. Da experiência deles trago 

comigo, o quanto os professores merecem ser ouvidos e do quanto poucos espaços de 

diálogo são criados neste sentido. Por vezes, após a entrevista, sucedia-se uma conversa 

aberta, franca, direta. Os professores por vezes detalhavam um pouco mais suas próprias 
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respostas, traziam novos elementos, contemplavam outras questões, perspectivas, 

inquiriam sobre a dinâmica da pesquisa, sobre possíveis resultados preliminares, 

demonstravam um interesse genuíno, não necessariamente pela pesquisa mais, 

sobretudo pela discussão de seus contextos de prática; pelos modos como ele age e vê 

agir outros que como ele vivem num mesmo “campo de batalha”.  

 

4.5. Procedimentos de análise  

 

Utilizamo-nos para a interpretação e tratamento dos dados coletados na 

entrevista semiestruturada as proposições de Bardin (2004), e os procedimentos por ela 

propostos para a análise de conteúdo. 

A chamada análise de conteúdo tem sido empregada nos últimos tempos como 

um valioso instrumento em vista das tentativas de poder capturar os sentidos atribuídos 

as realidades discursivas. Constitui-se de um agrupamento de procedimentos e ação 

sistematizada onde o conteúdo dos discursos é escrutinado em seus elementos  

constitutivos e relações de onde é possível realizar uma série de inferências acerca deste 

mesmo discurso, do ponto de vista de sua gênese e sentidos. 

Sobre os objetivos da análise de conteúdo, naquilo que ela pode dizer de uma 

significação mais apurada dos discursos e dos fins últimos de seu emprego, diz Rocha e 

Deusdará (2005): 

 
Chegamos assim à principal questão referente aos objetivos 
perseguidos pela Análise de Conteúdo: a ultrapassagem da incerteza e 
o enriquecimento da leitura. O primeiro deles é descrito de acordo 
com os seguintes aspectos: “o que eu julgo ver na mensagem estará lá 
efetivamente contido, podendo esta ‘visão’ muito pessoal ser 
partilhada por outros?”. A caracterização do segundo, por sua vez, não 
se distancia muito do já visto: “se um olhar imediato, espontâneo, já é 
fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a 
pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 
confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 
mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações 
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susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 
priori não detínhamos a compreensão” (p.305). 
 

A ideia subjacente a análise de conteúdo é que se possam categorizar os 

discursos de acordo com seus enunciados mais significativos e principalmente com 

aquilo que eles expressem em uma dada similitude.   

Deste modo, foi preciso antes de tudo, transcrever todo o material coletado nas 

entrevistas. Tal tarefa se revelou além de árdua, bastante enriquecedora. O contato com 

os conteúdos agora na forma escrita permitia a visualização dos mesmos de uma forma 

diferente. Sobressaltou-se a impressão até então nova de que aqueles discursos se 

revelavam quase enquanto uma narrativa no sentido de uma história contada em 

primeira pessoa agora fixada a partir da escrita da mesma.  

Feita a transcrição dos discursos, estes foram lidos no intuito de poder fazer uma 

primeira exploração dos mesmos. Posteriormente, e já com uma segunda impressão dos 

significados daquelas falas, foi preciso identificar os “grandes” temas que de certa 

forma inspiravam aquelas falas. A tarefa era construir os quadros de orientação temática 

que permitiriam a partir deles categorizar as respostas. Tal exercício requereu um zelo 

maior pelas informações dispostas, onde caberia uma atitude inferencial e até certo 

ponto também discricionária posto que se fazia necessário alocar os discursos de acordo 

com seus muitos sentidos.  

Para Franco (2003), “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, perpetrada por uma atitude de diferenciação 

seguida de um agrupamento baseado em analogias dispostas a partir de critérios 

definidos (p.51).   

Sobre tais critérios guardam uma estreita relação com as perguntas formuladas 

quando da entrevista.  Podemos dizer que eles foram constituídos e pensados em busca 

de uma estreita relação entre dois grandes eixos intrinsecamente relacionados. O 



163 
 

 
 

primeiro dizia respeito aos objetivos da pesquisa e o segundo a busca por gerar e ou 

possibilitar a emergência de informações úteis ao estudo empreendido.  

Este processo, como outros, se deu entre idas e vindas. Escolher as perguntas 

demandava habilidades que diziam respeito tanto ao planejamento e operacionalização 

de uso do instrumento em relação as finalidades da pesquisa quanto de uma leitura 

intuitiva acerca dos modos pelos quais através das perguntas realizadas, poder-se-ia 

abrir um leque de possibilidades de respostas que abarcassem um pouco das 

informações que se queria saber. Disto pode-se dizer que houve num primeiro momento 

uma dada preocupação em dispor perguntas que contemplassem dois aspectos distintos 

porém inteiramente relacionados: perguntas que permitissem os sujeitos pensar e falar 

sobre a temática proposta, ao mesmo tempo que se evitasse algum tipo de indução que 

viesse por “contaminar” as respostas40.  

Deste modo a princípio optamos em elaborarmos 10 questões abertas. Com o 

tempo, e as primeiras entrevistas, pudemos ver que tal quantidade não refletia 

necessariamente uma melhor utilização do instrumento, pelo contrário, o tornava 

enfadonho como resultado do que num exame mais apurado revelava algumas 

similaridades nas questões o que indicavam que poderíamos diminuir o número das 

mesmas sem prejuízo algum para a coleta de dados. Assim, chegou-se a seguinte 

configuração: 

1. Quais as maiores dificuldades encontradas por você no exercício de sua 

profissão?  

2. Para você o que é autoridade? 

3. Como você procura exerce a autoridade em sala de aula? 

                                                 
40 Muito comum se torna num diálogo, principalmente aquele que se faz em torno da utilização de um 
instrumento de pesquisa como o é a entrevista, o fato de que o entrevistado freqüentemente emite sinais, 
por vezes claros por vezes sutis, que tratariam sobre uma tentativa não intencionada de buscar aprovação 
do investigador o que de certa forma, se não tomadas as devidas precauções, acaba por induzir sem querer 
as respostas emitidas.   



164 
 

 
 

4. Para você o que dificulta o exercício da autoridade na sala de aula? 

5. Para você o que facilitaria o exercício da autoridade na sala de aula?  

6. Você já sofreu algum tipo de agressão no exercício de sua profissão? Se sim, 

de que ordem: física, psicológica...? Se não ou se sim: Você julga que tal 

ocorrência seria frequente, ocasional ou rara no cotidiano dos professores? 

7. A que você atribui tal situação? 

Como se percebe, cada questão delimitada na entrevista compreendeu a tentativa 

de poder contemplar os objetivos iniciais da pesquisa que circulariam em torno da 

discussão sobre os modos como os professores percebem a autoridade docente e as 

formas de seu exercício e ou de sua dinamização na ambiência pedagógica, seja do 

ponto de vista das dificuldades encontradas neste percurso quanto das formas como hoje 

se constitui estes lugares de autoridade, a qual denotaria também uma visão preambular 

acerca de como o professor perceberia a propalada crise desta autoridade. 

Realizada a entrevista, feita a transcrição e leitura inicial partiu-se para o 

agrupamento das respostas. Utilizamos para tal finalidade o critério de semelhança. 

Respostas que possuíssem a mesma unidade de sentido, digamos desta forma, deveriam 

ser dispostas num mesmo conjunto. Desta forma foi possível identificar os grandes 

eixos de significações atribuídos a questão da autoridade naquilo que seria revelado a 

partir da utilização da entrevista semi-estruturada. Os resultados de tal discriminação 

serão discutidos a seguir na exposição dos resultados da pesquisa. 

Importante se faz dizer do entendimento de que os verdadeiros detentores das 

reais significações daqueles discursos são os próprios falantes que o pronunciaram. Por 

mais pormenorizada, rija em método e precisa em análise que seja o tratamento dado 

aos mesmos, há de se admitir que nunca se terá uma precisão absoluta dos conteúdos em 

questão, e que bom que assim o seja. Isto, porém, não inviabiliza nenhuma tentativa de 
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o fazê-lo, posto que um discurso sempre também é dirigido a outros falantes e ouvintes, 

o que portanto sempre careceria de uma forma ou de outra de uma atitude interpretativa 

dos mesmos, seja aqui, sobre as regras que orientam está análise, seja no cotidiano das 

relações. 

Sobre a análise da associação livre de palavras, foi empreendida um 

procedimento análogo aquele realizado com as entrevistas no sentido de que também 

aqui foi necessário alocar as palavras evocadas a partir de campos semânticos dispostos 

enquanto categorias. Busca-se enquanto princípio a proximidade dos sentidos das 

palavras de acordo com a similitude de seus significados. 

Enquanto resultante do uso do método da associação livre das palavras foram 

obtidos um conjunto de 168 evocações (a associação livre de palavras solicitava que os 

participantes da pesquisa dissessem as quatro primeiras palavras que lhes vinham a 

mente quando ouviam a expressão “autoridade é...”; todos os participantes evocaram as 

quatro palavras; no andamento da pesquisa, em 3 entrevistas, os participantes, quando 

da associação livre de palavras, não evocaram a quantidade de palavras solicitadas (4 

palavras), mesmo que em alguns momentos recebessem um dado incentivo do próprio 

investigador para que assim o fizessem. Nestes casos, as entrevistas foram 

desconsideradas para fins de análise, o que consequentemente denotou a busca por 

outros professores participantes; não só por esse especifico motivo, mais também pelo 

fato de que no todo, e por algum motivo, estes participantes demonstravam tamanha 

estranheza com os instrumentos que indicavam direta ou indiretamente não abstrair 

minimamente o conteúdo das inquirições realizadas). 

Após o agrupamento por similitude, foi verificada também a frequência das 

evocações para fins de agrupamento em seus respectivos campos semânticos. Nesta 

fase, foram discriminadas as palavras de acordo com a incidência no discurso dos 
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professores participantes. Enquanto critério foram estabelecidos os pontos de corte de 

três evocações, o que definiria a presença ou ausência das palavras para fins de um 

registro que se faça significativo da visão dos professores sobre a autoridade. 

Também no próximo capítulo no qual serão expostos os resultados da pesquisa e 

sua correspondente discussão, serão detalhados alguns outros procedimentos, critérios e 

modos pelos quais foram tratadas as informações e dados coletados.  
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CAPÍTULO V 

DOS RESULTADOS AS DISCUSSÕES 
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5.1. Produtos da entrevista semiestruturada 

 

 Uma entrevista é no mais das vezes um ato de encontro. Dois ou mais sujeitos 

ocupando lugares distintos, e por essa condição, também sobre distintas intenções, 

tentam dizer algo de seus mundos através de perguntas e respostas (estas, umas e outras, 

sempre provisórias). Há no acontecimento da entrevista algo da curiosidade que por 

tantas vezes veio a representar de forma inequívoca o fazer científico. Nela, o 

pesquisador se percebe de tal forma próximo da problemática que o mobiliza que a 

sensação por vezes se revelaria em um quase ofuscamento da visão ou mesmo de uma 

vertigem de sentidos e infindáveis significações.  

Para Abric (2001) 41, “a entrevista é, antes de tudo, uma técnica que se traduz na 

produção de um discurso” (p.55), posto assim ela admitiria como seu principal intento 

subsidiar a emergência da “fala” em seus múltiplos e por vezes recônditos sentidos. 

Divisar e atribuir uma dada logicidade e narrativa a estes discursos é primordialmente o 

desafio que se anuncia. 

 Para tanto, foi preciso antes escrutinar os vários discursos em busca de um dado 

padrão que revelasse o conjunto dos sentidos atribuídos a cada questão da entrevista e 

subliminarmente a menção direita ou indireta aos objetivos do presente estudo. Tal 

tarefa foi realizada num gesto de contínuo revisitar de tais discursos: leituras e 

releituras. Nestas idas e vindas as falas dos professores-participantes foram identificadas 

e agrupadas naquilo que viria por representar o cerne e ou “essência” daquilo que estes 

diziam, ou mesmo, numa linguagem mais apropriada, as categorias discursivas. 

 Aqui serão expostos os resultados de tal empresa. Estes serão dispostos tanto de 

forma estatística, onde se é possível visualizar os dados referentes a frequência de 

                                                 
41 As citações desta obra foram feitas a partir de traduções livres do espanhol. 
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respostas e correspondente percentil, quanto também, através do comentário das 

mesmas. 

 Como toda análise desse tipo, tal investidura se deu de forma unilateral. 

Contudo, se tentou primar pelo rigor quanto a análise dos discursos e daquilo que o mais 

atentamente possível pode ser revelado na busca pela intencionalidade primeira de 

quem outrora de fato os produziram. 

 Para fins de melhor disposição das informações seguiremos os resultados de 

acordo com a ordem de distribuição das questões no corpo das entrevistas realizadas 

com os professores-participantes. Deste modo, é possível visualizar as respostas de 

acordo com a produção das mesmas no fluxo natural da entrevista. Para cada questão, e 

no conjunto de todas as respostas, surgiram a partir do trabalho de análise, como dito, 

dadas categorias que por si diziam e sintetizavam algo do que viria por expressar 

aproximadamente, as representações sociais acerca da autoridade docente.  

Cada pergunta realizada remetia-se a estas categorias que por sua vez viriam por 

implicar num conjunto de “imagens” reveladoras acerca tanto dos contextos de prática  

quanto das representações atribuídas a autoridade docente. Deste modo, emergiram 

cinco categorias a serem discutidas: 

 

a. Dificuldades encontradas no exercício da profissão docente. 

b. Definições acerca da autoridade. 

c. Modos de exercer a autoridade docente. 

d. Dificuldades quanto ao exercício da autoridade. 

e. Subsídios contextuais potencialmente facilitadores da autoridade docente. 

f. Afrontamento da autoridade e possíveis motivações  
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5.1.1. Dificuldades da profissão docentes 

 

Dado mesmo da contextualidade na qual o fazer do professor se manifesta, este 

se dá num campo de possibilidades que se revelam a princípio recobertas de desafios e 

dificuldades. Inquirir os professores acerca de tais dimensões de sua prática e dos 

lugares nos quais estas se dinamizam, permitiu visualizar até que ponto fora, em seus 

discursos, reconhecidos elementos que atestariam algo que dissesse da temática da 

autoridade e ou dos modos como espontaneamente sua presença pronunciasse 

preocupações recorrentes dos professores associadas aos entraves de sua tarefa e em 

relação ao exercício da autoridade na sala de aula.  

Deste modo fora perguntado aos professores-participantes: quais as maiores 

dificuldades encontradas por você no exercício de sua profissão? ; as respostas 

circulariam sobre varias dimensões da realidade escolar. No entanto, podemos dizer do 

quanto a temática da autoridade se faz presente seja numa referência direta a mesma, 

seja nos discursos que tratariam sobre os enfrentamentos que envolvem a relação 

professor-aluno e as possíveis dificuldades encontratadas no gerenciar de tais conflitos. 

No quadro 1 encontram-se descriminados os agrupamentos de fatores referidos pelos 

professores em relação as maiores dificuldades encontradas por eles no exercício de sua 

profissão; Como nos quadros que se seguirão, para identificação destes elementos fora 

utilizado como critério a frequência de enunciação dos mesmos e o correspondente 

percentual identificado. 
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Quadro 1 
Dificuldades encontradas no exercício da profissão docente 

n = 42 
 

Fatores referidos f % 
· Condições materiais de trabalho 

· Indisciplina escolar 

· Desinteresse ou desvalorização da educação pelos alunos 

· Enfraquecimento da autoridade do professor 

· Educação familiar  

12 

12 

13 

05 

09 

23,5 

23,5 

25,5 

9,8 

17,6 

  

No quadro 1,  podemos observar aquilo que os professores participantes 

identificam como sendo as maiores dificuldades encontradas pelos mesmos no exercício 

da profissão docente; Condições materiais de trabalho, indisciplina escolar, 

desinteresse ou desvalorização da educação pelos alunos, enfraquecimento da 

autoridade do professor e a educação familiar.  

A disposição da frequência de enunciação de tais elementos e a presença dos 

mesmos permite o pontuar de algumas considerações. Embora o “enfraquecimento da 

autoridade docente” tenha sido menos referido estatisticamente como um fator 

dificultante do exercício profissional do professor, se comparado com outros fatores 

(9,8%), podemos dizer seguramente que todos os outros referidos falam de uma 

realidade escolar que acaba por se revelar contextualmente não favorecedora da 

autoridade do professor; em particular naquilo que os números revelam em relação aos 

discursos que atribuem a indisciplina escolar e a falta de interesse dos alunos como 

maiores dificuldades em relação ao exercício da profissão docente (respectivamente: 

23,5% e 25,5%).  

Se como exposto anteriormente no capitulo I, a autoridade do professor se faz 

assentada numa dada normatividade que se manifesta na observância de um conjunto de 



172 
 

 
 

ordenamentos úteis a tarefa educativa, a indisciplina escolar, pode ser identificada 

como um dado afrontamento direto desta autoridade.  

Da mesma forma, se a autoridade se assenta numa dada deferência voluntaria 

onde por escolha o sujeito acaba por coletivamente legítimar os lugares de autoridade, 

posto que para ele haveria uma dada justeza e sentido em o fazê-lo – o desinteresse ou 

desvalorização da educação por parte dos alunos (considerando o discurso dos 

professores), atentaria contra esta autoridade na mesma medida em que está só poderia 

legítimar-se numa ambiência onde se fosse reconhecido o valor e importância desta ante 

a tarefa educativa. Grosso modo, se a educação se faz desinvestida por parte dos alunos 

os fazeres do professor não seriam passivos de serem valorados a ponto de sobre eles 

edificar-se algum sentido de autoridade. Sobre tais inferências e no até aqui exposto, 

dizem os professores-participantes:  

 
Além das dificuldades estruturais, condições de trabalho e tal... Mais 
eu acho que é, talvez em função do quadro social a dificuldade que o 
aluno tem em entender a importância da educação; a importância de 
aprender (PP42 – 01). 
 
[...] os alunos vem com uma perspectiva que eles não encontram na 
escola aquelas respostas que eles esperam, então neste sentido, a gente 
passa a ter problemas, a gente percebe alguns focos com relação a 
essas expectativas e isso até muitas vezes gera conflitos,porque nesta 
falta de identificação a gente tem uma dificuldade maior de trabalhar... 
e isso angustia muito, dificulta... cria problema de indisciplina... e a 
gente vai se sentindo insatisfeito... não realizado... porque a gente 
pensa inicialmente que aquele pessoal que a gente encontra quando 
chega, a gente espera que eles queiram ter uma formação... muitas 
vezes não é aquilo (PP – 15). 
 
 

Neste mesmo cenário, admiti-se que na percepção dos professores há uma dada 

atribuição de valor e importância do papel do aluno na tarefa educativa e na 

visualização de que um dos fatores imprescindíveis neste cenário seria a dimensão do 

desejo e suas implicações na efetivação dos processos educativos. Dito de outra forma 

reconhece-se na fala dos professores que para eles a qualidade dos processos educativos 

                                                 
42 Professor-participante 
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ou dos resultados de sua tarefa em muito depende do envolvimento-desejo dos alunos 

ante a educação, o que necessariamente viria por influir na forma como os contextos 

pedagógicos se efetivam, bem como, no sentimento de que está contexto possa ou não 

verdadeiramente cumprir aquilo a que se destina.  

O que se verifica nestas falas é o entendimento de que haveria um dado 

sentimento de destituição do poder de ensinar, posto que “quando o outro não quer” o 

professor se veria deposto de sua tarefa, haja visto que nada a partir daí poderia ser 

feito.  

Se entendermos, que uma das dimensões da autoridade é o poder de direcionar, 

influir, criar, gerenciar, edificar algo no mundo, neste momento pouco haveria da 

mesma. Neste sentido, uma das muitas formas veladas de enfrentamento da autoridade 

do professor poderia ser, como referido indiretamente, uma dada resistência passiva por 

parte dos alunos manifestada pelas vias do desinteresse e da desvalorização da 

educação, como o é descrito pelos professores em suas formas de poder perceber tal 

problemática. 

 
Hoje eu lhe digo assim, é a questão do desinteresse do aluno; veja 
assim, eu já procurei melhorar minha prática, diversificando a aula; 
em algumas turmas surtiu efeito em outras não; então eu acho que o 
aluno precisa querer [...] Quer dizer, quando o aluno não tem 
interesse, não tem jeito, o professor pode fazer o que for, que não 
adianta (PP – 06). 
 
[...] Por exemplo, eu ensino língua portuguesa e inglês, quando se trata 
de português eles ainda querem alguma coisa, mais língua estrangeira 
é muito difícil atingir algum objetivo; é difícil demais, por eles não 
gostam, não querem, e acabam não colaborando com a aula (PP – 02). 
 
[...] as vezes eu fico um pouco desestimulada, pela grande quantidade 
de alunos que não querem aprender, ai fica difícil.porque o aluno só 
aprende se ele quiser; você esta entendendo, porque você pode 
inventar um monte de coisa, mais se ele não tem aquele desejo e 
aquela vontade de aprender ele não aprende (PP – 04). 
 
 

 Outra imagem recorrentemente presente nos discursos dos professores acerca 

das dificuldades encontradas em suas práticas e que acaba por inflectir sobre a temática 
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da autoridade (em outros momentos tal juízo também estará presente) diz respeito a 

certo entendimento de que a história familiar dos alunos interferiria nos modos de 

convivência estabelecidos na escola o que também viria por de certa forma entravar a 

tarefa educativa e dificultar a operacionalização da mesma. 

 
A falta de compromisso dos meninos, o que a gente percebe que é em 
decorrência da origem familiar desses meninos; não tem perspectiva 
de vida, eles não aspiram ascender na sociedade, isso é um entrave 
para que eles busquem... Corram atrás do sucesso... Atrás do 
conhecimento... Tenham um compromisso (PP – 09). 
 
A maior dificuldade que eu encontro é a falta de compromisso dos 
alunos, a falta de respeito, a falta de uma base solida, essa base solida 
quando eu falo é a construção de uma educação familiar (PP – 37). 
 
Quando eu comecei a trabalhar com o magistério, como é que eu 
posso dizer... os alunos não eram como eu encontro hoje; a diferença é 
que nesse tempo houve o desgaste da família; hoje, os pais jogam a 
criança na escola e o professor tem de fazer tudo; acham que o 
professor tem de fazer tudo (PP – 21). 
 

  
 Se manifestam nestes discursos a ideia de que à família caberia a tarefa de 

desenvolver certas habilidades afetivo-comportamentais que viessem por auxiliar os 

alunos a adentrar no universo da escola.  

Haveria a compreensão de que a família não estaria cumprindo o que lhe cabe no 

sentido de uma formação que fosse condizente com as expectativas da vida escolar; 

como se os alunos devessem chegar a escola já com determinados conceitos, valores, 

crenças e hábitos que pudessem bem harmonizarem-se com os preceitos e ordenamentos 

admitidos na cultura escolar; no sentimento de que muitas vezes isso não ocorre, o 

professor entenderia que haveria um certo confronto de realidades distintas que por 

operarem sobre lógicas dinâmicas também distintas acabariam por gerar os conhecidos 

entrechoques entre a realidade da escola e os hábitos familiares. 
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5.1.2 Definições de autoridade  

 

 Inquiridos sobre o que seria a autoridade, os professores participantes a 

nomearam de diversas formas. Suas respostas foram dispostas no quadro 2 onde as 

mesmas foram agrupadas de acordo com seus sentidos últimos e similitude. Verifica-se 

do quanto tal questionamento se faz relevante no intuito da problemática aqui 

delimitada e no objetivo central de investigar as representações sociais da autoridade a 

partir dos discursos de professores. Assim, recorremos a cada uma das definições em 

busca de seus sentidos e do quanto estas podem revelar aquilo que aproximadamente 

trataria da “imagem” que a autoridade  possuí no entendimento dos professores-

participantes. 

 
Quadro 2 

Definições de autoridade 
n = 42 

 
Definições referidas f % 

· Conduzir, comandar, possuír poder sobre os alunos 

· Dominar conteúdos e saberes práticos 

· Fazer cumprir normas e preceitos 

· Dialogar, estar próximo, conquistar o aluno 

· Fazer-se respeitar 

· Responsabilizar-se pela tarefa educativa 

18 

06 

08 

07 

15 

05 

30,5 

10,1 

13,5 

11,8 

25,4 

8,4 

   

No quadro 2, nitidamente se verifica uma maior concentração de respostas em 

torno de uma concepção de autoridade que considera a posse de um dado poder que 

ordena, comanda, conduz os alunos (30,5%). Tais respostas se veem seguidas da ideia 

de que autoridade diria de um certo fazer-se respeitar (25,4%).  
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Tal concentração de respostas em torno de tais sentidos poderia dizer de uma 

certa disposição inicial por compreender a autoridade como fruto de uma ação que 

orienta-se em torno do exercício de um dado poder unilateral sobre os alunos.  

  

No caso diretamente de sala de aula seria a capacidade do individuo 
de conduzir; seria como se o professor fosse o comandante daquele 
barco (PP 01). 
 
É exigir aquilo que você acha que é o melhor para a turma...voçe tem 
responsabilidade sobre a aprendizagem... você é o professor então 
voçe tem de cobrar aquilo que os alunos tem de fazer para aprender... 
(PP.13). 
 
O professor na sala de aula é o chefe; tem a hierarquia; então ele tem 
que entender e fazer com que os alunos entendam que existe essa 
hierarquia, e isso não quer dizer que  professor seja o mais importante, 
mais que essa hierarquia deve verdadeiramente ser seguida. O 
professor é o chefe... tem que ter o respeito pelo professor e quem tem 
de impor isso é o professor. Por que senão o aluno não vai entender. 
(PP.24). 
 
Autoridade é o aluno ter limites, se não a coisa não vai... não 
funciona...a época da ditadura, tinha coisas berrantes, a gente sabe 
disso... mais tinham coisas na época da ditadura que estavam certo 
minha gente.... hoje é pela democracia não é, hoje tem esse ECA, que 
eu nem sei dizer, mais foi a pior coisa que fizeram, por que só tem 
direito, então autoridade... Seria respeito... Que não se tem mais ao 
professor. Então eu não aceito muitas coisas de hoje não. (PP.21). 
 
Autoridade depende da disciplina, eu acho que manter uma sala 
organizada, com todos os alunos na sala é que seria uma forma de 
autoridade... é o professor defender o espaço da sala de aula como um 
espaço de aprendizagem e todo espaço de aprendizagem tem de haver 
disciplina.... então o professor ele só consegui fazer a sua parte se o 
aluno contribuir para isso, se não a aula se torna um faz-de-conta 
(PP.08). 
 
Autoridade é o aluno respeitar você como alguém diferente dele; 
aluno não é igual a professor, tens uns que não aceitam isso, mais é 
assim, o professor tem uma função que ele não pode abrir mão, senão 
ele deixa de ser professor, que a função de ensinar; o que o aluno 
acha... que você muitas vezes é empregado dele, é funcionário. Que é 
ele que tem de dizer como tudo deve ocorrer na aula (PP.35). 

  

 Ver-se do quanto tais falas tratariam a autoridade como algo da força 

empreendida em direção a uma dada finalidade que no mais das vezes diz de um dado 

disciplinamento entendido como necessário tanto a tarefa docente quanto a assunção de 

um dado lugar nesta tarefa. A autoridade sobre esta perspectiva assenta-se muito mais 
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sobre o lugar que o professor ocupa diante do aluno e sobre a face de um poder 

emanado deste lugar aprioristicamente estabelecido: “o lugar do professor”.  

 Ainda enquanto dado relativo a está constatação, subscreve-se acima que 13,5% 

das respostas referem a autoridade como a ação de fazer cumprir normas e preceitos, o 

que reportar-se-ia rapidamente a referência ao caráter normativo e ordenador da 

autoridade em face de seu exercício.  

 Numa outra leitura, poderíamos de certa forma agrupar os outros elementos: 

Dominar conteúdos e saberes práticos (10,1%); dialogar, estar próximo, conquistar o 

aluno (11,8%); e, responsabilizar-se pela tarefa educativa (8,4%).  

 Sobre a ideia de que a autoridade denotaria o domínio de conteúdos e saberes 

práticos, os professores-participantes, buscavam identificar em sua própria tarefa e 

numa suposta “qualidade” ou valoração da mesma, as condições pelas quais era ou não 

possível a assunção de alguma autoridade; algo do que faz entrever nos discursos, a 

busca ou o reconhecimento da necessidade de uma dada justificação maior do lugar do 

professor a partir de seu próprio fazer e não por algum poder supostamente imanente.  

  Neste mesmo argumento, ao dizer que a autoridade refere-se a uma dada 

disposição ao diálogo, proximidade relacional e a conquista do aluno, os professores-

participantes novamente atribuem a autoridade como resultante de sua própria ação, de 

onde aproxima-se também a ideia de que ela adviria de uma atitude de “convencimento” 

do outro; caberia também, nesta leitura, ao professor, criar uma relação muito próxima 

de uma “amizade”, que aproximaria o aluno de sua figura e assim facilitaria a condução 

de sua tarefa.  

Por fim, a autoridade diria de certo responsabilizar-se pela tarefa educativa, tal 

referência poderia ser identificada com uma dada concepção de autoridade que, como 

vimos a pouco, colocava sobre os mais velhos, sobre a geração predecessora, a tarefa 
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natural de cuidar da formação dos mais novos ou recém chegados no mundo. 

Responsabilizar-se, na fala dos professores, toma uma certa áurea de um lugar que se 

faz diferenciado na relação com o aluno, fazendo-se ver que professores e alunos 

ocupariam espaços distintivos nas relações por eles estabelecidas.  

 Como os elementos dos discursos acabam por se entrecruzarem-se, aqui 

disporemos um pouco de tais falas na ideia de que em muitas delas os elementos 

identificados se apresentam de forma indissociada por disporem-se  no fluxo natural da 

entrevista, porém ainda assim, como se percebe, passivos de serem delimitados. 

  

Autoridade é você conseguir se impor sobre sua turma, tendo domínio 
sobre os conteúdos,não no sentido de práticar o autoritarismo, o que é 
diferente, é através do respeito você conseguir manter um diálogo com 
os alunos fazendo com que a aula possa fluir seu planejamento 
(PP.10). 
 
Eu acredito que seja aquele professor que tem assim... uma segurança 
no que ele está trabalhando, no que ele transmite, é a aquele que 
consegue fazer uma boa mediação com seus alunos (PP.19). 
 
Não estaria ligada a poder; ela teria que ser, em toda medida algo que 
lhe desse uma segurança maior para trabalhar, e automaticamente 
levaria a você se aproximar mais dos alunos, colocando os espaços de 
convivência nos locais certos, no caso definindo os papeis de cada um. 
Isso sem usar de nenhuma arbitrariedade (PP.32). 
 
Pra mim autoridade seria compartilhar aquele momento da aula com o 
aluno, não de uma forma autoritária mais ouvindo o aluno... dando 
espaço pra ele puder falar... não apenas a gente imponha as coisas... 
dando a oportunidade para que ele fale também (PP.17). 
 
Passa pela questão da responsabilidade... do que a gente ta fazendo... 
do que a gente sabe...pra que quer fazer...o objetivo que nós temos...e 
como fazer... autoridade eu vejo por ai... é como se... como é que eu 
posso dizer... não é que a gente representasse...você já percebe que 
tem autoridade porque você está sabendo o que está fazendo e o que 
você deseja fazer... agora que muitas vezes existem outras pessoas e 
existem situações que nem sempre a gente pode realizar (PP.16). 
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5.1.3. Modos de exercer a autoridade docente 

  

 Tratando sobre as maneiras pelas quais os professores-participantes 

“exerceriam” a autoridade, sobressalta-se a relação estreitamente estabelecida entre as 

concepções de autoridade que acima subscrevem-se e as ações que fariam parte de um 

dado repertório de prática que os professores utilizariam no cotidiano de suas tarefas e 

que por eles se identificam como meios e formas de poder criar os espaços de 

autoridade. Assim dispõe-se o quadro 3, seus respectivos elementos e percentis.   

 

Quadro 3 
Modos de exercer a autoridade 

n = 42 
 

Modos referidos f % 
· Cobrar normas, disciplina e acordos estabelecidos 

· Criar espaços de diálogo 

. Conquistar/ser amigo(a) do aluno 

· Evitar conflitos ou embates 

· Servir de exemplo  

· Domínio/segurança nas atividades docentes 

· Tornar a aula atrativa 

15 

10 

10 

07 

05 

03 

02 

26,7 

17,8 

17,8 

12,5 

8,9 

5,3 

3,5 

  

Seguindo a ordem de apresentação dos elementos no quadro 3, podemos 

começar por identificar os elementos mais incidentemente referidos nos discursos dos 

professores-participantes, estes, tratariam de um pouco dizer sobre como os professores 

tem em suas práticas procurado exercer a autoridade, a mesma medida que também 

contribui para o entendimento das maneiras como ela é percebida. 

 Assim, não se revelaria grande surpresa o fato de que a cobrança de normas, 

disciplina e acordos estabelecidos (26,7%), viria por apresentar-se como o modo de 

atuação mais buscado pelos professores-participantes quando de sua intenção de exercer 
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a autoridade; de onde se pode inferir que tal fato se dá dentre outros fatores, a própria 

concepção de autoridade tomada pelos professores e que acima dispomos. Contudo, 

embora haja tal disposição por admitir a autoridade como fruto de uma ação orientada a 

um dado privilegiar de ordenamentos, há também, como se vê, uma dada valoração do 

diálogo como sendo instrumento de edificação desta mesma autoridade (17,8%), e 

ainda, quando da referência ao fato de que ao professor caberia conquistar esse aluno, 

ou naquilo que apresenta-se nos discursos como que uma tentativa de poder 

“aproximar” estes laços (17,8%).  

Tais dados poderiam indicar que haveria nos discursos dos professores-

participantes uma dada flutuação que diria de uma tentativa de ora exercer uma dada 

firmeza quanto ao primar da ordem em sala de aula, quanto também da tentativa de criar 

espaços “amistosos” de convivência. A primeira vista, arisco-me em dizer que as duas 

ações orientam-se de acordo com um mesmo objetivo comum, grosso modo: fazer com 

que os alunos possam comportar-se de uma dada maneira a priori requisitada pelo 

professor e por ele identificada como necessária a tarefa docente e a ambiência escolar; 

tal intento, portanto, poderia ser conseguido ora agindo-se com firmeza ora com uma 

dada proximidade advinda do diálogo ou da própria “qualidade” da relação pessoal 

estabelecida entre professores e alunos. Nas falas dos próprios participantes é possível 

isto melhor perceber. 

 

Eu procuro exercer  da forma mais amigável possível, sempre 
procurando conversar... nunca tomando atitudes extremas... eu 
procuro sempre conversar... (PP.18). 
 
Eu procuro conversar com o aluno, mostrar pra ele que eu não sou 
aquela pessoa que vai impor nada, que eu só quero ajudar ele; eu acho 
que aluno precisa disso, de diálogo, ajudar ele mesmo, agora eu não 
sou a mãe de dele, a tia dele, eu sou a professora, e professora tem de 
ser firme quando esta lá na frente (PP.27). 
 
Eu procuro limitar o comportamento dos alunos; como eu digo na 
minha casa eu sou mãe e ele é filho. Porque eu deixar eles fazerem o 
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que querem eu vou ter um péssimo filho para o futuro e também um 
péssimo aluno. Então tem de exigir... (PP.29). 
 
No estado que está o respeito desses alunos, é tentar ganhar a amizade 
deles, a partir do momento em que você se torna amigo deles, ai ele 
passa a lhe respeitar, se você for tentar ter autoridade demais, ai eles 
vão passar por cima de você,... ai eles agem até em grupo...e é 
pior...vai prejudica principalmente a sua performance na sala de aula. 
Pra evitar isso...é tentar ganhar a amizade deles, tentar vê como eles 
gostam, pra daí tentar ter um contato bom com eles; ai melhora o 
posicionamento do professor na sala de aula (PP.31). 
 
Eu tento me impor, mostrar autoridade. Como é que eu faço isso,é o 
jeito de falar com o aluno, você tem de saber falar com o aluno; tem 
que ser claro com ele dizer quem é que coordena a aula, porque senão 
ele vai achar que é ele, o problema é que as vezes eles acham mesmo. 
Mais eu procuro ser duro com eles, mais é difícil, porque não é todo 
mundo que faz isso (PP.34). 
 
Eu exerço minha autoridade na sala de aula atravez da aproximação 
com o aluno...então eu me aproximo... mais eu sei até onde eu posso 
chegar... porque existe o limite... então existe uma margem que a 
gente pode trafegar muna boa...então eu deixo que haja uma situação 
em que ele pode se aproximar de mim e eu dele... mais tem limite 
também (PP.37). 

 
  

Um dado interessante que se apresenta é a menção a uma disfarçada 

licenciosidade como forma de preservar algum espaço de autoridade do professor. 

Evitar conflitos ou embates passa a ser em 12,5% das ocorrências como sendo uma das 

formas de poder exercer a autoridade. É possível dizer, naquilo que se revelaria nestas 

falas, que diante do sentimento de enfraquecimento da autoridade ou de destituição de 

poderes por parte do professor e diante dos alunos, o professor se vê as voltas em ora 

“flexibilizar” as normas de conduta e convivência ou mesmo por simplesmente optar 

pela inação diante de atos atentatórios da autoridade, ou ainda desenhar a sua ação de 

modo a evitar maiores consequências na maioria das vezes identificada como uma 

possível reação indesejada por parte dos alunos; tais falas, diriam no mais das vezes de 

uma atitude de não enfrentamento de situações potencialmente conflitivas o que faria o 

professor em algumas ocasiões preferir não atuar, ou fingir-se desavisado do que 

acontece a sua volta, como forma de proteger-se dos corriqueiros “riscos” havidos em 

ocupar os lugares de autoridade.  
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Conversando, procurando conversar, principalmente adolescente, eu 
procuro não entrar em choque; porque se você bate de frente com ele 
você sai perdendo...então você tem que parar conversar... procurar 
entende-lo e fazer com que ele entenda você (PP.03). 
 
Eu converso com eles o necessário.. agora tem as exceções... muitas 
coisas eu faço de conta que não escuto... por que se você der atenção é 
pior, porque você vai ter de agir... e muitas vezes você não 
pode...existe o direito do aluno... ele pode ser protegido, você não... 
então eu faço o que posso... procuro conversar... algumas vezes não 
tem como... ai eu exijo, boto pra fora de sala... eu sei que não pode 
mais eu vou fazer o que senão eu acabo não tendo autoridade pra nada 
(PP.21). 
 
Eu ajo com naturalidade com eles... chego dou minha aula... cobro o 
que tem de cobrar e pronto... não complico muito... as vezes faço que 
não escuto... finjo que não é comigo... dou minha aula... isso é que é 
importante... eles não podem falar de mim nesse sentido... não 
converso muito... só digo o que tem de fazer... (PP.39). 
 
Procuro ser amiga deles... conversar... nunca procurei “bater de frente” 
com o aluno.. eu tento mostrar a ele que o meu objetivo ali é o bem 
dele, que aprender é algo importante pra ele (PP.14). 
 
Hoje ta meio complicado isso... tem que ter muito “jogo de cintura”, 
tem que fazer “ouvido de mercador”, não dá pra “pegar no pé” 
totalmente, tem que usar de uma psicologia inversa, quanto mais o 
aluno lhe agredir é que você tem que agir com cariinho pra reverter a 
situação e tentar conquistá-lo (PP.10). 
 
 

 Noutra dimensão, os professores referem que buscam utilizar-se da tentativa de 

estabelecer uma certa reciprocidade em relação as ações dos alunos. Buscam assim, que 

os alunos de certo modo possam espelharem-se neles, como pessoas passivas de 

puderem servir a algum tipo de identificação positiva de onde os alunos poderiam 

aprender com as próprias atitudes e experiência dos professores, como também a partir 

da ideia de que o professor ocuparia um lugar diferente do aluno, lugar este que exigiria 

do mesmo a assunção de dadas formas de agir e portar-se de modo a quase servir de 

exemplo (8,9%). 

Pelo meu próprio exemplo...eu procuro ser um modelo para que ele 
olhem para mim e possa me copiar assm... então se eles gritam... é 
uma escolha deles, mais eu não vou gritar...eu sou a professora... eu 
procuro assim, se eu respeito eles, por que é que eles vão me 
desrespeitar.... eu tento mostrar isso (PP.13). 
 
Normalmente eu procuro colocar para os meus alunos que a gente 
precisa ter um objetivo na vida... e muitas vezes você estar ali e cada 
um tem um objetivo diferente... alguns objetivos desses são 
coincidentes outros são dissonantes, e para que eu consiga de certa 
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forma sentir eles como aliados eu procuro dar a eles o meu exemplo 
de vida...não como um exemplo... mais como uma experiência de vida 
que tenho... e que no ponto em que eu me encontro...eu sou de certa 
forma um caminho que eu percebo hoje que foi certo... Então eu tento 
passar isso... e que cada um pode ter a possibilidade de buscar um 
caminho e um objetivo... a medida que eu faço isso eu tento mostra a 
eles que eu tenho em mim uma experiência que eu posso me sentir 
autoridade para falar... porque eu já vive muito... eu já passei por 
muitas... Eu vi muitas coisas... e isso me habilita... isso não significa 
dizer também que eu possa ser o dono da verdade... mais eu posso 
colocar minha verdade como uma referência que possa servir de 
exemplo pra eles (PP.15). 
 
Dando meu exemplo de vida... minha história... eu dei certo na vida 
por conta da educação.... e eles também podem conseguir se buscarem 
fazer isso... Se dedicarem com perseverança na caminhada do 
conhecimento (PP.38). 
 
Eu digo pra eles o que tem de fazer... cobro deles... as vezes tem 
problema mais é raro... agora você tem de dar o exemplo... se não eles 
não lhe respeitam... eu chego na hora... eu dou a minha aula... então se 
eu cumpro a minha parte e eles vem... eu também por isso cobrar deles 
o que cabe a eles na aula... então o professor tem de saber dar o 
exemplo para o aluno seguir esse exemplo que é o professor (PP.40). 
 

 

 Ainda no mesmo espírito das falas anteriores, os professores identificam que ter 

Domínio/segurança nas atividades docentes (5,3%), como também sendo uma forma de 

buscar o exercício da autoridade docente. Tais referências se coadunam com a ideia de 

que a autoridade estaria calcada numa certa competência do professor diante de sua 

tarefa. O professor, sabendo ele de seu suposto lugar no domínio de sua atividade e 

reconhecendo-se quase como possuídor legitimo desse lugar como fruto de saberes 

constituídos numa dada história, passaria em função disso a reconhecer que sua 

autoridade estaria vinculada a mesma medida da propriedade que ele possa ou não 

possuír diante de sua tarefa.  

     

Minha autoridade eu procuro exercer assim; primeiro é o domínio do 
conteúdo, é fundamental isso aí, depois vêm a parti disciplinar, eu 
procuro cronometrar o tempo pra não deixar eles ociosos (PP.02). 
 
Eu procuro fazer o meu trabalho... dou a minha aula... faço os 
exercícios com eles... faço revisão... ajudo no que for preciso... para 
que eles me vejam como um professor que cumpre seu dever e que de 
repente pode cobra alguma coisa deles... que eles possam cumprir a 
parte deles também (PP.42). 
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 Por fim, há também referências que dizem que a autoridade docente estaria 

vinculada ao grau de atratividade que a atividade do professor poderia despertar nos 

alunos. Nesta leitura, ao professor caberia criar uma dada situação na qual os alunos se 

interessariam pela aula, quase numa referência ao quanto a aprendizagem poderia ser 

interessante do ponto de vista do aluno, no quadro 3 assim dispondo-se como: Tornar a 

aula atrativa (3,5%).  

 

Eu tento dirigir a aula de um jeito que eles fiquem ligados na aula.... 
(PP. 36). 
 
Eu procuro vivenciar com o aluno o que realmente ele necessita o que 
interessa a ele, então assim, eu procuro mostrar e cobrar o que é 
preciso para ele atingir aquilo que é do interesse dele e que também é 
do meu interesse (PP.07). 

 

 

5.1.4. Dificuldades quanto ao exercício da autoridade na escola 

 

 Inquiridos sobre o que dificultaria o exercício da autoridade na sala de aula, 

sobrevieram diversos aspectos que compõem as relações escolares ao mesmo tempo que 

também dos modos como os professores percebem a autoridade e os meandros sobre os 

quais a mesma se edifica. Tratar acerca das dificuldades encontradas no exercício da 

autoridade docente é de certo permitir que se revelem alguns elementos que dizem tanto 

dos entraves encontrados na dinâmica relacional que a favorece quanto da visão que os 

professores possuem acerca das requisições contextuais necessárias para que a mesma 

possa efetivar-se. Deste modo, começamos por dispor o quadro 4, onde é possível 

identificar os elementos discursivos previamente categorizados, a frequência de 

enunciação e correspondentes percentil, de onde, como anteriormente, passamos a 

comentá-los. 
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Quadro 4 

Dificuldades encontradas no exercício da autoridade docente 
n = 42 

 
Modos referidos f % 

· Dinâmica social e familiar 

. Direitos “excessivos” dos alunos 

· Falta de autonomia dos professores 

·  Indisciplina escolar 

· Ausência de ordenamentos punitivos 

· Desvalorização da profissão docente 

16 

09 

09 

06 

05 

02 

28,5 

16 

16 

10,7 

8,9 

3,5 

 

A dinâmica social e familiar (28,5%), fora ostensivamente referida pelos 

professores como o principal fator que influenciaria negativamente no espaços de 

autoridade.   

Tal constatação se dá tanto na leitura do dado em si, que se revelaria na maior 

incidência dentre os outros elementos, quanto também na agudeza das falas. No mais 

das vezes a impressão que se dava no momento em que os discursos eram efetivados era 

de que havia uma dada ideia expressa de forma direta e indiretamente do quanto o 

professor muitas vezes sentia-se sozinho diante da tarefa formativa. Dizer que a família 

e ou uma dada condição social não favorecia e ou dificultava o exercício da autoridade 

docente, era, na fala destes professores, o mesmo que dizer do quanto o mesmo se via as 

voltas com situações nas quais inevitalvemente este dependeria do auxílio de outros 

atores que também cumprissem com o dever de educar/formar os sujeitos.  

Contudo, aquilo que os discursos revelavam era algo também de uma dada 

expectativa que estes outros espaços, a família e a sociedade, pudessem responsabilizar-

se ou coresponsabilizar-se por uma dada educação disciplinar dos alunos; dito de outro 

modo, que os alunos pudessem vir a escola munidos de determinados valores, crenças e 

modos de agir que a priori servissem a realidade escolar com todas as suas expectativas 
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comportamentais ali semeadas. Ainda, se verifica o quanto há certa compreensão por 

parte dos professores de que os modos como a autoridade é manifestada fora da escola 

acaba por influenciar a dinamização da mesma nas relações escolares.  

Admitisse por eles, que a assunção da autoridade dependeria não somente das 

ações do professor ou da escola, porém, sobretudo, de uma condição contextual 

intersubjetiva que ultrapassaria seus muros. 

 
De certa forma tudo começa em casa, o aluno ele precisa compreender 
como ele deve lidar com as pessoas mais velhas, e isso eles trazem 
para a escola;cabe aos pais ensiná-los e isso não tem acontecido; o que 
se vê é que a família não tem feito sua parte. O que eu  percebo hoje, é 
que o aluno busca seu espaço dessa forma, entrando em choque com o 
professor... então o aluno em algumas vezes, por exemplo, ele quer 
tomar o meu espaço, como individuo mais velho... e isso não pode 
acontecer (PP-01). 
 
O distanciamento da família, na maioria dos casos eu observo que os 
pais eles são refém dos filhos, eles é que ditam as regras, não existe 
uma conversa, são eles que determinam o que querem e o que vão 
fazer, e os pais chegam pra gente e dizem: - e eu vou fazer o que?eles 
não tentam negociar, eu acho que ai é onde esta o maior problema 
nosso, porque eles (os alunos) não aprenderam a ter limites; então na 
escola pra eles é um choque, quando a gente tenta fazer isso (PP-03). 
 
É porque alguns alunos não tem aquela educação de casa, apesar dos 
pais terem boa vontade e tudo, eles já vem de uma realidade onde ele 
já está acostumado a desobedecer, de ser do contra, a própria questão 
de ser adolescente, isso ai já dificulta um pouco (PP-05). 
 
Olha a gente percebe na escola hoje é que os alunos vem com uma 
falta de trabalho em educação familiar muito grande... famílias 
desencontradas, sem ideais de realização familiar, os pais que criam 
seus filhos subanalfabetos sem uma proposta ou uma filosofia de vida 
voltada para humanidades... e a escola então vai servir de um lugar 
onde esse aluno vai buscar uma realização mais ele não tem em casa 
um preparativo necessário para iniciar aquele tipo de formação que a 
escola poderia servir pra ele, ai ele vem pra escola, mais um pouco 
desencontrado, sem linhas, sem horizontes, e o professor tem que 
muitas vezes fazer um trabalho que não é só do professor... Então o 
professor deveria encontrar um aluno que viesse mais preparado de 
suas famílias... então o que a gente encontra são alunos que sofrem 
violência em casa ou na sociedade.. famílias desestruturadas, filhas e 
irmãs se prostituindo...então é uma banalidade de violência que 
quando essa pessoa chega a escola parece que aquele ambiente é um 
ambiente ireal para ele, porque aquele ambiente não é ele... por que a 
escola acaba sendo um lugar a parte pra ele (PP-15). 
 
A participação dos pais na escola.. por que se você entrega o filho 
solto na sociedade e não acompanha, você não sabe que caminhos ele 
vai escolher, então tem de acompanhar, colocar limites (PP-29). 
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 Outro fator referido pelos professores quanto o que dificultaria o exercício da 

autoridade na escola seriam os supostos direitos excessivos dos alunos (16%).  

 

O que dificulta é que hoje o aluno por lei ele é muito protegido, houve 
caso aqui mesmo nesta escola que eu expulsei o aluno da sala e eu não 
poderia fazer isso, então o que dificulta é isso, então ou eu colocaria 
ele para fora de sala ou eu perderia minha autoridade; ai os colegas 
vieram, conversaram comigo.., porque legalmente não é coreto, então 
eu acho que o aluno ele é muito superprotegido (PP-04). 
 
Olha, não tem lógica no sistema de hoje, você /ter alguma força sobre 
o aluno. O sistema já não ajuda mais isso, não fica do lado do 
professor, só em casos muito raros, é mais provável que o professor 
possa sofrer alguma chamada caso venha a exigir o que realmente se 
deve (P-06). 
 
Sinceramente eu acho que esse Estatuto da criança e do adolescente, 
ele é importante, mais o aluno ele só tem direitos e não deveres, 
antigamente o professor era o segunto pai e a segunda mãe, tinha 
aquele respeito, hoje, você  não pode falar mais firme com o aluno que 
já vem a mãe o pai, então eu acho que é essa grande proteção que o 
aluno tem, ele se senti muito protegido (PP-28).  
 

  
 Tais falas viriam por dizer do quanto circularia entre os professores uma dada 

compreensão de que hoje haveria um certo vazio normativo, no sentido de alguma 

modalidade de ordenamento passivo de balizar as condutas em vista da preservação dos 

espaços de convivência escolares. A pouco discutíamos do quanto a autoridade 

vincularia-se também a um conjunto concensuado de regras de conduta ou normas que 

pudessem servir a seu efetivo exercício.   

Do mesmo modo, é possível entender que tais supostos “excessivos direitos” 

servem inclusive, e ao contrário do que muitas vezes se pensa, a justa preservação dos 

espaços de autoridade, haja visto que ao limitar as ações de quem “deteria” um dado 

poder sobre outros, tais direitos impediriam o usufruto arbitrário deste lugar, o que 

invariavelmente, como vimos, destituiria a própria autoridade nele assentada.  

Há também nestes discursos, um dado saudosismo de um tempo onde não 

havendo tais “barreiras” o professor supostamente poderia livremente exercer “sua” 

autoridade, o que se sobressaltaria daí uma certa imagem desta autoridade como que 
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talvez mais próxima idealmente de rijos modos de atuação do professor quanto ao 

disciplinamento e a ordenação dos espaços. Relaciona-se diretamente com este 

elemento, as referências feitas pelos professores-participantes no que segundo eles diria 

da ausência de ordenamentos punitivos (8,9%) que viriam por auxiliar o exercício da 

autoridade. Assim dizem alguns dos professores participantes:  

 

É a falta de.. castigo... não é isso... o aluno faz um erro e ninguém 
pode mais fazer uma reclamação... Por exemplo.... não tem mais 
castigo pra ele... a gerencia regional apoia o aluno...vem os pais em 
cima da gente com toda garra... sabe os filhos que tem, mais 
disfarçam...quando é de menor... o conselho tutelar entre também; 
quer dizer, não tem nenhuma proteção pra gente, tem só para o aluno 
(PP-02). 
 
Quando o aluno não cumpre o que precisa cumprir e eu intervenho, e 
muitas vezes você não recebe o apoio devido da escola, a escola ela 
fica na maioria das vezes contra o professor... é esse o sentimento que 
dá quando você quer tomar uma atitude mais severa com o aluno e a 
escola não permite (PP-08). 
 
O que dificulta é justamente que a nova legislação da muita autoridade 
é ao aluno, ou seja, o que eu vejo é assim que não existe um certo 
limite, tem aluno aqui que já esculhambou com o professor, já pintou 
e bordou, e no entanto...(PP-20). 
 
 

  
 Nestes discursos há uma dada compressão de que o professor deveria possuir um 

dado poder de punir, castigar, infligir alguma pena ou reparação pelas “faltas” ou 

inobservância das regras de conduta admitidas pela escola e na sala de aula. Há, dentre 

outras coisas, a ideia de que o ato punitivo poderia auxiliar na ordenação dos espaços no 

sentido de que “forçariam” os sujeitos a se direcionarem por um dado caminho 

entendido a priori como necessário. A sensação de ausência de ordenamentos punitivos 

favoreceria segundo os professores um dado esgarçamento de limites que por sua vez 

atentaria contra a autoridade docente. 

 Outro elemento significativamente referido quanto as dificuldade encontradas no 

exercício da autoridade docente seria a Falta de autonomia dos professores (16%).  
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 Segundo o dicionário Houaiss de língua portuguesa (2008), autonomia seria a 

faculdade de se governar pelas próprias leis; dirigir-se por sua própria vontade. Deste 

modo, estes discursos, dizem de um sentimento de engessamento do poder decisório do 

professor, daquilo que segundo os professores novamente impediria que o mesmo 

exerce-se “sua” autoridade como assim o quisera. Faltar-lhe-ia (e os discursos tratariam 

disto), uma dada condição contextual favorável para que ele mesmo pudesse gerir os 

espaços sobre sua responsabilidade do ponto de vista das escolhas ali tomadas.  

O sentimento próximo que atravessaria tais falas, poderia identificar-se 

novamente com uma dada destituição de poderes que, segundo os professores, seriam 

necessários para a edificação da autoridade docente. Nos discursos, ora os professores 

fariam menção ao quanto suas determinações não ecoariam no sistema educacional, 

posto que as mesmas não seriam levadas em consideração pelas diversas instâncias 

escolares, ressentiam-se eles do fato de não possuírem o poder delegado de fazer 

prevalecer seus julgamentos. Dizem os professores-participantes: 

 

È a falta de apoio de quem está acima do professor... o professor é que 
deveria decidir como as coisas deveriam caminhar na sala de aula, 
principalmente do ponto de vista disciplinar, mais isso não acontece, 
existem muitas regras que acabam beneficiando o mal aluno... 
prejudicando o bom aluno, o próprio professor e a escola (PP-07). 
 
Quando o aluno não cumpre o que precisa cumprir e eu intervenho, e 
muitas vezes você não recebe o apoio devido da escola, a escola ela 
fica na maioria das vezes contra o professor... é esse o sentimento que 
dá quando você quer tomar uma atitude mais severa com o aluno e a 
escola não permite (PP-08). 
 
Acredito que até a própria pouca liberdade...que o professor tem... 
porque a gente age por orientação de terceiros... de uma autoridade 
maior.... não dá pra livremente pra fazer as coisas que a gente acha 
que é certo. De acordo com aquilo que a gente acha que deve fazer pra 
chegar a um objetivo, sempre existe uma autoridade que te dá uma 
orientação e que te direciona para algum lugar (PP-19). 
 
 

 Outro dado importantíssimo nesta exposição são as referências feitas pelos 

professores a indisciplina escolar (10,7%). Considerando o fato de que a indisciplina 
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escolar sempre fora lembrada como indicativo de ambientes cuja autoridade estivesse de 

certa forma enfraquecida, esperava-se naturalmente que tal elemento pudesse surgir de 

uma forma mais incidente do que o fora nos discursos dos professores-participantes, 

principalmente quando os mesmos foram perguntados sobre as dificuldades encontradas 

no exercício desta autoridade.  

No entanto, bem analisando, talvez possa haver uma razão para isso. A pergunta 

que viria por mobilizar os discursos sobre as dificuldade encontradas no exercício da 

autoridade docente, na forma como fora formulada, não favoreceria uma incidência 

maior de respostas direcionadas a indisciplina escolar. Algo do sentido da pergunta diz 

implicitamente da busca por uma causalidade que indicasse as razões pelas quais a 

autoridade docente pudesse ser afrontada e ou “dificultada” em seu exercício. 

Considerando que a indisciplina escolar poderia ser entendida enquanto um efeito e não 

uma causa deste “enfraquecimento” da autoridade, posto assim, não surpreenderia o fato 

de não ter havida uma grande concentração de respostas neste elemento. Entretanto, a 

indisciplina escolar, também fora identificada como fator dificultante quanto ao 

exercício da autoridade. 

 

Talvez a disciplina do aluno... uma vez que as questões disciplinares 
muitas vezes ultrapassam o curso normal da boa convivência para 
acabar num conflito declarado entre professor e aluno... o que é ruim 
para a questão da autoridade (PP-21). 
 
São os próprios alunos que dificultam as coisas na sala de aula; na 
maioria das vezes eu consigo colocar ordem... mais as vezes é que um 
ou outro quer chamar atenção... (PP-32). 
 
Eu acho que é o próprio aluno... eu faço tudo pra ajudar o aluno... eu 
não sou rígido em nota... eu não dato de frente com eles... só exijo o 
mínimo que se deve exigir para que eu possa dar a aula... mais eles 
querem, as vezes, eu estou dizendo as vezes, perturbar... fazer zuada... 
ai não dá. (PP-35). 
 

 Por fim, os professores identificaram na desvalorização da profissão docente 

(3,5%) um dos fatores que influenciariam negativamente em sua autoridade. Embora 
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não tenha sido estatisticamente uma incidência significativa, o registro da mesma se faz 

necessário à medida que a autoridade para edificar-se, como a pouco víamos, 

necessitaria de uma dada deferência do lugar do professor em relação a sua tarefa e no 

imaginário das pessoas.  

Deste modo, a desvalorização da profissão docente de fato atentaria contra a 

autoridade do professor no instante em que sua tarefa seja pouco valorada socialmente. 

 

Eu estava conversando com umas colegas outro dia, e elas diziam 
assim: professor hoje não tem valor nenhum... Professor hoje não é 
nada mais pra ninguém.... a gente escuta dizer: professor antigamente 
soltava até gente de delegacia...a policia prendia o aluno e  professor 
ia lá e soltava.... Era o padre, a professora, o juiz, o prefeito e o 
delegado... Hoje vocês vão é presos danados e vão ficar é lá....(PP-16). 
 

 

5.1.5. Subsídios contextuais potencialmente facilitadores da autoridade docente 

 

 Ao perguntar sobre o que poderia facilitar o exercício da autoridade na sala de 

aula, intenciona-se que o professor pudesse dizer um pouco da imagem por ele 

produzida em torno de uma dada contextualidade idealmente favorecedora do exercício 

da autoridade docente.  

Tal inquirição relacionar-se-ia diretamente com a questão das dificuldades 

encontradas no exercício da autoridade, o que poderia a primeira vista questionar sua 

real necessidade.  

No entanto, embora verdadeiramente possa haver uma forte ligação entre os 

elementos discursivos produzidos pelos professores em cada uma das questões, a 

escolha por examinar as respostas dos professore sobre aquilo que viria por idealmente 

facilitar o exercício da autoridade justifica-se ante o fato de que tal pergunta abriria 

novamente a possibilidade dos mesmos puderem tratar sobre seus entendimentos e 
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“imagens” acerca da autoridade docente agora sobre a perspectiva do que eles entendem 

ser necessário para sua dinâmica, o que viria por gerar novos elementos contributivos 

para o estudo das representações sociais, bem como, permitiria que os professores 

deixassem “escapar” o que eles pensam acerca da autoridade caso eles pudessem 

construir ou projetar imageticamente um contexto ideal de prática.  

Dentro do escopo maior do objetivo da pesquisa tal intento revelar-se-ia como 

uma das formas de poder analisar como os professores se reportariam novamente a 

autoridade, agora a partir daquilo que idealmente eles pudessem atribuir a mesma; posto 

assim que inevitavelmente ao tratar sobre como deveria ser a ambiência escolar no que 

viesse a favorecer a autoridade docente, ao mesmo tempo, os professores falariam 

também dos modos pelos quais percebem e representam esta mesma autoridade 

(objetivo último presente em todas as perguntas realizadas na entrevista 

semiestruturada, qual seja, contribuir por aproximações sucessivas para o fazer entrever 

o universo das representações sociais acerca da autoridade docente).  

Dito de outra forma se estivéssemos tratando de um objeto físico, a pergunta 

requisitaria que se falasse de qual imagem idealmente poderia representar este objeto, 

ou mesmo, trataria sobre aquilo que melhor poderia interferir na sua composição, e que 

por isso, poderia vir a favorecer sua feitura.  

Assim, dispõe o quadro 5 sobre o que para os professores apresenta-se como 

sendo alguns dos subsídios contextuais potencialmente facilitadores da autoridade 

docente. 
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Quadro 5 
Subsídios contextuais potencialmente facilitadores da autoridade docente  

n = 42 
 

Referências f % 
· Integração entre a escola/família/sociedade 

. Recrudescimento de ordenamentos punitivos  

· Aumentar a autonomia do professor 

· Equipes de apoio especializado 

· Formação orientada por valores e crenças 

14 

06 

05 

05 

04 

41,1 

17,6 

14,7 

14,7 

11,7 

 

 Como se verifica no quadro 5 a uma concentração considerável de referências na 

proposição de que uma maior integração entre a escola /família/ sociedade  (41,1%) 

poderia favorecer o exercício da autoridade docente. Tal dado se relacionaria 

diretamente com os elementos até agora dispostos. Cada vez mais se consolidaria a ideia 

de há no entendimento dos professores participantes uma dada compreensão do 

importantíssimo papel da família e da sociedade na problemática da autoridade docente. 

O que se inferiria a partir dos discursos dos professor é que o meio social 

(incluindo aí evidentemente a família) ora contribuiria no que tange a assunção de um 

corpo de valores e crenças que bem ou mal reconheceriam a importância da autoridade, 

ora está também cumpriria um dado papel regulatório-normativo de onde pudesse 

auxiliar no disciplinamento dos sujeitos junto a escola.  

Outra questão que se sobressalta nestes discursos é a ideia de que a escola e o 

professor em sua prática não possuíriam sozinhos os instrumentos necessários para 

puderem bem gerir a ambiência escolar do ponto de vista das relações de autoridade. A 

escola, portanto, segundo os professores caberia recorrer a outros espaços que pudessem 

vir a potencializar a autoridade docente. o que também se percebe é que para o professor 

a autoridade estaria vinculada a um corpo de valores e crenças carentes de serem 
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partejados e constantemente alimentados em outros espaços sociais que não somente na 

escola.  

Como dito anteriormente, os sujeitos deveriam chegar a escola munidos de um 

conjunto de modos de agir que pudesse bem incorporar-se as exigências da boa 

convivência escolar. Tais leituras se subscrevem nos discursos dos professores-

participantes. 

 

Eu acho que a gente deveria ter um contato com os pais, trazer a 
família para dentro da escola; por que tudo que vem da sociedade, 
acaba chegando na escola (PP-03). 
 
Haver um trabalho integrado entre os professores, alunos, os pais, a 
direção da escola... se forma-se uma equipe onde as pessoas pudessem 
conversar sobre as suas dificuldades,.... Buscar, cobrar soluções, e 
fazer com que haja um acordo entre as pessoas (PP-07). 
 
A participação do pais; se houvesse uma cobrança dos pais neste 
sentido, eles iam ter consciência de que vir para uma sala de aula, não 
é vir para um lugar de brincadeira...é para aprender com alguém que 
sabe mais do que ele, que é o professor que mercê respeito (PP-09). 
 
Uma maior interação entre professor-escola e família seria o básico; a 
escola deveria fazer com que a família estivesse mais próxima dela... o 
problema maior é por conta que as famílias é que não querem cumprir 
com a responsabilidade delas (PP-13). 
 
 

 O recrudescimento de ordenamentos punitivos (17,6%)  foi o segundo elemento 

mais referido. Também tais referências a importância do retorno a ordem pelas vias de 

ordenamentos punitivos bem se integram com outros dados a pouco examinados. O 

caráter punitivo da norma aqui, segundo os professores, serviria ao resgate da ordem e 

da autoridade nela fundada.  

Deste modo, os professores requisitariam o retorno de certos instrumentos de 

controle coercitivo onde a partir deles supostamente tanto poderiam exercer “sua” 

autoridade quanto também intervir nos ambientes de modo a produzir uma atitude 

colaborativa e amoldada aos interesses de sua prática e na dinamização da mesma em 
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sala de aula. Com isso, assegurar-se-ia uma dada condição na qual o professor não mais 

vir-se-ia carente de “armas” na lida com os alunos. Como assim dizem os mesmos. 
 

 
É voltar a gente poder dar um pequeno castigo, pra eles saberem que 
existe aquilo ali, por exemplo, as suspensões, não estão tendo mais, 
não se pode fazer isso... deveria voltar, pelo menos isso, por pra fora 
de sala de aula,por que o aluno, está em sala de aula, pode fazer o que 
quer, não pode botar pra fora mais, essas coisas deveriam voltar (PP-
02). 
 
Eu acho que deveria haver algumas punições, se houver punição 
aquele aluno não vai reincidir naquele mesmo erro e vai servir de 
exemplo para os outros; porque quando não há uma punição, a coisa 
fica meio solta (PP-04). 
 
Eu acho que deveria haver um rigor maior da escola, regras, normas, o 
aluno poder ser suspenso, arrumar uma escola diferenciada pra ele, 
não a gente ter de suportar essa situação...(PP-20). 
 
 

 Aliado ao “retorno” de ordenamentos punitivos, os professores-participantes 

requisitam também um dado aumento da autonomia docente (14,7%). Reconhece-se 

novamente o sentimento de destituição de poderes que agora caso pudessem ser re-

apropriados poderiam fazer com que o professor tomasse para si as decisões a serem em 

vista do exercício da autoridade docente. 

     

Se o sistema permitisse que o professor tivesse mais autonomia na 
condução da sala de aula; que o professor pudesse determinar algo, 
agora teria que haver limite, ta certo... mais que o professor pudesse 
determinar algo e o sistema acolhesse, apoia-se (PP-06). 
 
Se o professor tivesse um pouco mais de autonomia para demonstrar 
isso para o aluno...por que dá a impressão que eles podem tudo hoje 
em dia... e haveria uma necessidade maior da direção da escola... de 
estar demonstrando isso de que o professor...não que ele precisasse... 
mais que houvesse um certo respaldo por parte da direção que o 
professor tem essa autoridade (PP-17). 
 
   

 Outro dado acerca do que viria a favorecer ou facilitar o exercício da autoridade 

na escola, segundo os professores seria a presença e atuação de equipes de apoio 

especializadas (14,7%). Os professores entenderiam que dado a necessidade de 

enfrentamento da problemática da autoridade e considerando o sentimento de sentir-se 
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atado ante a possibilidade dele mesmo poderem atuar neste sentido, necessário se faria o 

apoio de um conjunto de profissionais não docentes, que junto a ele pudessem fazer 

frente a tal demanda. Há nas entrelinhas dos discursos, a ideia corrente de que não seria 

mais o professor sozinho capaz de lidar com as difíceis realidades que cercariam a 

edificação da autoridade, caberia agora a escola dispor de mecanismos de auxílio outros 

que pudessem apoiar o professor nesta tarefa, por vezes inclusive, completamente 

delegada a estes outros atores. Haveria nesta leitura também, e de certo modo, o sentido 

de que a problemática da autoridade não mais residiria no campo das funções práticas 

do trabalho docente, estaria sim e agora, recolhido a arena de especialistas vários que 

supostamente melhor responderiam a tais questões.  

 

Eu acho que é isso é um trabalho de equipe que poderia existir; eu 
acho também que a escola deveria ter uma linha só de trabalho;uma 
forma de agir única, acoordenação pedagógica, que aqui práticamente 
não tem, e poderia dar um apoio não só ao professor, mais ao aluno 
que de repente está precisando que alguém escute ele (PP-10).  
 
Talvez um envolvimento maior do corpo dirigente da escola... porque 
eu sinto em alguns lugares que eu trabalho a ausência de pessoal de 
apoio e a maioria das questões são resolvidas pelo professor... (PP-
22). 
 
Uma equipe de profissionais que pudessem ajudar o professor do lado 
de fora da aula... da sala... eles é que iam ver o que poderiam fazer 
com o aluno que não quer participar da aula... o professor se 
preocuparia com o conteúdo da aula, com a turma... se os alunos 
estavam ou não aprendendo sua aula (PP-40). 
 
 

 Por fim, os professores requisitam em suas falas que a formação dos alunos 

esteja orientada a promoção de valores e crenças (11,7%). Aqui os professores viriam 

por indicar que a promoção da autoridade docente careceria da assunção de dados 

valores e crenças que pudessem suportar um ambiente escolar favorável a mesma. A 

escola junto a sociedade e a família deveria portanto criar espaços onde os sujeitos 

pudessem aprender ou desenvolver certo valores e crenças que lhes conduzissem ao 

respeito pelas relações de autoridade. 
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Seria uma conscientização dos próprios alunos... eles mesmos 
decidirem o que querem para vida deles... seria um trabalho nesse 
sentido... que ajudasse eles a sair desse caminho que não leva ninguém 
pra lugar nenhum (PP-35). 
 
É sempre fazer o trabalho... é difícil mais a gente tem de persistir... é 
mostrar determinados valores,.... Os exemplos da humanidade, a  
história... a historia do homem... mostrar a eles todos os exemplos de 
civilidade construído...todo esse processo de evolução do homem...de 
valores filosóficos... (PP-15). 
 
 

5.1.6. Afrontamento da autoridade e leitura de suas possíveis motivações 
 

 

 Há pouco tratávamos do quanto existiria um certo sentimento corrente de que a 

autoridade docente atravessaria um momento de crise. Diante disto, e dada a motivação 

do presente estudo, não poder-se-ia perder a oportunidade de possibilitar que os 

professores-participantes pudessem falar um pouco sobre suas percepções acerca de tal 

estado de coisa. A intenção de capturar, dentre outras motivações, a priori se revelava 

como mais uma via de acesso para poder verificar o quanto a temática da autoridade 

assentaria-se de forma intensa nas produções de sentidos cotidianas dos professores,  a 

mesma medida do quanto ela poderia de fato revelar-se através da pujança dos relatos 

de afrontamento da mesma. Assim, tratar sobre situações identificadas como 

representativas de um dado enfraquecimento da autoridade a partir dos discursos dos 

professores passa a ser uma das formas de poder perceber o quanto tal temática se faz 

relevante no cotidiano de seus lavores, quanto também verificar a possível extensão e 

efeitos de tais acontecimentos, tanto do ponto de vista dos sujeitos que os vivem quanto 

da decorrente produção de representações sociais, posto que estas só se manifestam 

quando se fazem relevantes e passivas de potencialmente serem alçadas aos domínios 

das dinâmicas comunicativas cotidianas, como veio a subscrever o próprio Moscovici 

(2007).  
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Deste modo, fora perguntado aos professores se os mesmos já haviam sofrido 

algum tipo de agressão no exercício de sua profissão e se sim, de que ordem: física, 

psicológica... e também: se não ou se sim, se o mesmo julgaria que tal ocorrência seria 

frequente, ocasional ou rara no cotidiano dos professores.  

A escolha por situar ou caracterizar o afrontamento da autoridade docente a 

partir da incidência da violência escolar, não é uma iniciativa nova, ela faz parte de um 

conjunto de estudos que têm nos escritos de Aquino (1999; 2000), outrora tantas vezes 

citado neste trabalho, talvez seu maior expoente no Brasil.   

Entende-se que a agressão ao professor pudesse bem representar uma das formas 

mais procazes de afrontamento da autoridade, e que, ao discursar sobre isso os 

professores-participantes poderiam novamente lançar novos elementos para as 

discussões até aqui insistentemente dialogadas. 

Dos 42 professores entrevistados: 57,2% - 24, dizem já ter sofrido algum tipo de 

agressão por parte de alunos. Outros 42,8% - 18, dizem nunca ter sofrido qualquer tipo 

de agressão por parte dos alunos. No gráfico 1 são discriminados os tipos de agressões 

sofridas pelos professores-participantes.  
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Para consideração da identificação destas categorias foram levados em conta os 

discursos dos professores-participantes e aquilo que o senso comum informaria sobre os 

tipos de agressões nomeadas. Para a agressão física esta deveria ser direcionada aos 

corpos dos sujeitos participantes; a agressão psicológica fora aquela que poderia 

potencialmente mobilizar sentimentos ou reações de medo e ou ansiedade, identificadas 

grandemente a partir do gesto de ameaça a integridade física. A agressão moral fora 

concebida como aquela que atentaria contra a imagem social e subjetiva dos indivíduos, 

correntemente admitida na forma de insultos e injurias. Por fim, a agressão material 

seria aquela desferida contra algum bem/propriedade dos professores. 

Como disposto no gráfico 1, a agressão psicológica fora o afrontamento mais 

desferido aos professores (61,5%), seguido de agressões de natureza física (15,3%), 

material (11,5%) e moral (11,5%). Em seguida fora perguntado a todos os professores, e 

mesmo aqueles que não tinham sofrido nenhum tipo de agressão, sobre se julgavam tais 

acontecimentos: frequentes, raros ou ocasionais; estas informações estão dispostas no 

gráfico 2.  
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 Um dado significativo é aquele se sobressaltaria caso somássemos os 

percentuais daqueles que julgam ser as agressões aos docentes ocasionais e frequentes 

(85%). O que poder-se-ia dizer com isso é que haveria uma dada percepção corrente 

entre os professores-participantes de que a autoridade docente estaria de um dado modo 

ameaçada, mesmo entre aqueles que dizem nunca ter sofrido nenhum tipo de agressão 

por parte dos alunos. Perguntados sobre a que atribuíam tal estado de coisas, os 

professores vieram a recorrer a dadas explicações que tratariam de um caldeamento de 

fatores que acabariam por promover tais atos atentatórios contra a autoridade e que 

considerando as respostas dadas e sua relação direta com o já exposto não haveria 

necessidade de novas ou maiores inflexões. Apenas o dado de que há nos discursos uma 

dada coerência interna que acaba por melhor aclarar as informações coletadas e os 

sentidos atribuídos a autoridade docente. Como se verifica na leitura do quadro 6 e as 

possíveis relações a serem estabelecidas com os dados acima subscritos. 

 
Quadro 6 

Aspectos levantados como causativos de agressões 
n = 42 

 
Causas das agressões f % 

· Ambiência social violenta 

. Valores e crenças favorecedoras 

· Dinâmica social/familiar 

· Ausência de ordem nas escolas. 

07 

07 

16 

12 

16,6 

16,6 

38 

28,5 

 

 

5.2. Associação livre de palavras  

 

 De fato, não é de hoje que se pede aos sujeitos que os mesmos falem sobre o que 

lhes vêm a mente de uma forma espontânea e em vista de poder investigar o que se 
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informaria sobre eles. No seu tempo e sobre outros fins, é verdade, Dr. Breuer43 

(FREUD,1978), utilizara-se de técnica semelhante em vista de saber aquilo que 

escondia-se sobre os discursos de seus pacientes. Em sendo as representações sociais 

um fenômeno somente percebido quando o mesmo se transforma em dadas unidades de 

sentido passivas de serem comunicadas numa dada linguagem, natural passa a ser a 

investidura no universo das palavras. 

Sabidamente uma das formas de poder aproximar-se das representações sociais 

reside na possibilidade de examiná-las a partir das construções discursivas dos sujeitos. 

Não poderia ser diferente posto que o próprio Moscovici (1978), ao abordar a teoria das 

representações sociais sempre considerou como um vetor fundamental os processos 

interativos que inevitavelmente viriam por dinamizar uma dada comunicação passiva de 

ser analisada enquanto fenômeno social e, portanto, intersubjetivo. Neste incurso, a 

técnica de associação livre de palavras tem sido grandemente aplicada nos estudos que 

se utilizam da teoria das representações sociais como recurso teórico-metodologico da 

produção de conhecimentos.  

Para Abric (2001), há uma importância fundamental no que o mesmo veio a 

chamar de metodologias de coleta das representações sociais (incluindo a técnica de 

associação livre de palavras), posto que “Qualquer que seja o interesse e a força de um 

método da análise, é evidente que o tipo de informações recolhidas, sua qualidade e sua 

pertinência determinam diretamente a validez das análises realizadas e seus resultados” 

(p.53). Seu emprego comporta, podemos dizer em essência e tomado aqui como fim 

último, segundo Machado e Carvalho (2002) a “[...] investigação aberta que se estrutura 

na evocação de respostas dadas a partir de um estímulo indutor, o que permite colocar 

em evidência universos semânticos de palavras que se agrupam em determinadas 

                                                 
43 Médico e fisiologista austríaco; precursor da psicanálise, colaborador de Freud e co-autor de seus 
primeiros escritos. 
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populações”, o que com isso auxiliaria o pesquisador na sua busca por aproximar-se 

daquilo que os sujeitos “pensam” interativamente.  

De fato, o que balizaria tal investida ao universo das palavras produzidas num 

dado discurso é a ideia de que em sendo as representações sociais um fenômeno 

marcado por uma dinâmica primariamente comunicativa, estás revelar-se-iam como que 

o reflexo, ou a imagem mais aparente do caldeamento de sentidos múltiplos admitidos 

no seio de uma dada cultura e vivência coletiva. Para Harré (2001), “As representações 

sociais existem nas estruturas formais, sintáticas, das línguas faladas e escritas, tanto 

quanto na organização semântica de seus léxicos” (p.107). Com isso, diz-se da 

importância de se recorrer ao campo das palavras que podem expressar incontáveis 

possibilidades de acesso as representações sociais a partir da tarefa de atribuir a elas um 

sentido e um dado lugar.  

Em certa medida, a técnica de associação livre de palavras e sua utilização na 

pesquisa em representações sociais, serve ao intento de criar as condições de diálogo 

necessárias para que os sujeitos falem de seus universos de sentido a partir de um dado 

estímulo a eles oferecidos e na iminência de que estes se pronunciem na fronteira entre 

o social e o idiossincrático e portanto de acordo com as experiências até então vividas 

por eles. De uma forma direta e autoexplicativa diz Abric (2001), sobre os modos de 

operacionalização da técnica de associação livre, suas finalidades e alcance:  

 
Consiste, a partir de um termo indutor (ou de uma série de termos), 
em pedir ao sujeito que produza todos os termos, expressões ou 
adjetivos que lhes apareçam a mente. O caráter espontâneo – porém  
não menos controlado - e a dimensão projetiva dessa produção deve 
assim  permitir o acesso, rápido e muito mais fácilmente que numa 
entrevista, aos elementos que constituem o universo semântico do 
termo ou do objeto estudado. A associação livre permite atualizar os 
elementos implícitos ou latentes que seriam sufocados ou mascarados 
nas produções discursivas (p.59). 
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 Seguindo tais orientações e no coadunar destes mesmos intuitos, aqui também 

fora empregada a técnica de associação livre de palavras. Como se faz corrente em seu 

emprego e considerando o desenho comum que se dá à sua operacionalização em 

diversos estudos44, primeiro foram elencadas todas as palavras enunciadas pelos sujeitos 

e de acordo com a correspondente frequência das mesmas no conjunto das evocações, 

descriminando-se após isso seus respectivos percentuais. Feito assim, as palavras cuja 

frequência de evocação se fazia igual ou superior a três45 foram admitidas para análise, 

aquelas que não correspondiam a esse critério foram descartadas.  

Faz-se importante dizer que a referência maior que orientaria a tarefa de tratar e 

analisar os dados oriundos da associação livre de palavras fora admitida a partir das 

proposições de Grize, vergés e Silem (1987) descriminadas em Abric (2001), onde os 

mesmos consideram os modos como os dados advindos da utilização da técnica de 

associação livre de palavras deveriam ser analisados para que os mesmos permitissem a 

emergência das representações sociais; de uma forma geral: primeiro, dever-se-ia 

“situar os sistemas de categorias utilizadas pelos sujeitos que permitem identificar o 

conteúdo mesmo das representações” (p.60) para num segundo momento “extrair os 

elementos organizadores desse conteúdo” (ibdem), onde: 

 

Três indicadores podem ser usados: a frequência do item no conjunto 
das evocações, sua predominância (ranking) de aparição nas 
associações, (definida pelo ranking médio calculado no conjunto das 
evocações), e finalmente a importância da evocação para os sujeitos 
(obtido quando solicitado que cada sujeito designe os termos mais 
importantes para eles) (p.60). 
 
 

 Assim, estes foram os norteadores em torno dos quais as palavras foram tratadas 

em vista do que elas poderiam revelar das representações sociais, lembrando apenas que 

tal tarefa só se fez possível ante a demanda de poder insistentemente recorrer aos 
                                                 
44 Só para citar alguns: Machado, L. B. (2006),  Veiga; D’Ávila(2008), Arribas (2008). 
45 Considerando os trabalhos de Machado, L. B. (2003) e Arribas (2008).  
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discursos dos professores-participantes, tomados enquanto matéria-prima de onde as 

representações sociais sobreviriam.   

Abaixo, o quadro 8 dispõe as palavras evocadas pelos professores-participantes 

(seguindo os critérios acima referidos), correspondente frequência no conjunto das 

enunciações e respectivos percentuais. Para “deflagrar” a produção das mesmas fora 

solicitado que os professores participantes dissessem as quatro primeiras palavras que 

lhes viessem a mente diante do seguinte estímulo indutor: Autoridade docente é... 

 
Quadro 7 

Palavras mais evocadas ao estímulo: Autoridade docente é... 
 

Palavras f % 
Respeito 26 15,47 
Ordem  9 5,35 
Disciplina  9 5,35 
Força 6 3,57 
Compreensão 6 3,57 
Poder  5 2,95 
Diálogo 5 2,95 
Competência 5 2,95 
Amor 5 2,95 
Limites 4 2,38 
Firmeza 4 2,38 
União 3 1,78 
Responsabilidade 3 1,78 
Lei 3 1,78 
Integração  3 1,78 
Imposição 3 1,78 
Domínio  3 1,78 
Confiança  3 1,78 

  

Considerando a disposição das palavras evocadas com mais frequência nas 

enunciações dos professores-participantes, seguindo os critérios acima referidos, 

passamos a identificação dos campos semânticos nos quais as mesmas passariam a 

agrupar-se de acordo com a similitude de seus sentidos últimos e dentro de uma dada 

logicidade discursiva.  
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Para Zavaglia (2003), “Campo Semântico é o conjunto das unidades lexicais 

enquanto conteúdo e significado, que adquirem uma carga semântica específica por 

meio da sua contextualização” (p.257). Assim, entende-se que as palavras interligam-se 

a partir de miríades de significados constituídos nos usos comuns da comunicação 

cotidiana, onde se é possível agrupá-las num mesmo concurso de sentidos ao qual 

comumente chamamos de “campos semânticos”. Tal investida se faz relevante posto 

que a partir dela se sobressaltam informações úteis as quais acabariam por permitir 

sucessivas aproximações ao universo das representações sociais  

Desta característica fundamental da linguagem advém a possibilidade de poder-

se arbitrariamente conjuntar as palavras num mesmo “campo” onde lá elas possam 

atrair-se a mesma medida da proximidade de seus sentidos.  

 

Quadro 8 
Campos semânticos dispostos a partir da associação livre de palavras 

 

Campos semânticos Palavras 

Campo 1 União, diálogo, integração, amor, respeito, confiança, compreensão; 

Campo 2 Ordem, disciplina, lei, limites; 

Campo 3 Força, poder, imposição, firmeza; 

Campo 4 Responsabilidade, competência, domínio; 

 

 Se nos propusermos a identificar o grau de prevalência de cada um dos referidos 

campos semânticos em relação ao conjunto das palavras evocadas no quadro 8, 

verificaremos que o campo 1 formado pelas palavras: União, diálogo, integração, amor, 

respeito, confiança, compreensão, abarcou 30,28% das evocações aludidas; já o campo 

2 formado pelas palavras: Ordem, disciplina, força, poder, lei, imposição, firmeza, 

limites, compreendeu 25,54% das evocações; e finalmente o campo 3, formado pelas 
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palavras responsabilidade, competência e domínio, seria formado por 6,51% das 

evocações. Evidentemente, 37,67% das palavras restantes fariam parte do conjunto 

daquelas que não ultrapassaram o limite previamente estipulado para o devido registro e 

alocação em algum campo semântico.  

Abaixo, passaremos a discutir cada um dos referidos agrupamentos de palavras 

no intuito de poder tornar o mais visivelmente possível as representações sociais acerca 

da autoridade docente.  

 Examinando o campo 1, em sendo ele o mais prevalente, podemos constatar que 

as palavras escolhidas pelos professores-participantes (originadas a partir do estímulo 

indutor), dizem de suas percepções acerca da autoridade docente como em sendo está 

marcada pela qualidade da dinâmica relacional estabelecida entre professores e alunos. 

A palavra mais evocada neste campo semântico fora, respeito com 15,47% do total. Se 

tomarmos tal palavra como representativa de todas as outras contidas no campo 

semântico 1, e considerando os discursos proferidos em torno da justificação por essa 

escolha, podemos dizer que parte significativa dos professores possuem uma dada 

imagem46 (tomada aqui no que faz revelar ou entrever, junto com outros dados, as 

representações sociais)  da autoridade docente como fruto de uma certa reciprocidade 

alcançada enquanto fruto de uma relação constituída em afeto, proximidade e interação. 

Haveria, portanto, certo entendimento compartilhado de que a autoridade docente 

estaria assentada na forma como o professor edificaria junto com o aluno a relação 

pedagógica necessária a tarefa docente e a ambiência educativa.  

Conclui-se, que segundo os professores, deveria haver a assunção de uma dada 

contextualidade relacional onde existindo um clima de confiança, compreensão, 

diálogo, união, amor, integração e fundamentalmente de respeito mútuo, a autoridade 

                                                 
46 Apenas como recurso de linguagem em algumas ocasiões a palavra imagem imediatamente remete-se a 
ideia de representações sociais. 
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poderia surgir enquanto resultante natural da forma como viria por constituir-se 

dinamicamente tal ambiência.  

 Tal imagem acerca da autoridade remeter-se-ia a algo muito próximo das 

exigências e ou requisições advindas de um tipo de discurso pedagógico grandemente 

influente no Brasil no último quarto do século passado até os nossos dias, onde se 

solicita dos espaços educativos uma maior atenção a ser dada a aspectos interativo-

relacionais e que ao mesmo tempo também promovesse um revisitar constante da 

relação professor-aluno como elemento inerentemente marcado pelos diversos modos 

pelos quais o trabalho docente é dinamizado.  

Tais discursos podem ser bem situados também a partir de correntes do 

pensamento pedagógico brasileiro que bem identificam-se, nomeiam-se ou se localizam 

como oriundas de uma perspectiva critico-progressista da educação, sejam aquelas que 

privilegiam o campo histórico-politico dos debates ou as que buscam novos modos de 

reinventar as práticas docentes e contextos escolares a luz de uma atuação mais humana 

e atenta aos determinantes contextuais e circunstanciais desta tarefa: os jogos de força, 

as manifestações de poder, os interesses outros, as lógicas de dominação e as estratégias 

de resistência (GADOTTI, 1993).  

Para Veiga (2008), de acordo com as requisições pedagógicas de nosso tempo, 

estaríamos vivendo um momento de ampliação do campo da docência. Haveria, pois, 

dada a complexidade com a qual hoje se identificam os afazeres do professor, a 

exigência de que estes possam considerar novas contingencialidades a pouco 

inexistentes. Dentre elas, podemos particularmente falar do recrudescer de 

enfrentamentos vários em torno da autoridade na ambiência escolar, o que também 

passaria a requerer dos professores  “[...] a aquisição de habilidades e dos 

conhecimentos vinculados à atividade docente para melhorar sua qualidade” (p.14). 
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Dentre tais recursos do fazer docente, comum passa a ser a circulação de discursos onde 

as “competências relacionais” do professor são postas e admitidas, nestes cenários, 

como quase fontes salvifícas e potencialmente estruturantes de espaços de convivência 

dinamicamente úteis aos fins da tarefa educativa.  

Como se percebe na literatura, há toda uma corrente do pensamento pedagógico 

que passa a defender o desenvolvimento destas novas requisições no seio da formação 

docente e no cotidiano das práticas. Assim, transmudando tais contingencialidades em 

discursos, os professores-participantes revelam em suas representações sociais a ideia 

de que caberia a eles quase que operacionalizar um tipo de relação e ou processo 

interativo, onde por dadas condições de possibilidade a autoridade poderia assentar-se. 

Como se pode verificar na justificação de suas respostas. 

 

Porque se alguém exerce alguma autoridade sobre você... É porque 
você confia nessa pessoa... Você acredita que o que aquela pessoa está 
te pedindo, te impondo, é correto, é certo, é justo (PP-03).  
 
Seria o Diálogo porque através da conversa a gente vai conhecendo o 
aluno tanto o aluno quanto suas próprias atitudes, de repente a gente 
descobre que o erro está na gente, em algumas ocasiões, e gente até 
melhorara, revê as posturas, compreendendo um pouco mais a 
realidade em que a gente vive. E o aluno se senti valorizado (PP-10). 
 
A autoridade é fruto do interesse do professor em ajudar o aluno... Se 
o professor faz isso... Assim, se o aluno percebe isso... Ele vai 
colaborar com o professor e com a escola (PP-36). 
 
Porque pra exercer a autoridade é preciso ter muita paciência, saber 
dosar as coisas, por que é muito fácil ser autoritário com esses 
meninos, que precisam mais de atenção até mesmo do que de escola 
mesmo... É muito fácil... Difícil é buscar ter calma, ouvir o que eles 
têm pra dizer pra você, saber quais são os problemas deles... Porque é 
que eles estão daquele jeito (PP-38). 
 
 

 Deste modo e a julgar pelos discursos, haveria uma dada preocupação por parte 

dos professores em poder fomentar um tipo de relação que ao mesmo tempo que se 

distância de práticas identificadas com um tipo de educação dita tradicional credita ao 
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professor a tarefa de fomentar um particular modo de relação pedagógica e de contexto 

de prática.  

Como acima visto no quadro 9, o campo semântico 2 é formado pelas palavras: 

Ordem, disciplina, lei, limites. Nitidamente, tais palavras possuem uma relação de 

sentido muito próxima, o que acaba por uni-las num mesmo campo semântico, como 

assim o fora com as palavras agrupadas no campo 1. As duas palavras mais referidas 

neste campo foram ordem e disciplina, com 5,35% das evocações para cada uma delas, 

seguida pela palavra limites com 2,38% das evocações e lei com 1,78%.  

A pouco, examinávamos o quanto os sentidos atribuídos a autoridade na 

literatura que trata sobre o tema, admitia que houvesse uma certa relação estreita entre o 

exercício da autoridade e o primar de algum corpo de ordenamentos que pudessem 

orientar as regras de conduta e mesmo os valores idealizados num dado contexto social. 

Tal visão, comumente presente nos escritos de Norberto Bobbio (como outrora 

decorríamos), se faz compartilhada também nos trabalhos que tentam indicar de maneira 

ampla as possíveis relações existentes entre a autoridade e os meios pelos quais ela se 

efetivaria ou não: seus entraves e suas possibilidades.  

O recurso de identificar a autoridade no entorno dos ordenamentos que lhes faz 

parte, ou seja, tomando a disciplina, a ordem, a lei e os limites como sendo reveladores 

conceituais da mesma, informa o dado valor atribuído a estes aspectos quando do 

exercício da autoridade docente. Talvez, para além do reconhecimento de que de fato 

existe a necessidade de se considerar tais elementos como que também construtores dos 

espaços de autoridade, os professores-participantes acabam por recorrer a elas por duas 

principais razões.  

A primeira, diria respeito ao recurso a um tipo de imagem da autoridade do 

professor como que ainda filiada aos resquícios (ou alicerces) dos ideários de um tipo de 
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educação tradicional e identificada simbolicamente a partir do primado da ordem sobre 

as vontades ou da disciplina sobre as liberdades individuais, o que bem se representa 

sobre discursos que revelariam certo saudosismo de um tempo onde os gestos eram 

contidos pela força de limites impostos e balizados numa dada ordem-disciplina. O 

senso comum nos informa que em tempos de crise comum se torna o recrudescer de 

valores e crenças autoritárias e que talvez isso possa explicar a presença de tais 

evocações como que reveladoras de uma dada tentativa de enfrentamento do incidente 

desgaste sofrido pela autoridade em nosso tempo.  

A segunda razão, que de nenhum modo vai de encontro com a primeira, residiria 

sobre o reconhecimento legitimo de que para o efetivo exercício da autoridade, há de 

considerar-se  o caráter ordenador da mesma; haveria de se pensar, portanto e sem 

melindres na edificação de uma dada ordem necessária e útil, de um algum tipo de 

disciplina passiva de auxiliar os processos formativos, e por fim na lei e nos limites 

enquanto instrumentos importantes no desenvolvimento integral dos sujeitos e na sua 

inserção na vida coletiva. Sobre esse lugar de autoridade, e nos termos aqui expostos, 

diz Schilling (2009), que o mesmo comportaria tanto a dimensão do acolhimento, da 

proteção, do ensino quanto também que sobre ele se operem regras e normas claras em 

relação aos adultos e aos alunos (p.33). Corroborando tal assertiva, e numa leitura que 

reflete a relevância de demarcações de fronteiras entre o devido e o não devido, o 

possível e o reprovável, diz Guillot (2008), que embora a autoridade se faça legítima 

justamente quando auxilia os sujeitos na construção de seus próprios caminhos e no seio 

de uma dada cultura, “Interditos são indispensáveis” (p.55), e ainda: 

  

para que uma criança construa sua identidade, ela precisa de 
referências, de um enquadramento e, portanto, de proibições [...] sem 
elas, as condutas de indisciplina, de incivilidade, de violência 
constituem passagens ao ato que se tornam maneiras de expressar o 
que não entra no jogo da palavra (p.54). 
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Ante tais considerações, admiti-se que um pouco das imagens de autoridade 

alçadas a partir do campo semântico 2 servem-se tanto da ideia de que a autoridade 

possa constituir-se no recrudescer de valores e crenças a pouco identificados como 

oriundos de uma perspectiva autoritária no fazer educativo, quanto ao mesmo tempo 

também podem dizer da defesa de elementos imprescindíveis a quaisquer lugares de 

autoridade. Apenas como indicativo, dizem os próprios professores. 

 

Eu acredito que por mais que a gente viva num sistema democrático, a 
gente tem de ter regras bem definidas... Bem delimitadas... Pra que 
fique claro tanto para o professor quanto para o aluno aquilo que pode 
e aquilo que não pode fazer (PP-20). 
 
É com os limites que o professor consegue ter autoridade, cobrando as 
regras, as normas da escola (PP-29). 

 

O campo semântico 3 é formado pelas palavras: Força, poder, firmeza e  

imposição. E seus respectivos percentuais de incidência: 3,57%; 2,95%; 2,38% e 1,78%. 

A escolha de tais palavras, talvez mais do que aquelas a pouco analisadas junto ao 

campo semântico 2, trazem consigo uma dada representação da autoridade que lhes 

aproximaria mais fortemente e agora do que bem se identifica com o conceito de 

autoritarismo. No entanto, não apressadamente deve-se isso concluir-se. Como outrora 

discutido no capítulo 1, muitos autores consideram o quanto a autoridade possuí consigo 

algo que diz do fato da mesma constituir-se a partir da assunção de uma dada 

modalidade de poder legítimo. Poder este, que por vezes utiliza-se de uma dada força e 

firmeza para efetivar-se. Neste sentido, segundo Bobbio (1998)  

 

Como poder legítimo, a Autoridade pressupõe um juízo de valor 
positivo em sua relação com o poder [...] podemos afirmar com razões 
que a crença na legitimidade do poder tende a conferir ao comando 
certas características, como as de convicção, de determinação e de 
energia, que contribuem para sua eficácia (p.90- 91).  
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Posto dessa forma admite-se que a autoridade pelo lugar da mesma e por suas 

finalidades careceria de uma dada força que lhes permitisse a consecução de seus 

intentos e a promoção da observância de certos preceitos-ordenamentos. Assim dito, ao 

representar a autoridade a partir do campo semântico 3, de um lado os professores 

auferem a importância do poder e da força que habitam o cerne das relações de 

autoridade quanto também deixam fluir os sentidos que associam a autoridade ao 

usufruto de outras modalidades de poder que não a legítima. Nesta dupla forma de 

expressão de um mesmo “objeto” passivo de ser representado socialmente, dizem os 

professores-participantes:  

 

Porque a autoridade ela vem do poder que o professor tem sobre os 
alunos, se o professor tem poder ele exige, impõe e as coisas seguem 
desse jeito, mais se ele não tem poder, que é o que está havendo, não 
pode ter autoridade (PP-27). 
 
Porque é o professor impor os limites dos comportamentos dos alunos, 
é dizer o que é certo e o que é errado e cobrar isso, impor que as 
regras sejam respeitadas (PP-31). 

 
 

 Por fim, no campo semântico 4, estão presentes as palavras responsabilidade, 

competência, domínio, cuja prevalência nos discursos fora respectivamente de: 2,95%; 

1,78% e 1,78%. Observa-se que as mesmas refletem uma dada representação da 

autoridade que bem aproxima-se daquilo que Furlani (1990), considera como a fonte de 

sua legitimidade.  

A autoridade do professor, nesta concepção, decorreria especialmente da 

competência por ele revelada em sua prática. Haveria, pois uma dada relação de 

causalidade onde a partir do domínio de seu fazer, e de posse dele, o professor tomaria 

para si um lugar diante do aluno que acabaria por dinamizar-se em torno da própria 

autoridade nele investida. Para Paulo Freire citado por Abreu (2001), a competência 

seria “a qualidade humana de saber fazer uma coisa que deve ser feita e querer fazê-la 



213 
 

 
 

do melhor modo possível” (p-27).  Tal imagem da autoridade docente reafirma o papel 

do professor diante de sua tarefa e relaciona-se com uma das concepções mais 

abrangentes da autoridade, quando a entende enquanto fruto de um saber-fazer 

diferenciado e que por isso serviria a dadas finalidades calcadas no interesse de todos.  

Há nesta concepção de autoridade aquilo que faz entrever a importância do 

trabalho docente na justificação de sua tarefa e no reconhecimento de que nele há um 

saber, comumente chamado pedagógico, que como bem diz Azzi (2005), se: “...constrói 

no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que 

possibilita ao professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola 

onde atua.” (p-43). Deste modo, a autoridade assentar-se-ia sobre um conjunto de 

qualidades alcançadas pelo fazer do professor e que o tornaria qualificado em saberes 

que o diferenciariam do aluno a mesma medida que se reconhecesse o papel nele 

investido e tomado a partir de seu lugar.  

Como incidentemente defendido no capítulo 1 (o que não mais necessitaria aqui 

de uma análise exaustiva), a ideia de que a autoridade se fundaria sobre a assunção de 

um saber diferenciado e, portanto que se afirma numa prática legítima em poder e 

conformidade, bem identifica-se com as palavras evocadas no campo semântico 3. Nisto 

considera-se que embora tal campo semântico tenha sido o menos prevalente nos 

discursos dos professores, a presença do mesmo como reflexo das representações 

sociais dos professores, revela que a autoridade docente também se faz entendida como 

fruto e essencialmente marcada por um dado fazer a ser valorado e articulado a um 

corpo de saberes que o suportam.  Sobressalta-se ai, a imagem de que o papel do 

professor ante sua tarefa e na constituição de “sua” autoridade pressupõe que o mesmo 

cumpra-o no interesse de todos e sob pena de a ele não ser atribuído por ele tão 

desejado. Caberia, pois, dentre outras coisas e segundo os mesmos, aos professores 
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construir os alicerces sobre os quais a autoridade docente se dinamizaria. Assim 

articulam-se os discursos: 

Porque o saber fazer ele é muito importante... O saber fazer ele vai lhe 
dar uma segurança e uma credibilidade... Eu acredito que isso ai seja o 
suficiente... Porque por mais que você seja afrontado em sua 
competência, você não vai de maneira alguma ser atingido... Porque 
você tem uma consciência, uma razão daquilo que você está fazendo. 
(PP-15).  
 
A autoridade é fruto do interesse do professor em ajudar o aluno... Se 
o professor faz isso... Assim, se o aluno percebe isso... Ele vai 
colaborar com o professor e com a escola. (PP-36). 
 
 

 No conjunto de tais discursos admitidos a partir do tratamento dado as palavras 

evocadas diante da técnica de associação livre, as justificações depreendidas em torno 

delas e os resultantes da entrevista semiestruturada, é possíveis entrever que as 

representações sócias acerca da autoridade docente afirmam-se através de uma imagem 

multifacetada em sentidos e ao mesmo tempo coerente com os entendimentos 

circulantes nos espaços sociais. No mais das vezes tal imagem identifica-se com uma 

dada preocupação por parte dos professores  com à dinamização da relação pedagógica 

no que diz respeito tanto a qualidade desta relação quanto aos modos como ela deveria 

ser fomentada e construída. Haveria também na manifestação das representações dos 

professores acerca da autoridade, a alusão a um corpo de valores e atribuições que, 

como visto, ora identifica-se com um tipo de escola e atuação tradicional-autoritária, ora 

sobressalta a importância para com o exercício de um dado poder necessário a tarefa 

docente; por fim, e como vimos as representações sociais também contemplariam a 

ideia de que a autoridade far-se-ia assentada sobre uma dada legitimidade alcançada a 

mesma medida da investidura de um papel e com o envolvimento competente com a 

tarefa docente.  

Aliado a tais considerações e na análise da predominância das palavras evocadas 

e a presença das mesmas também nos discurso pronunciados ao longo tanto das 
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entrevistas, quanto também na ordem de enunciação das mesmas e identificação por 

escolha da que melhor representaria a autoridade docente, é possível agora dizer que 

aproximadamente revelam-se nos discursos dos professores-participantes um conjunto 

de representações sociais da autoridade docente centradas na qualidade da relação 

estabelecida entre professores e alunos (respeito enquanto produtor de uma dada 

reciprocidade), nos usos de um dado poder e força impositiva (balizada pela ordenação 

do espaço pedagógico) e por fim na competência do professor ante sua tarefa (ou na 

assunção de uma dada responsabilidade pelo ato educativo). No entanto, se nomearmos 

as representações sociais a partir dos vocábulos mais predominante presentes em todas 

as falas, obteremos como palavras-chaves associadas as representações sociais da 

autoridade docente: o respeito, a ordem e a disciplina. 

Considerando tal esforço de aproximação das representações sociais acerca da 

autoridade docente, passaremos a dispor no próximo capítulo da análise dos dados 

coletados a partir do que eles poderiam tanto sobressaltar as próprias representações 

sociais quanto também suas implicações nos espaços de experienciação pedagógica e 

nas práticas docentes, dado mesmo do quanto haveria uma relação estreitamente 

estabelecida entre a produção e circulação dos “sentidos do mundo” e as ações que se 

fundariam sobre estas imagens. 
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CAPÍTULO VI 

SOBRE O QUE DIZEM  E O QUE PODEM DIZER. 
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 Para Moscovici (1978), as representações sociais sempre dirão algo de universos  

encruzilhados entre esferas de uma realidade construída em linguagem, interação e 

sentidos. Para ele, construímos as imagens daquilo que nos diz ser relevante no mundo 

sobre a perspectiva de um dado olhar marcado não só pelos olhos de quem vê mais, 

sobretudo pelas cores de um universo simbólico que pré-existe e que se amolda no 

concurso de uma conjunção de olhares convergentes sobre um dado objeto, mais do que 

na individualidade de apenas uma única visão sobre as coisas. 

 Ao examinarem-se os discursos produzidos em face da presente pesquisa e no 

intuito primeiro de poder investigar as representações sociais acerca da autoridade 

docente, sobressalta-se o quanto tais falas relacionam-se efetivamente com um campo 

vasto de prática  sobre a qual as representações sociais, como veio bem dizer Jodelet 

(2001), servem ao esboçar de uma dada linha contigua que une as palavras aos atos, os 

sujeitos que falam aos sujeitos que agem, posto que também falar é concretamente uma 

ação que unida a outras formam escolhas, lugares e maneiras varias de ver e entender o 

mundo.  

Contudo, admiti-se que nunca houve alguém que pudesse dizer seguramente que 

estava diante de determinadas representações sociais alcançadas pelo esforço de bem 

gestar instrumentos de captura e análise das mesmas. O que se obtém de fato são 

aproximações mais ou menos fidedignas tanto aos discursos proferidos quanto ao grau 

de observância dos modos comumente empregados nesta tarefa. O que se espera apenas 

é que se sobressaltem os sentidos e os “saberes implícitos”, naquilo que eles possam 

dizer da extensão de sua força  nos espaços sociais e de sua pujança em se constituírem 

como norteadores de práticas e promotores de entendimentos comuns a um dado 

contexto e populações. 
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  No revisitar insistente desses discursos que carregam consigo, como tantos 

outros: contradições, valores, silêncios, estatutos de verdade, revelações, afetos, e enfim 

as alegrias e dores do mundo, eis que se depreende deles os meios pelos quais as 

representações sociais acabariam por confluir-se em novas palavras, agora entendidas 

como produto imperfeito das intencionalidades discursivas que as forjaram.  

 Eis que neste percurso de muitas idas e retornos, sobressalta-se o surgimento dos 

seguintes componentes representacionais: a. relações de respeito mútuo e proximidade 

afetiva; b. valoração de ordenamentos disciplinares; c. ascensão de poder e imposição 

de vontades unilaterais; e por fim, d. responsabilidade e competência na atuação 

docente. 

  Tendo já examinado preliminarmente os elementos de sentido que compõem tais 

referidos componentes representacionais, a tarefa agora se constitui em lançar novas 

leituras possíveis dentro do que permitiria de certo modo consolidá-los como 

representativos das imagens construídas acerca da autoridade docente, responder aos 

esforços de abarcar os objetivos últimos da pesquisa e lançar as bases para novas e 

prováveis questões ainda a serem refletidas neste e noutros debates.   

 Revelando ser talvez uma das expressão mais prevalente das representações 

sociais acerca da autoridade docente, a referência as relações de respeito mútuo e 

proximidade afetiva, compõe considerável parte dos discursos emitidos pelos 

professores-participantes.   

 Na imagem construída socialmente acerca da autoridade docente há um dado 

entendimento comum, como outrora ressaltamos, de que existindo um clima interativo 

propício e identificado através de uma certa proximidade afetiva entre professores e 

alunos adviria daí as bases para o exercício e dinamização da autoridade docente. 
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 O que talvez fomente tal discursividade assentada no primar pelos afetos na 

relação educativa ou mesmo pela reciprocidade oriunda do respeito mútuo constituído 

entre os atores sociais envolvidos, parece ser fruto ou reflexo de um tipo de orientação 

muito comum ao pensamento pedagógico e na formação docente aos cuidados e 

requisições advindas de uma concepção de relação formativa como em sendo 

fundamentalmente influenciada pela dimensão relacional-interativa dos espaços de 

convivência escolar.  

Tal preocupação surgiu no espectro do pensamento pedagógico contemporâneo 

como fruto de uma nascente preocupação acerca da influência de sobredeterminações 

psicológicas e sociais em torno dos lugares nos quais se efetivam os processos 

formativos. Tais questões comumente tomam a forma de inquirir-se – Como a relação 

professor-aluno acaba por produzir seus efeitos sobre a ambiência escolar, nas práticas 

docentes e na formação dos sujeitos. Para Coll e Solé apud Coll, Palacios e Marchesi, 

(1996).  

 

A análise das relações que se estabelecem entre o professor e os 
alunos na aula conta uma dilatada história na qual se manifestam, 
frequentemente de forma entrelaçada, uma gama de interesses e 
intenções: caracterizar o ‘professor ideal’, dar conta do clima sócio-
emocional da classe, identificar estilos de ensino e suas repercussões 
sobre a aprendizagem, determinar os comportamentos do professor 
que definem um ensino eficaz, etc (p.281). 
 

  
 Como dito, os processos interativos ocorridos nas salas de aula passariam por 

varias razões a ser valorados a partir da busca pelos modos aos quais os agentes 

efetivariam suas práticas em vista da construção de uma dada dinâmica relacional 

idealizada. Se aliarmos a este intento a emergência concomitante de discursos que 

privilegiariam o desmascarar das lógicas de poder nos espaços educativos, onde a partir 

daí impulsiona-se no pensamento pedagógico: valores, crenças e roteiros de ação 



220 
 

 
 

orientados ao questionamento feroz de uma educação dita tradicional, autoritária e fria 

diante dos afetos; neste quadro, natural passa a ser uma progressiva circulação, na 

literatura e nos espaços de prática de um tipo de discurso que privilegia novos modos e 

ideários em torno dos quais a educação deveria ser edificada, o que certamente viria por 

inflectir na imagem que o professor construiria acerca de seu fazer e do tipo de relação a 

ser estabelecida com os alunos, inclusive quando do exercício da autoridade docente. 

Dito de outra forma, admiti-se nestes discursos que a ambiência pedagógica 

deve considerar modos idealizados de conduta e relacionamento com os alunos, onde ao 

professor e ou ao adulto em cena caberia a operacionalização destes espaços com fins ao 

adequado desenvolvimento dos sujeitos, do ponto de vista socio-cognitivo e a 

adequação da prática docente a tais novas exigências.    

Como adendo, um dado curioso pode ser verificado em pesquisa realizada por 

Cunha (1994), investigando ela sobre as imagens produzidas pelos alunos acerca do que 

seria o Bom professor, observou a referida autora que havia uma dada prevalência de 

discursos que circulariam em torno dos atributos relacionais e afetivos do professor.  

Deste modo, e considerando tais incursões, quando os professores “nomeiam” a 

autoridade docente a partir de componentes representacionais identificados a partir de 

relações de respeito mútuo e proximidade afetiva, é possível inferir que, em certa 

medida, por traz da produção de tais representações sociais, estaria presente a imagem 

idealizada de um tipo de relação pedagógica que tanto serviria ao ato educativo em si 

mesmo, quanto também ao surgimento de um tipo de autoridade balizada na qualidade 

das relações constituídas. 

Outra hipótese a ser levantada e que se relaciona com o acima exposto, diria que 

em sendo a autoridade entendida enquanto uma condição a ser atribuída pelos alunos ao 

professor, na ideia de que não mais admitir-se-ia a imagem de uma dada autoridade 
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outorgada se não em face dos sujeitos que legítimariam tal lugar, a relação estabelecida 

entre professores e alunos necessariamente passaria a ser considerada como ponto de 

inflexão na possibilidade de edificação ou não desta mesma autoridade.  

Deste modo, intuindo os professores que a autoridade docente vincular-se-ia a 

uma atitude de voluntariedade por parte dos alunos, os mesmos buscariam na relação 

estabelecida com estes últimos a chave para possibilitar a “conquista” deste lugar, daí o 

fato da talvez a princípio inusitada forma das representações sociais acerca da 

autoridade docente revelarem-se a partir de enunciados como: União, diálogo, integração, 

amor, respeito, confiança, compreensão ou mesmo através de discursos que assoalhavam a 

importância dos afetos na construção da autoridade do professor. 

Dando seguimento a análise dos componentes representacionais, surgi uma 

imagem bastante distintiva da anteriormente retratada, o que aqui diz do quanto as cores 

das representações sociais se revelam múltiplas em suas formas e possibilidades de 

significação de seus objetos.  

Os discursos dos professore e análise dos mesmos, fez surgir enquanto “eco” das 

representações sócias da autoridade docente a valoração de ordenamentos disciplinares. 

Anteriormente dizíamos do quanto há por traz de toda autoridade um corpo de 

ordenamentos que lhes auxilia o exercício. Considerando aquilo que diz do quanto os 

professores passariam a recorrer em seus discursos a defesa por um dado recrudescer da 

ordem e da disciplina na escola quanto também da importância da observância de um 

corpo de ordenamento minimamente necessário.  

Se tomarmos numa mesma analítica a valoração de ordenamentos disciplinares 

e a ascensão de poder e imposição de vontades unilaterais como componentes 

representacionais intrinsecamente relacionados, talvez poderíamos pensá-los agora a 

partir do que eles dizem das representações sociais da autoridade docente, 

primordialmente as razões pelas quais eles assim se configuraram e se relacionam. 
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A pouco, quando tratávamos acerca dos enfrentamentos da autoridade no mundo 

contemporâneo e do quanto tais enfrentamentos diziam de um momento de crise, era 

possível já ali inferir que necessariamente, e como sempre ocorre, toda crise ou estado 

de tensão manifestada num dado sistema faz ocorrer o surgimento de tentativas de 

contenção da própria crise ou mesmo de se fazer frente a um dado estado de coisa que 

possam debelála.  

Tal leitura nitidamente psicanalítica e tributaria dos escritos freudianos acerca da 

economia psíquica, bem integrada ao saber comum e passiva de ser aplicada a análise 

dos fenômenos sociais, faz perceber que diante dos desconfortos e infortúnios 

provocados pelo sentimento e vivência da crise da autoridade docente decorreria o 

surgimento de valores e ações que visam o restabelecimento da posse do poder outrora 

“perdido” pelas vias dos “caminhos” mais propícios para isso: através da disciplina, da 

ordem, da lei, dos limites e da força. De fato se uma das principais facetas da crise da 

autoridade docente revela-se justamente a partir de uma dada destituição de poderes, 

natural passa ser as tentativas de resgate do mesmo. Talvez por isso, as representações 

sociais acerca da autoridade docente revelam também tal faceta.  

Ademais, de fato existe, como indicamos já no capítulo 1, uma tendência comum 

por considerar a autoridade a partir de concepções que melhor adequar-se-iam aos 

princípios e dinâmicas do autoritarismo. Contudo, também podemos crer, que por outro 

lado os professores também dizem em suas falas de um poder, força e ordem que bem 

condizem com aquilo que realmente comporta os sentidos da “autoridade legítima”, daí 

a complexidade do que aqui se engendra. 

Para Taille (1999), “Diz-se de alguém que ele tem autoridade quando seus 

enunciados e suas ordens são considerados legítimos por parte de quem ouve e 

obedece” (p.10). Posto dessa forma entende-se que embora haja um princípio de adesão 
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livre aos direcionamentos da autoridade, há também de necessariamente reconhecer-se 

as “ordens” por esse lugar emanadas. Assim há de compreender-se que de um lado as 

representações sociais acerca da autoridade docente se inspiram de fato em uma dada 

logicidade e etos autoritário, quando identificadas com o retorno a uma ordem escolar 

rija e gerida unilateralmente, quanto também, diz da tentativa de regatar a face de algum 

poder possível legitimo ante o sabido desgaste havido nos lugares da autoridade 

docente.   

Outro ponto importante e que se relacionaria com o até aqui exposto, diz que os 

modos como os professores pensam a autoridade, no que se revelaria a partir de suas 

representações sociais, também informaria como de repente os mesmos compreendem o 

poder que nela se manifesta. De um lado tal poder pode ser entendido enquanto forma 

de operar mecanismos de coerção capazes de produzir seus conhecidos efeitos. Nesta 

compreensão os subprodutos deste poder se diversificariam em instrumentos que no 

mais das vezes tomam a forma de uma dada normatividade útil a dinâmica disciplinar; 

do outro lado se sobressaltaria a imagem de um poder que melhor se identificaria com a 

promoção das condições necessárias para execução de uma tarefa nascida no interesse 

de todos e na legitimidade da mesma. 

O problema maior residiria no fato de que ambas as formas de se representar a 

autoridade e o poder nela assentado, permitiria na maneira como se manifestam 

produzir por vezes certas dificuldades em de fato diretamente distingui-las. Se por 

apenas um instante tomássemos os componentes representacionais acerca da autoridade 

docente que privilegiam uma leitura autoritária da mesma como sendo fruto de alguma 

forma de “engano”, “falso julgamento” ou coisa do tipo, talvez isso se devesse ao fato 

de que tanto no mais pleno exercício da autoridade quanto no mais procaz autoritarismo 

a obediência seja um mesmo resultante aparente, embora como sabemos fomentada por 
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motivos diferentes mais talvez para muitos de nós não suficientes para fazer uma 

distinção mais acurada, com ou sem culpa. Sobre o que assoalharia tal entendimento diz 

Carvalho (2009): 

 
Uma relação de autoridade resulta em obediência, mas nem toda 
obediência é fruto do reconhecimento da autoridade. Ameaça e 
coerção, por exemplo, não se confundem com a autoridade, pois 
produzem obediência a partir da força e não da confiança que uma 
autoridade inspira naquele que a obedece. Aquele que acata a 
autoridade o faz de forma a guardar a sua liberdade: age conforme um 
conselho que crê ser valioso, e não a partir de uma ordem à qual deva 
meramente conformar-se (p.51). 
 

 
 Deste modo, se considerarmos a dimensão do desejo que também pode ser 

identificada na expressão das representações sociais acerca da autoridade docente, é 

possível inferir que talvez aquilo que os professores intencionam também dizer quando 

associam a autoridade aos ditames da ordem, da disciplina e da força é que os mesmos 

desejariam que sua presença e ações, fossem, dentre outras coisas, suficientemente 

capazes de produzir espaços que lhes rendessem a devida deferência e a consequente 

observância de determinadas condutas que acabariam por favorecer a atividade docente.   

Por fim, a responsabilidade e competência na atuação docente manifesta-se 

também enquanto um componente representacional presente nos discursos dos 

professores, de fato enquanto uma leitura menos pungentemente presente como as 

acima referidas, mais nem por isso menos digna de consideração. Apenas o que 

chamaria a atenção é que talvez este seja o componente que melhor se se identifica com 

os escritos que tratam sobre a autoridade do professor, sua corresponde prática e 

ambiência.  

Ao representar a autoridade a partir da “qualidade” da atuação docente 

principalmente naquilo que ela possuíria de distintivo em saberes, é de certa forma 

entender que a autoridade docente surgiria quando identificada com um tipo de ação que 

fundamenta-se no suposto lugar do professor diante do aluno. Lugar este que pela 
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assunção de uma série de prerrogativas assumiria diante do outro tanto uma tarefa a ser 

feita em coletividade quanto também um poder oriundo da crença de que esta mesma  

autoridade responderia com justeza a função de conduzir-auxiliar os sujeitos ante aquilo 

que eles mesmos desejam e esperam. Entende-se daí que haveria uma dada expectativa 

de que a autoridade possa bem cumprir sua tarefa.  

Qualificar-se para executar de tal modo uma tarefa, passaria a ser sobre esta 

leitura e no reflexo das representações sociais nela engendrada, uma forma de garantir 

de uma lado o efetivo cumprimento da tarefa docente como também favoreceria a 

dinamização de espaços legítimamente regidos pela autoridade docente.  

Tomar a competência da atividade docente como promotora ou subjacente aos 

sentidos da autoridade é ao mesmo reconhecer o papel do professor diante de sua tarefa 

e as condições pelas quais no bem fazer dela ele possa assegurar-se de seu lugar, como 

também dizer que na tarefa educativa a ele cabe a responsabilidade maior de servir de 

exemplo aos alunos. Para Schilling (2009), no avesso dessa história. 

 

A precarização do trabalho do professor leva a impasses em relação à 
escola, torna seu trabalho meramente formal e burocrático, não leva ao 
engajamento ou ao compromisso com a transformação do ambiente, 
do local onde trabalha e da vida daquelas pessoas que ali estão (p.32-
33).  

 

Do outro lado podemos dizer do quanto a valorização deste fazer com um tarefa 

que deve orientar-se por princípios da busca pela excelência se revela algo 

imprescindível para que se possam constituir genuínos espaços de autoridade, como 

bem indica Davis e Luna citados por Aquino (1999). 

 

Um professor, para ser reconhecido como autoridade que merece 
confiança, precisa, ainda, de mestria no exercício de sua função. Isto 
significa que a autoridade do professor constitui-se a partir da aliança 
entre conhecimento e experiência na condução da classe: para 
encaminhar os alunos para a apropriação de um determinado 
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fenômeno do real, é preciso que o professor domine tanto o fenômeno 
a ser conhecido como o processo de conhecer (p.139-140). 

 

Assim, a prática docente acaba por relacionar-se de forma direta com a 

emergência de algum tipo de autoridade ao mesmo tempo que a mesma se faz suportada 

por ela.  A autoridade neste entendimento só se faria presente quando sobre ela pairasse 

uma dada áurea reveladora da confiança nela depositada, confiança que estaria 

estreitamente atrelada a qualidade do trabalho docente e a expressão dos modos como 

este trabalho é percebido por alunos e professores. 

Considerando a analítica até aqui realizada em torno das representações sociais 

acerca da autoridade docente, é possível fazer algumas considerações em relação aos 

modos como elas se constituem enquanto imagem da produção de sentidos constituídos 

em espaços discursivos comuns.  

 Os discursos indicam acima de tudo o quanto as representações sociais revelam-

se como que dinamizadas de uma forma sempre fluida. Elas deixam-se entrever como 

quem enxerga o mundo através de um caleidoscópio. Imagens sempre ao mesmo tempo 

possuídoras de uma dada racionalidade que as unem num mesmo conjunto de 

significações comuns, mais também muitas vezes reveladoras das ambiguidades 

essencialmente oriundas de uma linguagem que nunca pode dizer tudo mais apenas uma 

parte das experiências vividas e das escolhas feitas em relação ao que se privilegiam das 

mesmas, no entanto tais escolhas nunca são aleatórias, elas obedecem a determinadas 

condições e exigências que acabam por influí-las.  

Há de fato como que uma função sociocognitiva por traz das representações 

sociais circulantes numa dada cultura. Assim pensando, as representações sociais acerca 

da autoridade docente, como a pouco analisávamos, cumprem um dado papel dentro de 

um escopo de prática e no interesse daqueles que a produzem, fazem como que os 

sujeitos se identifiquem num mesmo universo de significações comuns que acabam por 
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produzirem-se e reproduzirem-se dinamicamente em falas e gestos. No que diz o 

próprio Moscovici (2007). 

 

Sustento, pois que as representações sociais têm como finalidade 
primeira e fundamental tornar a comunicação, dentro de um grupo, 
relativamente não-problemática e reduzir o ‘vago’ através de certo 
grau de consenso entre seus membros. Sendo que essa é a questão, as 
representações sociais não podem ser conseguidas através do estudo 
de alguma crença ou conhecimentos explícitos, nem ser criadas 
através de alguma deliberação especifica. Ao contrário, elas são 
formadas através de influências recíprocas, através de negociações 
implícitas, no curso das conversações, onde as pessoas se orientam 
para modelos simbólicos, imagens e valores compartilhados 
específicos. Nesse processo, as pessoas adquirem um repertório 
comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos que 
podem ser aplicados à vida cotidiana, do mesmo modo que as 
expressões linguísticas são acessíveis a todos (p.208).    

 

 Se assim compreendermos e tomando aqui a autoridade como ponto de inflexão 

do presente debate, a partir das representações sociais os professores poderiam, como o 

fizeram, expressar tanto aquilo que diz dos muitos significados construídos numa 

comunidade de prática, quanto permitir que se construísse em torno delas, roteiros de 

ações que informariam acerca dos modos de agir escolhidos como que se eles fossem 

inventados e insistentemente reinventados em cada instante em que o professor 

estivesse diante de sua tarefa.  

 A relação estreita entre as representações sociais e os modos como os sujeitos a 

reafirmam em suas práticas, como outrora já indicamos a partir do pensamento de 

Jodelet (2001), informariam que os professores em seus depoimentos acerca da 

autoridade docente, algo dizem, na verdade, sobre aquilo que lhes inspiram ao tornar 

suas escolhas não só suas enquanto sujeitos unos; Estas tornar-se-iam sobretudo a 

resultante mais aparente de um corpo referendado socialmente de práticas e modos de 

agir diante das relações escolares. 
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CONSIDERÇÕES FINAIS 
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 Encontrar-se com os Outros é sempre uma oportunidade de reencontrar-se no 

falar de outros corpos, outras mentes, outras formas de ver e sentir o mundo. Assim 

gostaria de começar a escrever estas considerações finais, reverenciando o 

acontecimento maior que se intuí por trás de todas as palavras aqui proferidas: a Escuta. 

 Escutar é a arte de permitir que o mundo possa ser valorado a partir do ponto de 

vista de um Outro que pode ou não compartilhar dos mesmos referências que tão 

caramente possuímos. Contudo, e mesmo assim, sempre haverá uma condição essencial 

neste gesto: o Outro sempre será, em certa medida, nós mesmos, principalmente quando 

nos colocamos diante da tarefa de falar algo acerca do que este outro diz.  

Esta condição que trazemos conosco e que nos coloca sobre a contingência de 

nunca estarmos sós na plenitude da palavra, talvez diga um pouco do fato de estarmos 

sempre nesse eterno processo de nos comunicarmos e de fazermos o mundo e a nós 

mesmos em coletividade, atribuindo sempre palavras e sentidos ao que antes se faria 

vazio e estranho.  

O estudo da teoria das representações sociais pressupõe em si mesmo o difícil 

gesto de ouvir aquilo que muitas vezes tanto se revela de forma clara quanto também do 

que travestisse em miríades de possibilidades de interpretação dos discursos a serem 

sempre revistos e postos diante de uma contextualidade aqui privilegiada a partir das 

imagens do contemporâneo e dos campos abertos nos quais a educação se edifica. 

A busca por adentrar no universo das representações sociais acerca da autoridade 

docente pressupõe também que essa mesma autoridade se faça passiva de ser valorada 

simbolicamente num dado contexto de prática. Entender isso reafirma uma condição 

essencial nos escritos que tratam sobre as problemáticas da escola: intuir os modos 

pelos quais a educação se constituí do ponto de vista das ações ali dinamizadas. Ações 
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que dizem dos valores que as fundamentam; valores que dizem das crenças que os 

subjazem; crenças alimentadas numa história; histórias construídas em experiências.  

 A teoria das representações sociais quando “lida” a serviço das problemáticas da 

escola permite de uma certa forma considerar tais questões; há em seu cerne o 

entendimento de que os homens e mulheres juntos constroem os espaços interativos em 

que habitam. Os alicerces dessa construção acontecem enquanto fruto dos modos como 

apreendemos os sentidos desse mundo e nos colocamos diante desses sentidos. Daí 

talvez a contribuição que se espera de toda pesquisa que utiliza-se dos referências da 

teoria das representações sociais: tornar os contextos humanos mais aclarados de seus 

movimentos e de suas peculiaridades, informar sobre aquilo que indica os modos como 

esses contextos são construídos e dinamizados, refletir sobre as influências múltiplas 

que compõem os espaços interativos e os modos como esses espaços são influenciados 

pelas comunicações dinamizadas. 

Neste sentido, discutir a temática da autoridade docente revelou ser um ato 

inexaurível, como acontece com tantos outros temas que fazem parte dos interesses da 

pesquisa em educação.  

Como vimos, a autoridade diz tanto de uma ambiência quanto de um valor; diz 

de uma relação tanto quanto também de uma prática a ela associada; diz de uma 

condição necessária ao ato educativo quanto também de uma expressão desse ato.  

No instante que cada professor dizia de seus entendimentos acerca da autoridade, 

os mesmos abriam a possibilidade de refletir tanto sobre o lugar que os mesmos ocupam 

diante de seus afazeres quanto também dos modos como as relações admitidas num 

dado contexto de prática eram de certo modo construídas.  

O que se percebeu de uma forma ampla em cada palavra e gesto, bem como, 

naquilo que os dados da pesquisa a pouco revelavam, era algo muito próximo de um 
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entendimento comum de que os espaços vivencias dinamizados em vista de uma 

finalidade educativa, faz sempre admitir a presença de algum tipo de autoridade a ser 

valorado por todos e no interesse também de todos. Ao dizer isso, os professores intuem 

que diante de uma gama de eventos expressivos de afrontamento à autoridade docente, 

algo disso diria de um dado desinvestimento não só diante da figura do professor mais 

sobretudo, nas promessas enraizadas em todo ato educativo.  

A educação pré-supõe um tipo de entendimento comum que faz os sujeito querer 

encontrar-se com as possibilidades de construção de sua própria existência e do mundo 

que lhe cerca. O que se verifica nas falas dos professores é muito do sentimento de que  

haveria um dado esvaziamento do desejo em relação aos processos formativos; quase 

como que diante do professor os alunos se perguntassem o que ali fazem.  

Nestas leituras, caberia ao professor o resgate do desejo perdido; a conquista do 

outro pelas vias de promessas edificadas em torno do quanto a educação poderia sim 

trazer algo de bom e vindouro para os indivíduos e populações. Crer nisso, passaria a 

ser uma das questões prementes por traz dos discursos aqui analisados.  

No avesso de tal questionamento, o próprio professor se perguntaria em algum 

momento, - o que devo fazer para que essa crença possa ser construída tanto em mim 

mesmo quanto no outro?; quase como se houvesse uma dada ambigüidade que de um 

lado dissesse ao professor que a autoridade deveria ser fruto de um a priori enraizado na 

família e na sociedade tanto quanto também e muito em sua própria prática. De um lado 

o professor poderia dizer – sim, algo posso fazer diante dessa situação; do outro, - não, 

tudo recai sobre um domínio onde não tenho força, num lugar misterioso do outro lado 

da rua. 

Noutra dimensão, professores e alunos, viveriam por vezes buscando algo que 

dissesse, - sim, isso é importante, relevante para mim e para o mundo; - meu fazer aqui 



232 
 

 
 

se faz revestido de um significado maior. Se assim não for, e muitas vezes não é, tudo a 

volta passa a tornar-se apequenado de sentido, carente de perspectivas e força. Como 

resultante direto, e tantas vezes admitido nos discursos dos professores, as relações 

passam a se tornar frágeis e não favorecedoras de entendimentos comuns, os conflitos 

surgem e as bocas se calam. Neste momento nenhuma autoridade se faz possível. 

O contexto de prática que subjaz a necessidade de construir essa autoridade da 

qual falamos busca por diversos meios esse intento. Deste modo, para tratar da 

contextualidade da ação docente a partir de sua presença latente nos discursos dos 

professores-participantes, fez-se necessário inferir a partir destas falas, as ações; dos 

discursos, os gestos. Quando os professores falavam de suas representações acerca da 

autoridade de fato é possível por um instante abstrair significações que servem a tarefa 

de entender e entrever suas práticas dentro de um determinado contexto e a partir do que 

ali em “imagens” se é produzido; dentro, portanto, do espectro de interesses que 

constroem os imperativos de um cotidiano feito e refeito por pessoas que necessitam 

tanto buscar entender o mundo que lhes cercam quanto também e principalmente 

comunicá-lo e responder a suas demandas. 

  Assim, considerando as representações sociais sobre a autoridade e suas 

possíveis implicações na dinamização do espaço da sala de aula se fez preciso uma 

leitura que buscasse contemplar a força mobilizadora das representações sociais ante os 

lugares em que as mesmas se constituem e do grau de sua influência nas ações humanas.  

Como vimos, os dados e a análise empreendida apontam de forma ampla para o 

entendimento de que as representações sociais de autoridade no âmbito dos discursos 

dos professores-participantes revelam dentre outros aspectos: um conjunto de 

significações em torno dos usos do poder no exercício da prática docente; o sentimento 

de destituição ou enfraquecimento dos lugares de autoridade diante dos alunos; a ideia 
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de que a autoridade estaria atrelada aos ordenamentos do universo escolar e que sua 

crise se vincularia aos modos de dinamização destes espaços; e por fim, a concepção de 

que a autoridade se faria enquanto subproduto de uma relação e não só de um desejo ou 

da suposta posse de algum poder tomado em arbítrio pelos professores.  

Os professores foram aqui aqueles que unidos por uma dada contingencialidade 

comum trataram também sobre uma realidade simbólica e representacional comum; tal 

inflexão nos informa o quanto há nas palavras professadas algo do tipo: “olhe, veja, 

esse é o mundo em que vivo e vivemos, essa é minha lida mais não só minha...”. Neste 

caso, se as representações sociais fossem uma estrada, cada passo nela dado revelaria 

um gesto não de apenas um sujeito mais, sobretudo de muitos que de alguma forma 

unidos constroem os modos pelos quais agem e caminham no mundo.  

  Neste sentido, um determinado contexto, com todas as características que o 

compõe sempre produzirá os modos de entendimentos circulantes que por sua vez se 

relacionariam com os imperativos práticos reais ali existentes. Isto considerar reafirma o 

papel das representações sociais diante da ambiência formativa no sentido de permitir a 

leitura de que estes processos interativos são mediados a partir de dadas concepções de 

mundo e de seus objetos dentro de um espaço intersubjetivo e perpetrado pelo esforço 

de decodificar o cotidiano a partir de teorias e concepções socialmente constituídas a 

mesma medida também e, como vimos, de orientar a produção de práticas. 

 Deste modo, quando tratamos da autoridade num território de prática associado a 

tarefa educativa, estamos falando de uma autoridade que estaria a princípio atrelada 

tanto aos fins da atividade formativa quanto aos imperativos de uma comunidade de 

prática, o que na vivência da mesma sofre-se os efeitos de seus infortúnios e 

requisições; no caso da temática aqui trabalhada, todas as contingências havidas em 

torno do exercício da autoridade no espaço da sala de aula. 
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 Considerando assim o dado de que tais práticas são fundamentalmente 

relacionadas aos contextos em que elas se inscrevem e que as representações sociais, 

como dito, acabam inspirando os modos como estes mesmos contextos se dinamizam, o 

estudo das representações sociais acerca da autoridade permitiria a consideração 

fundamental dos sobredeterminantes socio-interativos que envolvem a tarefa docente. 

 Tal abordagem da problemática da autoridade faz entrever não só os 

componentes representacionais presentes nos discursos aqui analisados, mais, sobretudo 

permite que se possa compreender e inferir as razões pelas quais tais discursos se 

manifestaram numa determinada direção quando de fato poderiam ter se constituído de 

outra forma.  

 Neste sentido, é possível identificar no conjunto das representações sociais 

produzidas acerca da autoridade docente algo do que poderia dizer de algum tipo de 

solicitação ou apelo. Se considerarmos o dado de que tanto as literaturas que abordam 

as temáticas aqui discutidas quanto a vida concreta e por vezes duramente vivida nas 

escolas, reclamam do estado constante de crise que acabaria por assoalhar os sentidos 

atribuídos a autoridade docente, talvez possamos melhor entender o quanto muitas falas 

viriam por de um lado retratar tal realidade quanto também intencionalmente dizer dos 

possíveis meios pelos quais tal problemática poderia ser enfrentada.  

Dito de outro modo, quando os professores-participante falam acerca da 

autoridade eles não só emitem uma opinião acerca da autoridade e de seus fazeres, eles 

de fato tornam e transmudam as palavras em atos de um fazer concreto e admitido nas 

experiências e vicissitudes dos lugares que ocupam; algo próximo de dizer que as 

representações sociais por eles produzidas, servem as escolhas cotidianamente feitas em 

vista de uma realidade que lhes salta aos olhos e aos sentidos e que lhes solicitam 

respostas.   
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Intui-se, portanto que há um trabalho a ser feito; existe um longo espaço para se 

pensar os modos como a autoridade docente poderia ser exercida num mundo e num 

dado contexto carente de produzirem as condições necessárias para que de fato a 

autoridade possa cumprir o papel que lhe cabe na tarefa formativa.  

Embora de fato, ao longo da pesquisa fora pouco ressaltado o caráter do 

contexto local mais próximo em que as representações sociais foram produzidas, ou 

seja, no âmbito de escolas que compõem a rede estadual de ensino do estado de 

Pernambuco, na cidade de Recife, podemos dizer que talvez os historicamente elevados 

índices de violência no estado de Pernambuco, podem também influir numa 

contingencialidade cultural  que favoreceria os enfrentamentos da autoridade docente. 

Outra questão relevante, e que acaba também por circular em alguns discursos 

dos professores-participantes, indica do quanto muitas vezes haveria uma 

desvalorização da atividade docente pelas vias da precarização de suas condições de 

trabalho, ai incluída a atenção dada aos professores em relação às políticas salariais que 

não condizem nem com a complexidade da atividade realizada, sua árdua formação,  

nem com a ideia de que esta atividade se revela algo de fato importante para a promoção 

de um bem social maior e absoluto.  

Nos discursos também se percebe que para os professores hoje haveria uma dada 

desvalorização da educação enquanto meio que supostamente possibilita-se aos alunos 

os ganhos objetivos que o ensino formal pudesse lhes proporcionar, de onde adviria a 

questão de saber como a autoridade docente poderia assentar-se num espaço onde por 

vezes não se acredita nos seus princípios e fins? O que buscam os jovens ao entrarem na 

escola e o que de fato recebem quando participam dela?  

Em fim, o estudo mostra dentre outras coisas, o quanto os professores requisitam 

em suas falas algum tipo de resgate dessa autoridade combalida tantas vezes e que se 
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faz edificada não só pelas ações docentes mais também e, sobretudo por uma dada 

contextualidade que lhe possa ser favorável, como uma planta que crescerá somente 

quando for alimentada e cuidada com a devida atenção. Isso dizer, tanto reafirma o 

papel do professor na ocupação desse lugar de autoridade e no correspondente legitimar 

do mesmo, quanto também considera que tal mudança possível se faz movida por todo 

um processo de resignificação dos sentidos atribuídos a essa tarefa, do quanto ela viria a 

ser ou não entendida como relevante para o conjunto da sociedade e para nosso tempo. 

Neste sentido, estaríamos diante não de algo a ser tratado somente por uma ação 

de vontade que poderia mover processos de mudança. Talvez o tempo das grandes 

transformações mediadas por ideias interventivas do ponto de vista social esteja do 

ponto de vista prático fora do campo das possibilidades concretas. Isto dizer 

evidentemente não impede que algo seja feito, apenas se reconhece que a problemática 

da autoridade envolve questões que ultrapassam os domínios daquilo que se pode tocar 

com as mãos, exigiria, pois a reinvenção de novas condutas, valores e crenças que 

possam responder a tais demandas a começar, como dito, pela resignificação social da 

própria atividade docente.  

Outra faceta relevante de tal questão e que alimenta o horizonte de outros 

questionamentos, seria a inquirição por saber quem são esses alunos que afrontam a 

autoridade docente? quais as suas motivações? Que imagens possuem acerca da tarefa 

docente? ou que importância atribuem a essa tarefa e a própria educação?. Se tomarmos 

as ações dos alunos enquanto um grito de alerta, podemos inferir que um grito nunca é 

dado de forma aleatória, há uma razão para o gesto e é importante ouvi-lo. Dito de outra 

forma, se os alunos, enquanto sujeitos desta história ocupam os lugares de quem afronta 

a autoridade, existem motivações concretas que subjazem tais atos; razões estas que os 
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próprios professores não desconsideram em seus discursos quando estes ressaltam os 

aspectos sociais que envolvem a atitude de afrontamento.  

De fato, há algo da crença no mundo na atitude de educar, tal como há algo da 

crença no mundo no ato de permitir que o outro ocupe o lugar de quem educa. Neste 

sentido, talvez as representações sociais acerca da autoridade docente que aqui foram 

analisadas deixem também entrever o quanto tal crença esteja por alguma razão 

enfraquecida como quando também tal faceta se revela na análise da 

contemporaneidade.  

Assim, ao tratar sobre o quanto a autoridade em nosso tempo se faz afrontada, 

dizem os professores, e corroborando o pensamento arendtiano, de que talvez não se 

acredite tanto ou o suficiente no passado; como sabemos existem razões para isso, e elas 

residem tanto na derrocada de sonhos vindouros e utopias quanto também na vida mais 

concretamente vivida entre os becos e encruzilhadas de uma realidade socio-historica e  

de uma cidade-lugar, que como tantas outras, também e ainda pouco se faz atenta ao 

futuro das novas gerações, de modo que muitos passam silenciosamente a nutrir seus 

acerbos ressentimentos frequentemente transmudados em gestos de confrontação e 

inconformidade não só contra o professor e sua tarefa, mais, sobretudo também noutros 

espaços: nas ruas, nos muros, nas esquinas.  

Por fim, como imperativo de prática a todos talvez caiba a tentativa ou desafio 

de criar espaços nos quais para além desta realidade se possa reconstruir-se a crença na 

educação como parte da tarefa de se projetar sonhos e vontades de si e do mundo. Neste 

momento talvez a autoridade docente deixe de ser algo a ser pensado para tornar-se 

apenas algo a ser simplesmente vivido.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Núcleo de Pesquisa: Formação de professores e prática pedagógica 

MESTRANDO: Márcio Carneiro de Albuquerque 

ORIENTADORA: Prof. Dra. Maria da Conceição Carrilho Aguiar 

 

Nº ______ 

Parte I 

 

1. Sexo: Feminino (    )   Masculino (    ) 

2. Faixa etária: ________ 

3. Formação acadêmica 

Graduação (   ) Curso:________________________ano de conclusão_______ 

Pós-Graduação (     ) Curso:________________________________________ 

ano de conclusão______ 

Pós-Graduação (     ) Curso:________________________________________ 

ano de conclusão______ 

Outros                (      ) ______________________________________________ 

 

4. Exercício Profissional (atual):  

Ensino Fundamental (     ) obs:______________________________________ 

Ensino Médio (     ) obs:____________________________________________ 
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Outros            (      ) obs:___________________________________________ 

 

5. Jornada semanal de trabalho (total:_______ horas)   

6. Tempo de exercício profissional (docência) 

00– 05 anos (     )                         05 – 10 anos  (     )                         10 – 15 anos  

15 – 20 anos (     )                        20 – 25 anos  (     )                         25 – 30 anos 

 

Parte II 

 

1. Quais as maiores dificuldades encontradas por você no exercício de sua 

profissão?  

2. Para você o que é autoridade? 

3. Como você procura exerce a autoridade em sala de aula? 

4. Para você o que dificulta o exercício da autoridade na escola? 

5. Para você o que facilitaria o exercício da autoridade na escola?  

6. Você já sofreu algum tipo de agressão no exercício de sua profissão? Se sim, 

de que ordem: física, psicológica...? Se não ou se sim: Você julga que tal 

ocorrência seria frequente, ocasional ou rara no cotidiano dos professores? 

7. A que você atribui tal situação? 
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ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

Quais as primeiras quatro palavras que lhe vêm à mente ao ouvir a expressão 

AUTORIDADE DOCENTE É...?  

 

 

(    )__________________________________________ 

(    )__________________________________________ 

(    )__________________________________________ 

(    )__________________________________________ 

 

 

Assinale a resposta que você considera mais importante. Justifique sua opção 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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