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RESUMO 
 
 
 
 
 

AUTORIDADE, "palavra-guia", palavra adjetivadora – porque também 

adjetivável –, vem alimentando propostas e novas formas de se pensar a 

importância e o papel do professor, sendo constante a preocupação acerca do 

seu "declínio" e "erosão" como um dos problemas que afligem a educação, na 

atualidade. Mas, o que significa, para a educação, a "perda" ou "erosão" da 

autoridade, em especial, do professor? O que pensa o próprio professor a 

respeito da questão da autoridade e de sua crise? É em torno dessas duas 

questões que se desenvolve este trabalho, a partir de entrevistas realizadas com 

professores de quatro escolas estaduais e duas escolas particulares, na região 

metropolitana do Recife - PE. Após a análise dos dados coletados, chegamos à 

conclusão de que a autoridade, na concepção dos professores, mesmo 

associada à idéia de "poder" e "dominação", corresponde a dois principais 

elementos: às "características do professor" e a uma "concepção da relação 

pedagógica". A constante referência a esses dois elementos, nas entrevistas, fez 

com que a autoridade fosse identificada ora com aspectos subjetivos e 

individuais do professor, ora com o resultado das características dos diversos 

sujeitos que constituem a relação pedagógica e das condições que interferem 

nessa relação, configurando-se como as fontes a partir das quais os professores 

compreendem e dão significado à sua importância política e cultural, sua 

"responsabilidade do mundo". 



 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 

 

 

 

L’AUTORITE, “mot-guide”, mot qualificatif, est une expression qui est en train de 

nourrir des propositions et des nouvelles formes de pensée sur l’importance et le 

rôle de l’enseignant. On constate, cependant, une certaine inquiétude concernant 

son “déclin” et son “érosion”, un problème qui touche directement et l’éducation 

et la formation des enseignants. 

Et pourtant, qu’est-ce que signifie, exactement, la “perte” ou l’”érosion” de 

l’autorité de l’enseignant ? Que pense-t-il, l’enseignant, de sa propre “autorité” et 

de sa “crise”? Au tour de ces deux questions , nous avons développé ce travail, 

qui a été accomplit dans quatre écoles de l’agglomération de Recife, soit deux 

écoles publiques (réseau d’Etat) et deux écoles privées. Après l’analyse des 

données, nous arrivons à la conclusion que l’autorité, dans la conception des 

enseignants interviewés,  tout en étant associée à l’idéee de “pouvoir” et de 

“domination”, correspond à deux principes élémentaires: les “caractéristiques de 

l’enseignant” et une “conception du rapport pédagogique”. La référence à ces 

deux éléments révele que l’autorité, chez les enseignants participant à notre 

enquête, est identifiée soit avec des aspects subjectifs et individuels, soit comme 

résultat des conditions dans lequelles ce rapport prend forme. 



 

 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
"(...) não são os sujeitos que estão em crise por causa da 
fragilidade das instituições, mas estas últimas que estão 

em crise porque necessitam, para sobreviver, de um 
sujeito que se esgotou" 

(CÉLIA R. J. PINTO) 

 

Nem sempre o papel e a autoridade do professor estiveram presentes no 

debate educacional, com tanta freqüência como podemos observar, hoje, pela 

enorme quantidade de trabalhos que tratam sobre os mais variados aspectos de 

sua condição1. Sua elevação enquanto objeto de estudo privilegiado parece 

partir dos anos 80 e 90, quando se passa a dar grande ênfase aos estudos sobre 

"gênero", às "representações sociais", ao "imaginário" e ao "cotidiano" dos 

sujeitos que fazem da escola o que ela é. 

A mudança paradigmática que essas novas abordagens causaram no 

campo da pesquisa educacional é resultante das críticas sistemáticas que vêm 

sofrendo a educação e que teve com a "crítica reprodutivista" da escola 

(FORQUIN, 1993), a partir da década de 60, o seu momento mais emblemático, 

                                                 
1 Na verdade, essa ênfase está relacionada a uma preocupação com os valores moral, cultural, 
político e ético da função que ocupa o professor, portanto, também, da educação, numa 
sociedade que está assumindo outros patamares de significação do mundo político e cultural, e 
que gera uma situação de crise no professor. Crise que pode ser entendida, aqui, como uma 
situação de incerteza do professor sobre a legitimidade e valor de sua função. Questão essa que 
representa o centro da discussão proposta por esta pesquisa. E é nesses termos, também, que a 
autoridade aparece relacionada ao debate sobre o professor e a educação, no sentido mais lato, 
em textos como os de Freire (1998), Furlani (1991), La Taille et alii (1999), Almeida (1995), 
Furtado (1995), Pereira Júnior (1995), Santos Neto (1995), Villa (1998), Ghiggi (2001), apenas 
para falarmos dos mais atuais.  
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pondo em questão o valor da escola e, in limine, os próprios professores. Esse 

primeiro ataque deu início ao processo de "dessacralização" da imagem do 

professor, da própria escola e do saber que ela transmitia.  

Essa crítica sistemática inaugura um sentimento de desconfiança com a 

escola, dando origem e possibilitando novas formas de ler e interpretar a 

educação e os seus sujeitos. Assim, a prática pedagógica vai, aos poucos, 

sendo questionada: das suas "estruturas" (BERNSTEIN, 1975; GINTIS E 

BOWLESS, 1977) ao seu teor "discursivo" (ORLANDI, 1990; SILVA, 1994); de 

sua "violência simbólica" (BOURDEIU E PASSERON, 1971) ao seu conteúdo 

imaginário; das longas narrativas ao fim delas.  

Iniciada a descrença na escola, as críticas vão tornar-se presentes, 

constantemente, no debate educacional, suscitando mudanças de enfoque, 

correspondendo a uma certa tendência na consideração dos aspectos que eram, 

até pouco tempo, relegados ao campo periférico dos problemas da educação. 

Essa vem indicando uma mudança paradigmática, mostrando que os temas 

comuns de boa parte da literatura pedagógica, como as análises estruturais das 

décadas de 60-70 são, apenas, "a ponta do iceberg".   

O pesquisador da educação, que há décadas atrás estaria munido de um 

arsenal teórico já reconhecido pela comunidade acadêmica, tem, agora, que 

descer ao subsolo do "edifício pedagógico", já que o estatuto dos sujeitos de sua 

teoria ("classes sociais"; "militância"; "povo"; "sujeito popular"; "cidadão") estaria 

declinando (ou metamorfoseando-se) em virtude das novas formas de 

sociabilidade, de novos arranjos sociais e das subjetividades deles decorrentes, 

como é o caso da "cidadania", tal como é tratada por Néstor Garcia Canclini2 ou, 

 
2 Néstor García Canclini, Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da globalização, 
1999. 
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se quisermos, por um Gilles Lipovetsky3; 4. 

Se, como diz Célia Pinto na epígrafe que introduz este trabalho, nos 

deparamos agora com o "esgotamento do sujeito", as novas apostas que estão 

sendo feitas no âmbito da educação elegeram o professor como uma das fontes 

de superação desse declínio. Parafraseando Eder Sader: "Novos personagens 

entram em cena" e um deles é o professor5. Não que ele nunca fosse 

referendado nas questões da educação, mas, pelo fato de as transformações no 

mundo da cultura e da política terem afetado, de forma mais significativa, as 

funções tradicionalmente a ele atribuídas: como aquele em que se depositava a 

responsabilidade e um papel importante na relação entre o aluno e o saber. Ou, 

ainda, como aquele responsável, também, pela inserção dos indivíduos na vida 

política e social. 

Assim, a "centralidade temática" que o papel do professor vem 

assumindo, hoje, no debate educacional pode ser decorrente de várias razões. 

Uma delas, corresponde a uma certa tendência metodológica, própria de nossa 

época, em considerar, sobretudo, os sujeitos da prática educativa, e não só a 

instituição escolar, a partir de uma lógica de sua funcionalidade6. Uma outra, diz 

respeito às transformações sociais e políticas que vêm ocorrendo em nossa 

atualidade e o impacto que elas vêm causando no campo da educação e, 

 
3 Gilles Lipovetsky, O império do efêmero, 1989. 
4 É por nós bem conhecida a teoria da Qualidade Total, trazendo implícita a proposta de uma 
nova subjetividade, que defende a adequação da educação às necessidades do novo cenário 
econômico-produtivo, associado aos nomes da globalização e do neoliberalismo, colocando num 
mesmo patamar semântico a idéia de competitividade, de produtividade e de cidadania. 
5 Basta lembrar que o afastamento da comunidade e dos pais nas questões da escola se deu a 
partir do momento em que o Estado passou a responsabilizar-se pelo ensino, começando no 
século XVIII e, que, segundo Antonio Nóvoa, num prefácio à segunda edição de Profissão 
Professor (por ele organizado), a partir da idéia de "democratização do ensino" se foi, 
progressivamente, buscando uma aproximação com a comunidade e com os pais dos alunos, 
constituindo-os, assim, como sujeitos participantes do mundo escolar (ANTÓNIO NÓVOA, 
Profissão Professor, 1993, Prefácio). 
6 Parece que o momento emblemático desta forma de ver a educação corresponde à década de 
70, quando as idéias de "reprodução" e "Aparelhos Ideológicos do Estado" passaram a compor o 
dicionário discursivo pedagógico da época e quando a escola passou a ser vista como um 
extensão das linhas de montagem, das fábricas e compacta na condição subordinada ao mundo 
da produção. 
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especialmente, no que diz respeito ao professor. Essas mudanças provêm de 

diversas ordens e apontam para novos objetivos educacionais, que terminam por 

refletir no papel do professor: seja numa maior exigência acerca de sua 

responsabilidade social e política, seja na própria concepção que ele passa a ter 

de sua profissão7.  

Mas, que transformações são essas? Quais as principais transformações 

que afetam, de forma mais contundente, o "estatuto" do papel do professor na 

sociedade? Quais os fatores que mais contribuíram ou contribuem para uma 

mudança de concepção sobre o papel do professor?  

Fernando Gil Villa, em sua obra "Crise do professorado: uma análise 

crítica" (1998), faz um diagnóstico do que seriam os principais fatores que 

afetam, de forma mais decisiva, a profissão docente.  Esses fatores, segundo o 

autor, podem ser compreendidos dessa forma: "Os primeiros são aqueles que 

incidem diretamente na ação do professor na sala de aula, provocando tensões 

associadas com sentimentos e emoções negativos" (VILLA, 1998, p. 18). Esses 

fatores (de caráter exógeno) estão relacionados às mudanças nas formas de 

socialização e dos seus agentes, aos avanços no campo do conhecimento e das 

exigências do mundo do trabalho, aos requisitos para o tratamento com novas 

formas de tecnologias e de suas implicações políticas e educacionais8, aos 

novos horizontes culturais e políticos.  

O segundo grupo de fatores (de caráter endógeno), 

referidos ao contexto no qual a docência é exercida" corresponde 
a "falta de recursos materiais e as condições de trabalho 
limitadoras da atuação docente, o aumento da violência nas 
instituições escolares e o esgotamento docente perante o 

 
7 Se quisermos nos atermos aos debates sobre a formação e o papel do professor iremos 
encontrar vários deles e novas abordagens sobre a prática docente, por exemplo, sobre 
competência, em Philippe Perrenoud (1999); o professor como prático reflexivo, em K. M. 
Zeichner (1993); e a própria autoridade, em vários autores, como Davis & Luna (1991); L. Furlani 
(1991); P. Freire (1996); J. G. Aquino e outros (1999), só para citarmos alguns. 
8 Para autores como Perrenoud (2000) e Martinez (1997), essas mudanças vêm causando 
impacto não só no campo dos "saberes docentes", como é o caso do primeiro, como naqueles 
saberes que julgamos fundamentais para a participação política e social dos alunos, como nos 
indica o segundo. 
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acúmulo de exigências que recaem sobre o professor (VILLA, 
1998, p. 19). 
 

É porque nos deparamos com as mudanças no campo da produção do 

conhecimento, no momento em que o “saber científico” (por mais discussão que 

esse termo implique) é chamado novamente a esclarecer a sua natureza e 

autenticidade perante as novas formas de abordagem da realidade, que as 

perguntas sobre o ideal de professor ressurgem no debate educacional, no 

mundo em que as questões éticas, morais e políticas assumem um certo status 

e valor discursivo diante dos problemas mais prementes de nossos dias. 

Perante, também, o impacto que as novas tecnologias têm provocado no mundo 

da comunicação e da interação entre os indivíduos e o conhecimento, assim 

como as formas de sua legitimação – ou “deslegitimação” (LYOTARD, 1998) –, 

alterando, assim, os conceitos sobre a aprendizagem, o ensino, numa só 

palavra: a produção de conhecimento.  

Enfim, é devido à presença de mudanças ocorridas nos campos mais 

relacionados com a educação (e em especial o da cultura e da política) que 

vários autores se colocam diante da questão da formação do professor como 

uma das mais cruciais de nossa atualidade, inserindo-se, assim, na difícil 

condição de pensarem novos perfis profissionais e o estatuto identitário do 

professor.  

Partindo dessa compreensão, diversas propostas estão sendo feitas, a 

partir de várias leituras acerca da condição docente. Mas, quais as saídas ou 

respostas dadas pelos estudiosos à questão do professor? Que características, 

ou qualidades são defendidas como necessárias para o professor, no bojo de 

cada proposta? 

 Em nossa atualidade, há uma presença constante da referência sobre a 

autoridade do professor como uma das vias de reflexão acerca de seu papel e 
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de sua condição9. Embora seja constante a sua presença no decorrer da história 

do pensamento pedagógico em geral, essa referência assume, hoje, uma maior 

ênfase e visibilidade. Assim, entre os estudos em que se discutem as diversas 

facetas da profissão docente, sob diversas abordagens (gênero, representação, 

história de vida, imaginário), os que dizem respeito à questão da autoridade são 

os mais cruciais, pelo fato de ela estar relacionada ao ponto nevrálgico da 

relação pedagógica entre o professor e o aluno; a autoridade – que para muitos 

autores tem sido chamada a preencher um vazio deixado pela constante crise da 

identidade do professor – da compreensão que ele passa a ter acerca do 

declínio do seu valor e importância na educação.  

Por assumir uma diversidade de significados, a autoridade tende a 

pendular entre uma concepção – que reconhece a sua importância para a 

educação –, e outra que se opõe a essa posição. Isso porque há uma tendência, 

na literatura pedagógica, em vê-la como um conceito ou categoria a qual 

devemos atribuir ou aplicar no professor em geral. Assim, a autoridade como 

uma característica do professor, vai depender, também, é claro, de qual 

autoridade estamos falando. 

Entretanto, partimos da hipótese de que é necessário, no debate 

educacional que se conceba, também, a autoridade do professor (seu declínio 

ou estabelecimento) não apenas como um conceito "a priori", como nos lembra 

Hannah Arendt (1997). Ela, entendida como um dos elementos necessários à 

prática educativa, assume significado e visibilidade na educação a partir da 

consideração dos contextos políticos e culturais, os quais delimitam e afetam a 

 
9 Para não nos perdermos na amplitude dos sentidos que possa ter a palavra - PAPEL -, 
entenda-se, daqui em diante, o Papel do Professor, como o conjunto daquelas atribuições e 
funções, impostas, ou não, que são destinadas e reconhecidas a essa profissão, ou prática, 
dentro de cada momento histórico, de um determinado contexto social. Assim, não será objetivo 
deste trabalho, quando se referir à idéia de PAPEL DO PROFESSOR, estabelecer 
competências, saberes ou funções a esta profissão, mas, considerar a relação entre os contextos 
culturais e políticos de uma época e seu impacto no imaginário do ideal docente.  
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atuação do professor, à sua concepção acerca da importância do seu papel.      

É levando em consideração a observação de que a "questão da 

autoridade na educação" e, em particular, do professor, está sendo alvo de 

debate sobre a formação e o papel docentes – referendados como uma das 

características imprescindíveis da prática pedagógica –, que propomos 

identificar, a partir da concepção dos professores acerca da autoridade, quais os 

elementos constituidores da autoridade e a que fatores e aspectos ela está 

relacionada (determinada ou não), uma vez que ela está assumindo parte de 

nossas significações sobre uma determinada característica e condição da prática 

educativa, embora seja, geralmente, associada à idéia weberiana de "poder" e 

"dominação". 

Nesse sentido, tratamos, no primeiro capítulo, de considerar quais as 

propostas feitas no debate educacional acerca do papel e da formação do 

professor, dando ênfase, de um modo resumido, às qualidades, aos saberes e 

às competências destinadas ao professor, no bojo de cada proposta, entre as 

quais está a própria autoridade. 

Já no segundo capítulo, concentramo-nos, num primeiro momento, no 

debate acerca da autoridade, levando em consideração as principais 

concepções em torno dessa palavra, na história do pensamento pedagógico. No 

segundo momento deste capítulo, dedicamos nossa atenção a três dos 

principais autores que teorizaram sobre a questão da autoridade na educação. 

Finalizando o segundo capítulo, optamos por dar ênfase às idéias de Hannah 

Arendt acerca da crise da autoridade, levando em consideração sua contribuição 

para as idéias desenvolvidas neste trabalho. 

No terceiro capítulo, buscamos esclarecer nossa compreensão acerca da 

autoridade, tornando explícitos os "porquês" do nosso enfoque sobre esse tema. 

Já no quarto capítulo, procuramos expor as opções metodológicas e os 
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procedimentos analíticos que foram utilizados para leitura e análise dos dados 

coletados, para, finalmente, no quinto capítulo, discorrermos sobre a análise 

propriamente dita e, em seguida, sobre os resultados a que chegamos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – O DEBATE ATUAL EM TORNO 
DO PAPEL DO PROFESSOR 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
1.1 – Considerações Iniciais 
 

De tempos em tempos a educação elege as suas prioridades. Em cada 

momento da história da educação observamos diferentes abordagens, projetos e 

finalidades que ela assume. Na nossa atualidade, tem-se colocado o papel do 

professor como um dos campos privilegiados do debate educacional.  

É, de certa forma, onipresente em qualquer debate acerca dos principais 

problemas da educação, está a referência à questão do professor (sua 

valorização, seu papel social). Sendo um dos temas principais da literatura 

pedagógica, o professor, ou a profissão docente, como dizem alguns autores, 

tornou-se um objeto cuja diversidade de leituras vem revelando, cada vez mais, 

a complexa gama de fatores e relações que estão por trás da sua constituição, 

assim como nos momentos de definição e de concepção do seu papel.  

O fato de tornar-se uma espécie de "leitmotiv" nas discussões 

acadêmicas, nos projetos político-educacionais, nos documentos que 

regulamentam o ensino (Lei nº 9.394/96), nas propostas curriculares, o debate 

sobre o papel e a profissão docentes passam a ocupar um lugar na produção 

acadêmica, principalmente no campo da pesquisa, compondo, assim, o 

"universo temático" da discussão pedagógica atual.  

Essa ênfase faz surgir, outrossim, uma multiplicidade de modelos 

interpretativos da profissão e do papel docentes, partindo, cada um deles, de 

aspectos os mais variados, pautados na compreensão de que o professor, assim 
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como a sua prática, é resultado de um conjunto de relações e determinações 

que merece ser considerado.  

Da compreensão de que é necessária a consideração do cruzamento ou a 

relação de diversos fatores na constituição da profissão e do papel docentes, 

resultam novas possibilidades de entendimento sobre o desenvolvimento de sua 

formação e do seu fazer pedagógico, questão essa de suma importância para a 

reflexão sobre os saberes e as atitudes que dão movimento ou fundamentam a 

prática educativa; sobre o sentido da relação pedagógica; dos fins cultural e 

político que são atribuídos à educação, assim como os saberes que subsidiam 

seus objetivos; a importância ou o papel do professor na realização e no 

encaminhamento desses objetivos políticos e culturais da escola; os diversos 

fatores ou aspectos que afetam essa atribuição e realização do papel político e 

cultural do professor. 

É tomando como ponto de partida a consideração da nova ênfase dada ao 

professor, na problemática educacional, que este primeiro capítulo tenta apontar, 

no primeiro bloco de sua discussão, a partir de uma rápida digressão, a relação 

entre o ideário pedagógico de alguns dos momentos da história da educação no 

Brasil (o Manifesto dos Pioneiros, as contribuições do Construtivismo, etc.) e a 

conseqüente influência desse ideário no campo das propostas de formação e 

papel do professor.  

Já no segundo bloco serão enfatizadas as principais propostas e 

abordagens que estão sendo feitas acerca da profissão docente, assim como as 

devidas características do professor no seio dessas abordagens, em nossa 

atualidade.  

 



 25

 

                                                

1.2 – A crise na educação, a crise do professor 

Se a referência acerca do papel e da formação do professor sempre 

esteve presente nos debates que se travaram no decorrer da história da 

educação, essas referências giraram em torno de várias questões, sob diversas 

óticas e pontos de vista. 

Podemos dizer que no Brasil esse debate teve sua origem no final do 

período colonial, quando em 1827, após o Decreto Imperial de 15 de Outubro, no 

período pós-independência, o então ministro, Lino Coutinho, fez um balanço do 

que seria o estado das condições da educação na "ex-colônia" portuguesa. Nos 

relatórios, por ele apresentados ao ministério, as péssimas condições da 

instrução pública foram fortemente denunciadas, apontando, como motivos 

principais, a inadequação do "método lancasteriano" e a ausência de fiscalização 

da instrução no país (XAVIER, 1992, p. 54-59). Um século depois, o conhecido 

Manifesto dos Pioneiros (1932) faz, também, um balanço do estado da educação 

brasileira, salientando, entre outros aspectos, a preocupação com a formação 

dos professores. 

Esses dois momentos podem ser tomados como indícios de uma 

progressiva delimitação da profissão docente no Brasil. O primeiro, a partir da 

idéia de fiscalização da instrução, portanto, do estabelecimento do controle da 

prática docente10. O segundo, por localizar a formação do professor numa 

instituição, cujo valor fundamental é a idéia de um saber científico, lugar até hoje 

defendido como necessário para essa formação, isto é, a universidade. 

Entretanto, podemos observar que a relação entre a institucionalização da 

profissão docente e o saber científico, como aquele campo de atuação e 

competência do professor, vive hoje uma nova condição. Assim, a delimitação do 

 
10 Segundo Maria Haidar e Leonor Tanuri, embora Lino Coutinho tivesse realizado esse 
diagnóstico e apontado a necessidade de fiscalização, somente por volta de 1854, criou-se a 
Inspertoria Geral da Instrução Primária e Secundária, que passaria a responsabilizar-se por essa 
função. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, 1998, p. 66.  
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papel do professor, das finalidades do seu trabalho, está relacionada com os 

saberes que ele deve possuir (FORQUIN, 1993; VILLA, 1998). 

No caso específico do Brasil, essa relação parece ter encontrado o seu 

momento inaugural quando tal preocupação se efetivou com a criação da 

primeira Faculdade de Educação, na década de 30, pedra fundamental da 

reforma do ensino secundário no primeiro governo de Getúlio Vargas, e cuja 

finalidade, segundo o então ministro Gustavo Capanema, era o de "desenvolver 

e especializar conhecimentos necessários ao exercício do magistério" (BRASIL, 

apud XAVIER, 1990, p. 94). Assim, inauguram-se, em meio aos debates, novas 

propostas no âmbito da educação que visavam: à centralização do ensino; à 

criação de inspetorias, à reformulação curricular do ensino secundário e 

primário, à proposta metodológica de inspiração escolanovista, à ênfase no 

processo de aprendizagem, à formação universitária dos professores através da 

criação das faculdades de educação. 

O ideal "cientificista"11 que inaugura os discursos de defesa na qualidade 

da educação, e de uma nova tendência da educação brasileira, elege como um 

dos pontos centrais a atualização e constituição do estatuto identitário do papel 

do professor, através de uma nova ótica do currículo nos cursos de formação, 

numa nova concepção acerca daqueles aspectos de grande interesse 

pedagógico, que dizem respeito a uma forma de compreender a relação 

pedagógica (professor/aluno), a um ideal de professor, à concepção do papel 

social, político e cultural da escola, entre outros. 

Essas idéias duraram até que não surgissem o "olhar de desconfiança" 

 
11 A respeito da grande ênfase dada a ciência na formação do professor, parece proveitoso 
voltarmos a citação do Manifesto do Pioneiros feito por Xavier, a respeito do ideal científicista: 
"(...) se os problemas de educação devem ser resolvidos de maneira científica, e a ciência não 
tem pátria nem varia, nos seus princípios, com os climas e as latitudes, a obra de educação deve 
ser, em toda parte, uma 'unidade  fundamental' (...)" Maria E. Xavier, Capitalismo e escola no 
Brasil: a constituição do liberalismo em ideologia educacional e as reformas do ensino (1931-
1961), 1990, p. 80.  
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por parte daqueles que viam a escola como peça fundamental para superação 

dos projetos fadados ao insucesso, que inauguraram a modernidade sob os 

ideais de igualdade, autonomia, cidadania e liberdade e que, na década de 60, 

solapou toda e qualquer esperança na escola, cuja única função seria, agora, a 

de "reproduzir" a desigualdade e a dominação no seu próprio interior e na 

sociedade. 

Após o surgimento de novas leituras sobre a aprendizagem, de cunho 

cognitivista, as concepções do sujeito da educação, da organização do trabalho 

docente e das reformas no âmbito das políticas educacionais (POPKEWITIZ, 

1997) assim como de uma nova "epistemologia do professor", surgem novas 

projeções que, outra vez, restabelecem, no discurso pedagógico, o elo entre a 

sociedade e a escola.     

Depois que Louis Althusser escreveu Ideologia e Os Aparelhos 

Ideológicos do Estado, na década de 70, sua leitura, propalada no campo 

educacional, suscitou um olhar não muito agradável sobre a educação. A 

inclusão da escola no conjunto dos AIE's fez da educação sinônimo de 

"reprodução da desigualdade social", "dominação cultural", "legitimação da 

relação dominador/dominado" e agravou – quem sabe deu origem – a 

dessacralização da educação como um campo privilegiado e distante das 

questões políticas e econômicas, fazendo com que o espaço da discussão 

acerca da relação entre a sociedade e a escola se tornasse num permanente 

litígio. 

Depois de Althusser, cuja discussão rendeu várias releituras marxistas, 

várias vozes endossaram a acusação: P. Bourdieu e J. C. Passeron, S. Bowles e 

H. Gintis, R. Establet e C. Boudelot, para citarmos alguns. A imagem sagrada da 

escola seria, a cada livro publicado, "desmistificada" e exposta a sua anatomia 

do poder.  



 28

 

                                                

Ivan Illich foi o mais audaz de todos os teóricos, propondo, inclusive o fim 

da escola, já que ela se tornou o espaço de reprodução das relações de 

dominação "par excellence". Com ele também caminhou Michel Lobrot, mas, 

sem chegar à radicalidade de Illich, ele propôs uma modificação das relações 

entre os sujeitos, fazendo da escola um espaço público, abolindo a hierarquia 

entre professores e alunos. 

Essas observações não têm como objetivo introduzir uma discussão 

detida sobre as obras dos autores, mas, fazer menção a algumas das idéias que 

causaram impacto no meio educacional, no decorrer das décadas de 70 e 80. A 

primeira foi porque denunciavam um certo "cinismo utópico" que a escola 

possuía, ao se colocar como um instrumento de equalização e democratização 

do saber e do acesso à participação política e econômica, na vida social, 

quando, na verdade, ela era vista como "locus" da legitimação e conformação da 

desigualdade social e do poder de uma determinada classe e de sua ideologia. A 

segunda, porque essa denúncia é feita a partir de uma compreensão centrada 

na relação subordinada da escola ao Estado e aos determinantes econômicos. 

Assim, a compreensão de uma lógica interna do sistema capitalista é a chave da 

compreensão sobre os problemas educacionais12. Para a escola, a 

determinação reprodutivista é uma condição inescapável.  

Após o mal-estar causado na década de 70, período em que ocorreu uma 

negação e desinvestimento na escola, no discurso educacional (SAVIANI, 1995), 

duas tendências pedagógicas, pelo menos no Brasil, vão cimentando novas 

propostas educacionais nos anos 80 e 90. A primeira é aquela que está ligada 

aos movimentos populares, de forte referência política, cujo eixo teórico principal 

 
12 Um exemplo dado por André Petitat é o "princípio de correspondência" de S. Bowles e H. 
Gintis, cuja compreensão da relação escola-sociedade reside na impossibilidade de isolarmos, 
do setor produtivo, não só a escola, como outros segmentos da sociedade, como a família por 
exemplo. Esta dependência faz do mundo da produção o "centro de gravidade" das questões da 
educação, e lugar-comum de sua a intelegibilidade. André Petitat, Produção da Escola, Produção 
da Sociedade, 1994, pp. 05-41. 
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é a idéia de "cultura popular", e que visa à inserção dos sujeitos populares no 

espaço público decisório13. Cultura popular que, como diz Brayner14, passou a 

ser o fundamento de uma educação popular. A segunda tendência é aquela 

ligada aos estudos de Jean Piaget e de Lev Semenovich Vygotsky.  

Sabe-se que as idéias desses dois pensadores ganharam importância no 

cenário educacional brasileiro, pelo menos no caso de Piaget, após as décadas 

de 60 e 80, como afirmam Rappaport (1981) e Rosa (2000), respectivamente. 

Para Rappaport, essa referência resultou na inclusão das idéias do 

"epistemólogo de Neuchâtel", nos currículos dos cursos de Psicologia e 

Pedagogia, compondo, assim, as bases teóricas no campo do magistério. 

 Podemos mesmo dizer que a influência dessas teorias no campo da 

produção científica, abordando os problemas da aprendizagem, sob as releituras 

do Construtivismo e Sócio-Interacionismo, terminaram por extrapolar o âmbito da 

"academia", chegando, inclusive, a cimentar várias propostas político-

educacionais. (WEBER, 1998; RAPPAPORT, 1987; ROSA, 2000). 

 Assim, se de um lado essas teorias fizeram surgir novas propostas e 

possibilidades de se conceber a aprendizagem, por outro lado esse 

reconhecimento foi possibilitando a restauração de uma imagem positiva da 

escola, assegurando, novamente, a sua importância no processo de 

aprendizagem dos alunos, após as críticas advindas, sobretudo, da sociologia, 

na década de 70.      

 
13 É importante observar que esta tendência não se resumiu, apenas, à crítica teórica sobre a 
escola tradicional, como era chamada. Exemplos de sua materialização no cenário educacional 
da época foram as ESCOLAS COMUNITÁRIAS que, nos anos 80, no Recife, tiveram um apoio 
técnico e pedagógico de instituições renomadas de pesquisa, como é o caso do Centro Luís 
Freire (Olinda) e Centro Josué de Castro (Recife), o que foi observado em uma pesquisa 
coordenada pelo Prof. Flávio Brayner, sobre As imagens da cidadania no pensamento político-
pedagógico dos anos 80.    
14 Flávio Brayner. Universidade e Educação Popular: à guisa de apresentação. In: BRAYNER, 
Flávio; SOUZA, João Francisco de (Orgs.). A dúvida e a promessa: Educação Popular em 
tempos difíceis. Recife: UFPE/Centro de Educação, 1999. p. 05-16. 
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Terminado o século XX, há no debate educativo uma forte tendência à 

reconsideração da desconfiança na escola. Para Villa (1997), um dos motivos 

dessa desconfiança reside na "relativização dos valores" e conhecimentos tidos 

como objeto exclusivo da escola. Um segundo motivo, diz o autor, corresponde à 

progressiva perda da importância da função socializadora da escola, sobretudo, 

como lugar privilegiado para inserção dos indivíduos na vida política e cultural. 

Para autores como Ghiraldelli Jr. (2000), Silva (1994), Tedesco (1999)15, 

há na educação uma crise que é tributária do declínio do projeto pedagógico da 

modernidade, tendo como aspectos principais: a crescente desconfiança com os 

"discursos da razão", uma vez que almejam atingir o valor da verdade, 

resultando mesmo na manutenção do poder; o declínio das "Metanarrativas" que 

animaram e sustentaram os projetos da pedagogia e que hoje se encontram 

"desalojadas" de garantias sociais e políticas, pelo esfacelamento dos "senso 

comum" e da relativização dos valores culturais e éticos; enfim, pelas mudanças 

ocorridas no cenário tecnológico que reorganizam as relações sociais, os 

conceitos sobre a realidade, constituindo-se como requisitos para a própria 

participação na vida política e social (MARTINEZ, 1997).         

Para o professor, essas mudanças vêm causando um verdadeiro "mal-

estar" (ESTEVE, 1993; VILLA, 1997) já que sua posição ou condição é uma 

herança dos resquícios da própria crise que se abate na educação, dos fins que 

orientam o sentido e o significado do seu papel. Ou, como nos aponta Tedesco: 

A crise, em conseqüência, já não provém da forma deficiente de 
como a educação cumpre os objetivos sociais que lhe são 
atribuídos, mas, o que é ainda mais grave, do fato de não 
sabermos que finalidades ela deve cumprir e para onde deve 
efetivamente orientar suas ações (TEDESCO, 1997, p. 15). 
 

Essas análises apontam para uma situação de duplo alerta: se por um 

 
15 Estamos nos referindo às obras "Filosofia da Educação" e "Adeus às metanarrativas da 
educação", in: "O sujeito da educação: estudos foucaultianos" e o "O novo pacto educativo: 
educação, competitividade na sociedade moderna", respectivamente. 
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lado há uma ênfase no abandono das "utopias" e "projetos" que defendemos até 

hoje, por outro lado não se desconsidera a necessidade de buscarmos outras 

propostas no âmbito da educação. Para Garcia (1996), essa condição produz um 

sentimento de "perda e libertação", ao mesmo tempo: 

Perda porque muita esperança se depositou no que se perdeu. 
Libertação porque, livres das amarras de um projeto 
predeterminado por pressupostos rígidos, respaldado em uma 
legitimidade científica, estamos abertos a novas aventuras 
(GARCIA, in: BRANDÃO, 1996, p. 60). 
 

No caso da educação, as novas propostas ("aventuras") têm sido feitas a 

partir de uma reconsideração do papel do professor e de sua importância na 

educação. Nessa "reconsideração", novos e velhos elementos (competência, 

reflexividade, mediação, autoridade, entre outros) vêm sendo propostos para 

comporem o novo estatuto do papel docente, sendo, assim, foco de diversos 

estudos e projetos para a reformulação de políticas educacionais e referenciais 

de formação (SEF, 1999).  

É partindo da importância que assume hoje a questão da formação e do 

papel docentes que buscaremos, no próximo item, delimitar o quadro das 

principais características e qualidades propostas ao professor, para, no próximo 

capítulo, nos concentrarmos na questão principal deste trabalho: a autoridade do 

professor como um dos elementos fundamentais para se pensar a sua formação 

e o seu papel na atualidade.  

 

1.3 – As novas bases da docência 

Rogério Fernandes (1998), em um texto apresentado no II Congresso 

Luso-Brasileiro de História de Educação, observa a existência de quatro 

tendências de paradigmas que apontam e explicam as principais transformações 

na profissão docente: a primeira corresponde ao próprio questionamento da 

identidade profissional do professor, tendo em vista o surgimento de outros 
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atores no processo educativo; uma segunda tendência corresponde à idéia de 

que a profissão docente caminha para uma definição mais ampla, em virtude, 

inclusive, do aumento das atividades dos professores, redemarcando o campo 

das suas competências profissionais; a terceira tendência corresponde a uma 

progressiva "especialização do professor no interior de sua própria profissão"; o 

quarto paradigma é o desaparecimento da função de mestre do professor, por 

isso, o mais desconfortável de todos, já que o professor deixa de ser um modelo, 

ou orientador, reconhecido para vida social (FERNANDES, 1998). 

Embora esses quatro paradigmas não esgotem o fenômeno em questão, 

podemos dizer que eles compreendem, em boa parte dos estudos sobre o 

assunto, os modelos explicativos sobre as causas e transformações na profissão 

docente.  

Essas tendências apontam novas possibilidades para o estatuto da 

docência, considerando as exigências que advêm de fatores que afetam, de 

forma significativa, a prática educativa e os seus sujeitos. Assim, retomando a 

classificação de Fernandes, podemos observar que os estudos de Villa (1998), 

Pessanha (1997) e Esteve (1991), por exemplo, correspondem ao primeiro 

grupo, visto a ênfase dada, por esses autores, à questão da "identidade do 

professor". Segundo essa tendência, a crise de identidade do professor decorre 

de vários fatores, os quais os autores procuram abordar em seus estudos.  

Assim, se para Pessanha a "ascensão e queda do professor" está 

relacionada às novas configurações e determinações das classes sociais, mais 

precisamente das classes médias, essa mesma crise aparece conjugada, em 

autores como Esteve, às "mudanças sociais" (relativas às condições de trabalho, 

ao sentido atribuído à escola, como, também, aos danos psíquicos e físicos que 

essas mudanças acarretam para o professor).  
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O estudo de J. M. Esteve, O mal-estar docente (1993), enfatiza, entre 

outros fatores, as doenças que são características e decorrentes da própria 

profissão16 docente e que compromete o bom desempenho profissional e, 

sobretudo, a qualidade do ensino. Esses estudos focalizam fatores oriundos do 

âmbito escolar, ou não, que contribuem, na escola ou fora dela, para uma 

fragilização da saúde mental ou física do professor. 

Embora situe a "crise do professorado" num conjunto muito amplo de 

determinações, Villa pode ser considerado ainda dentro dessa perspectiva, 

explorando em sua análise os fatores sociais, psicológicos e pedagógicos que 

estão por trás dessa crise.  

Em autores como Silke Weber (1996), António Nóvoa (1991) e Miguel 

Arroyo (2000) a preocupação concentra-se numa busca de novas perspectivas 

de leitura da docência. Por exemplo, no caso de Silke Weber, a busca acontece 

a partir da consideração sobre o entendimento e as representações dos próprios 

professores como via de acesso ao campo das relações entre o seu pensamento 

e a sua prática educativa. Em Nóvoa, a importância é dada ao conjunto das 

transformações que a profissão docente vem sofrendo no decorrer de sua 

história, traçando, assim, um itinerário de suas "metamorfoses" assim como os 

fatores (epistemológicos, sociais, políticos, pedagógicos) que, aí, a configuraram.  

Assim, esses autores, explorando aquelas dimensões até então não 

consideradas (representações, história e biografia do professor, aspectos 

contextuais da cultura e da política), passam a colocá-las como novos lugares 

para se pensar a formação do professor. A ênfase que eles dão a essas 

dimensões termina por mostrar que existem elementos configuradores da prática 

 
16 Em boa parte dos estudos dedicados aos "males" que as condições da atividade docente 
causam ao professor, salientam, sobretudo, questões de ordem psíquica, resultando em 
patologias que afetam o desempenho profissional, diminuindo a qualidade do ensino e 
comprometendo a aprendizagem dos alunos. Assim, nesses estudos, chega-se mesmo a 
classificar tipos de doenças próprias da profissão docente, que os autores demonstram como 
uma espécie de "Código Internacional de Doenças dos Professores" (CIDP).  
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docente que não devem ser hoje ignorados ou relegados ao âmbito da 

academia, do discurso teórico, mas, que, a partir do momento em que 

descobrimos a influência de tais dimensões no fazer pedagógico do professor, 

tornaram-se, por assim dizer, as novas bases nas quais esse fazer está 

assentado.  

Um segundo grupo de tendências diz respeito àquela que trata das 

mudanças mais gerais no mundo do social, político e econômico, destacando, no 

último caso, o impacto das novas tecnologias na educação. Essa compreensão 

aponta para uma maior ampliação das tarefas destinadas ao professor devido às 

novas exigências culturais, tecnológicas e didáticas.  

Para essa tendência, mais do que para as outras profissões, o professor 

vem sofrendo uma mudança significativa no seu papel tradicional de 

"transmissão do conhecimento", o qual, agora, se debate com a atuação da 

mídia e dos meios de comunicação no ramo da informação e transmissão de 

conteúdos educativos.  É nessa perspectiva que J. C. Libâneo (1998) lança sua 

pergunta como título de livro: Adeus professor, adeus professora? Nesse estudo, 

o autor vai interrogando e lançando propostas, ao mesmo tempo, a partir das 

mudanças no estatuto da informação e do conhecimento, ocorridas no cenário 

das sociedades "pós-industriais" e suas influências na profissão docente 

(LIBÂNEO, 1998. p. 15). 

Embora Libâneo e outros tenham dedicado atenção à relação entre o 

conhecimento, o pensar e as novidades tecnológicas, ao que parece, foi Lyotard 

quem primeiro chamou atenção, ou como diz Brayner, "vaticinou" mesmo um 

certo impacto da informática no mundo da educação. 

Jean-François Lyotard, no seu A condição pós-moderna (1998), discute, 

entre outras questões, as transformações na relação entre o saber e o ensino. 

Segundo esse autor, o ensino perde sua forma tradicional, na relação professor-
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aluno, quando o saber se desvincula do papel de assegurar o acesso à verdade, 

à liberdade e à emancipação do homem, deixando de ser "um fim em si mesmo", 

como diz Lyotard (1998, p. 91). A essa idéia pessimista do futuro papel do 

professor como um sujeito descartável na relação entre o aluno e o saber, cuja 

atualidade de conhecimento é tão instável quanto as informações que os alunos 

adquirem dos jornais e redes de informações, Lyotard não poupa ironias, 

chegando mesmo a dizer que a "pedagogia não sofrerá necessariamente com 

isto, pois será preciso apesar de tudo ensinar alguma coisa aos estudantes: não 

os conteúdos, mas o uso dos terminais (...)" (LYOTARD, 1998, p. 92). 

Frente a esse "esvaziamento" do papel do professor, alguns autores 

propõem uma maior ênfase (por exemplo, PERRENOUD, 2000; LIBÂNEO, 1998) 

no domínio da prática pedagógica, inclusive, na tentativa de superação dos 

debates sobre "profissionalização do professor". Essas correntes acentuam a 

reconsideração do papel docente, defendendo, portanto, o aumento na 

quantidade de atribuições dos professores, resultando naquilo que Fernandes 

chamou de "especialização do professor no interior de sua própria profissão" 

(FERNANDES, 1993, p. 2).  

Essa tendência está orientada pela grande quantidade de tarefas que se 

tem colocado ao professor, dentro do âmbito escolar, extrapolando a sua função 

de mero transmissor de conhecimentos, tendo agora que assumir outras 

qualidades que ultrapassam a prática na sala de aula. A formação do professor 

passa a ser considerada a partir de um leque maior de "competências" e 

"saberes" não apenas restrito à relação professor-aluno. Para Perrenoud, por 

exemplo, cabe ao professor desenvolver competências que, entre outras, 

corresponde a sua capacidade de "administrar a própria formação" e "saber lidar 

com as novas tecnologias" (PERRENOUD, 2000). A título de exemplo, podemos 
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observar a presença mesmo dessas exigências em alguns documentos legais e 

referenciais, os quais abordam a questão da formação do professor. 

Um primeiro exemplo delas, pode ser encontrado na própria LDB (Lei nº 

9.394/96), que, no capítulo 4 (Da Organização da Educação Nacional), artigo 13, 

expõe suas principais incumbências, das quais citaremos, entre outras, as que 

estão contidas nos Incisos I, III, e VI, respectivamente: "participar da elaboração 

da proposta pedagógica"; "zelar pela aprendizagem do aluno"; "colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias".  

Em consonância com a LDB, o documento elaborado pela SEF-MEC, 

Referenciais para Formação do Professor (SEF, 1999), estabelece referências 

curriculares que, entre outras competências, propõe: 

pautar-se por princípio da ética democrática; (...) gerir a classe, a 
organização do trabalho, estabelecendo uma relação de 
autoridade e confiança com os alunos; (...) intervir nas situações 
educativas com sensibilidade, acolhimento e afirmação 
responsável de sua autoridade; (...) desenvolver-se 
profissionalmente e ampliar seu horizonte cultural, adotando uma 
atitude de disponibilidade para a atualização, flexibilidade para 
mudanças, gosto pela leitura e empenho na escrita profissional. 
(...) (SEF, 1999, p. 81-84)17. 
 

Essas referências, claro, partem da idéia de que o implemento de 

propostas e políticas educacionais, em nossa atualidade, que visem a uma 

melhoria na qualidade do ensino não pode esquecer de dedicar uma atenção 

fundamental à questão da formação do professor e, no caso do texto acima 

citado, da sua autoridade. 

Entretanto, há, também, além dos enfoques já citados, a compreensão de 

que o que ocorre, na verdade, é o "desaparecimento da função de mestre do 

professor" (FERNANDES, 1998, p. 03). Ou "o desaparecimento de uma das 

funções tradicionais do professor, aquela que o configurava como agente 

espiritual, enquanto docente, e como orientador social, enquanto personalidade 

 
17 Grifos nossos. 
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modelar no interior da comunidade" (FERNANDES, 1998, p. 03). É exatamente 

nesse campo de reflexões acerca da condição docente que se concentra boa 

parte do debate educacional, tendo como explicação um conjunto de fatores que 

fragilizam aquele que hoje está no centro das questões pedagógicas: o 

professor. 

Entre várias leituras e propostas para compor o que seriam as "novas 

bases da docência", surgem novas características e qualidades destinadas a 

constituir o novo estatuto do professor. A autoridade, tal como vimos em SEF 

(1998), vem sendo chamada a ocupar um lugar de destaque em meio às novas 

qualidades ou características no cenário educacional. Embora exista um "senso 

comum" em torno de sua manifestação na educação, sabemos que foi após a 

década de 60 que a autoridade passou a ser associada como algo indesejado 

para a relação pedagógica: poder, violência, dominação, coerção, coação. A 

questão é que, apesar, de sua associação a características negativas da prática 

pedagógica, autores como Paulo Freire (1998), La Taille (1999) e outros 

reclamam a sua reconsideração, o que nos coloca, também, na posição de 

indagarmos mesmo sobre o significado e a importância do retorno à autoridade 

na educação, já que sua referência está associada ao declínio da importância do 

professor, do seu valor no cenário educativo atual. 

Diferente do sentido que se atribuiu à autoridade a partir da década de 60, 

autores, como Paulo Freire (1998), La Taille (1999), Carvalho (1999), Furlani 

(1991), defendem a necessidade da referência à autoridade na educação, a qual 

não se restringe à questão do próprio professor, mas, é tida como uma 

característica necessária da prática educativa.   

É partindo das referências feitas à questão da autoridade na educação, 

em especial do professor, que buscaremos, nas próximas páginas, dedicar maior 

atenção à questão da autoridade a fim de encontrar, através de um 
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entendimento do seu significado em alguns autores e, finalmente, na concepção 

dos próprios professores, elementos que nos auxiliem e contribuam para a 

reflexão atual acerca do professor, já que ele tem sido posto como um dos mais 

afetados pelas mudanças que estão ocorrendo na educação, resultando naquilo 

que Nóvoa chamou de o "eclipse dos professores" (NÓVOA, 1993, p. 8).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – A AUTORIDADE REVISITADA: 
elementos para discussão 



 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Considerações Iniciais 

A AUTORIDADE parece ser um daqueles temas que entram e saem de 

cena no centro dos debates acerca das questões humanas. Sua aparição se dá 

nos campos mais variados e sob diversas abordagens.  

A primeira referência feita a essa palavra, o primeiro "talhe", segundo 

Hannah Arendt, pode ser localizada na Roma Antiga. E embora ela tenha se 

manifestado enquanto problema político entre os gregos, foram os romanos, diz 

a autora, que cunharam tanto “o conceito como a palavra”: “auctoritas”, ou seja, 

“aquele(s) a quem se reconhece a responsabilidade de um aumento constante 

da fundação” (ARENDT, 1997, p.142).   

Depois de compor a tríade do que seriam os fundamentos da concepção 

da vida política dos antigos (religião-tradição-autoridade), como observou Arendt, 

a autoridade tornou-se um tema corrente e tratado além das fronteiras da "res 

publica": da filosofia política à psicologia, da sociologia à educação, da sociologia 

às ciências sociais aplicadas. Esses vários caminhos multiplicar-se-iam se 

inseríssemos os respectivos autores das diversas áreas que trataram da questão 

da autoridade. Pior ainda seria o caminho se tomássemos essa empreitada 

como um dos objetivos deste trabalho.  

Para Cláudia Davis e Sérgio Luna (1991), em um artigo para revista 

Cadernos de Pesquisa, o problema da autoridade na educação requer que 

consideremos três principais questões: 1) Se é concebível a existência da vida 

social e da cultura sem recorrer à noção de autoridade; 2) Se a autoridade for 
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uma necessidade da organização mesma da vida social, que contornos ela pode 

adquirir; 3) Se há diferentes modalidades de autoridade, qual é aquela que, 

legitimamente, deve ser exercida pelo professor.  

Embora não seja intento deste trabalho encontrar respostas para essas 

indagações, reconhecemos que elas representam uma das atuais tentativas de 

encaminhar possíveis respostas para a questão, sempre renovada, da 

autoridade na educação. Elas nos remetem ao confronto com as diversas 

concepções que têm colocado a autoridade como um dos principais problemas 

da educação, constituindo-se como o momento atual de nossa indagação acerca 

do valor e da importância da autoridade para as questões educacionais, tais 

como fizeram outros autores no decorrer da história do pensamento pedagógico.   

Assim, antes de tentarmos apresentar nossa proposta sobre a questão da 

autoridade do professor, seria de boa medida discorrermos sobre o que a 

autoridade tem sido e o que outros autores pensam, ou pensaram, a esse 

respeito.   

 

2.2 – A autoridade como problema teórico na educação 

Já vimos quantas questões podemos levantar ao falarmos da autoridade na 

educação, a começar pela própria indefinição que o termo assumiu no discurso 

educacional. Dizemos, por exemplo, que um professor usou autoridade ao lesar 

a liberdade do aluno, mostrando-se como dono da verdade, monopolizando a 

relação pedagógica e aniquilando a autonomia do sujeito. Aqui a autoridade é 

denunciada e criticada por muitos autores, como Lobrot (1997) e Rosa (2000), 

em que a autoridade está associada ao uso de meios coercitivos e violentos pelo 

professor para fazer prevalecer a sua vontade sobre a do aluno. 

Nesses dois autores, a autoridade está relacionada com a questão da 

legitimidade do papel do professor, a qual não só coloca em dúvida a autoridade 
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do professor apenas pelo fato, simplesmente, de ele possuir um saber 

disciplinar, mas, também, o que é mais grave, pelo fato, também, dele já trazer 

expresso, em sua prática, o conjunto de valores éticos, morais e políticos, de 

caráter formativo, que deve ser imposto aos alunos. 

Para autores como Lúcia Furlani (1991), a autoridade deve estar 

assentada, sobretudo, na competência profissional, legitimada numa relação de 

exercício conjunto do poder entre aluno e professor. Assim, abdica tanto à 

negação da autoridade como se opõe à autoridade legalizada e como 

reprodução da hierarquia social na escola. 

Furlani considera que para a competência ser a mola mestra da autoridade 

do professor, ele tem que assumir quatro funções básicas: 1) a de transmissão 

do conhecimento; 2) a de facilitador de desempenhos adequados (no 

disciplinamento da situação pedagógica); 3) a de diagnosticador (a partir de sua 

avaliação); 4) a de vivenciador de modelos democráticos no relacionamento 

democrático com o aluno (FURLANI, 1991, p. 37). Entretanto, todas essas 

funções devem ser reconhecidas no exercício do poder conjunto com os alunos. 

Para a autora, nessa perspectiva é possível uma via democrática para a relação 

professor/aluno, pois, segundo ela, “a autoridade que surge através da 

competência e do desempenho profissional do professor pode estabelecer uma 

mediação democrática” (FURLANI, 1991, p. 30).  

Um outro significado atribuído à autoridade diz respeito ao da sua 

legitimidade institucional, cujo reconhecimento se dá através de mecanismos 

legais, não demonstrando, explicitamente, a relação de poder, mas, do 

convencimento diante da confirmação institucional e do reconhecimento do 

professor enquanto um profissional do ensino. Mas, se pensarmos a autoridade 

como algo legitimado apenas por um corpo institucional, caímos no possível erro 

da tecno-burocracia como reguladora da relação pedagógica e da própria 
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autoridade do professor, tal como podemos observar em Max Weber (1982; 

1987) acerca dos "tipos de dominação" (tradicional, carismática e legal). 

É, também, a partir do problema da legitimidade que Olivier Reboul, em 

Filosofia da Educação (1980), irá tratar a autoridade como um problema 

fundamental do mundo educacional. Ele entende que a autoridade se constitui a 

partir de duas funções básicas: diz respeito ao fato dela corresponder, ao 

mesmo tempo, ao “poder de fazer-se obedecer” e ao ato mesmo de “dar-se esse 

poder por legítimo” (REBOUL, 1980, p. 27). Mas, é, sobretudo, a legitimidade 

que o mesmo irá pontuar como a questão central da autoridade. Para Reboul, a 

autoridade pode assentar-se sobre diversas formas de legitimidade, cujo objetivo 

é o de dar "validade" a alguma forma de comportamento ou concepção de 

mundo. 

Assim, segundo o autor, podemos ter diversas formas de autoridade: 1) a 

autoridade que se respalda numa espécie de contrato, de cunho mais racional, 

em que a legitimidade assume um perfil de legalidade, reconhecida a partir de 

critérios legais (semelhante à "dominação legal", em Max Weber); 2) a 

autoridade do perito, respaldada na competência e no saber sobre determinada 

área do conhecimento (profissional). Assim, temos a autoridade do médico, do 

engenheiro, etc.; 3) a autoridade do árbitro, cuja legitimidade reside num 

reconhecimento dado e preexistente que não carece de justificativa. Essa 

autoridade não precisa de competência e é menos racional que a de um perito; 

4) a autoridade do modelo que tem como legitimidade o fato de a mesma advir 

do prestígio social seja encarnado numa personagem da história ou do cinema 

ou, até mesmo, do mestre e professor. O prestígio aqui é uma forma de 

reconhecimento social que obtemos ao fazer parte do modelo de subjetividade, 

de conduta, por exemplo; 5) a autoridade do líder, cuja feição é menos racional 

que as anteriores e pauta-se, também, no prestígio, o qual, no entanto, é único, 
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ou seja, só pode ser exercido por uma pessoa, cujo reconhecimento se dá 

através de seu carisma; 6) por último, temos a autoridade do Rei que o autor 

denomina de “a mais irracional de todas”. “É suportada como se suportam a 

gravidade, os instintos, a vida, a morte; como lei inexplicável, mas irrevogável” 

(REBOUL, 1980, p. 28). 

Mas segundo Reboul, a questão da autoridade, por conseguinte da 

legitimidade, está relacionada aos fins da educação; questão que no decorrer da 

história da pedagogia gerou várias concepções de formação do indivíduo e do 

papel do professor nessa formação. Para Reboul, foi Rousseau quem tentou 

estabelecer uma nova proposta nesse sentido. Foi ele quem primeiro, em seu 

Emílio, colocou em questão a determinação da sociedade sobre os objetivos da 

educação, estabelecendo o estatuto constitutivo da noção de infância. Assim, a 

escola, aos poucos, vai assimilando esse ideal de infância, modificando sua 

concepção pedagógico-formativa sobre o sujeito da educação. Segundo afirma 

Hannah Arendt, “o significado da educação só se desenvolveu, conceitual e 

politicamente, no século XVII” (ARENDT, 1997, p. 225). É, por exemplo, o que 

afirma Ghiraldelli Jr., em Infância, educação e neoliberalismo: 

(...) a escola vai se reorganizar para se ocupar da função 
disciplinar e instrutiva em favor da infância contra a paparicação 
promovida no lar, que, afinal, desconhece a nascente noção de 
infância e trata a criança como ‘adulto em miniatura’ ou, o que é 
pior, segundo Montaigne, a trata como um brinquedo 
(GHIRALDELLI JR., 1996, p. 16). 
 

Ghiraldelli Jr. observa que a criança, ao atingir status de indivíduo na 

concepção individualista liberal e neoliberal, termina por dissolver as fronteiras 

entre o “mundo do adulto” e o “mundo da criança”, e que as pedagogias que 

defendem uma certa “autonomia da criança”, na atualidade, de alguma forma, 
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põem em questão a autoridade do professor18.  

Para Moacir Gadotti, a idéia de autonomia na educação esteve, muitas 

vezes, relacionada à negação da autoridade e fundada numa “concepção 

emancipatória da educação”19. Enquanto isso, alguns autores, como Paulo 

Freire, vão, por outro lado, afirmar que a autonomia do educando só é possível 

se houver o exercício da autoridade pelo professor (FREIRE, 1996, p. 117-122). 

Mas, como fica novamente a tensão entre a autonomia do educando e a 

autoridade do professor, visto que são dois atributos requeridos hoje, até mesmo 

pelo discurso normativo? 

Como podemos ver, a questão da autoridade na educação, em todos 

esses autores, está relacionada a diversos aspectos: Lobrot salienta o 

psicológico; Furlani, parte de uma autoridade fundada, sobretudo, na 

competência; Max Weber aponta a questão do poder da racionalização, da 

tradição e do carisma; Reboul nos mostra como as idéias pedagógicas 

distorceram a questão da autoridade, confundindo-a com a coerção (REBOUL, 

1980, p. 46). E outros que, por ventura, não foram citados aqui, como La Taille 

(1999) e Carvalho (1999)20, que tratam da problemática relação entre a 

autoridade e a autonomia na educação, sob diferentes abordagens, num livro 

organizado por Julio G. Aquino. 

Essas linhas, escritas com uma intenção e caráter mais expositivos, 

 
18 Essa situação de crise da autoridade do professor parece ter assumido a sua forma mais 
radical com as pedagogias não-diretivas de Carl Rogers e A. S. Niell (1883-1973), que 
influenciaram, na Inglaterra, em 1921, a tão conhecida escola Summerhill. E é aqui que podemos 
ver presente a inversão de uma preocupação anterior que, no lugar das crianças, no dizer de 
Philibert, pretendiam “(...) jogar o adulto com a água do banho fora” (...jette l’adulte avec l’eau du 
bain) Philibert, citado por Reboul, em Filosofia da educação, 1980, p. 83.  
19 Para ele, foi o educador Vittorino da Feltre (1378-1446), com sua “La Casa Giocosa”, quem 
primeiro propôs uma escola anti-autoritária, centrada na criança. Mas, foi com John Locke que o 
termo autogovern (self-govenment) pôde fazer parte do vocabulário e ideário pedagógicos, 
atravessando diversas correntes pedagógicas na história da educação. 
20 Estamos nos referindo aos textos: Autoridade na escola (p. 9-29) e Autonomia e autoridade no 
construtivismo: uma crítica às concepções de Piaget (p. 49-70), respectivamente. Ambos os 
textos estão no livro Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas e práticas. Julio 
Groppa Aquino (Org.), 1999.  
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apenas nos situa sobre os diversos olhares que têm definido a autoridade na 

educação, de uma forma ou de outra. Além delas, poderíamos encontrar uma 

miríade de outras abordagens, que nos deixaria somente uma alternativa: admitir 

a impossibilidade de resolvermos a questão da autoridade, apenas na tentativa 

de definirmos uma terminologia, ou significado único, para essa palavra. Mesmo 

assim, entendemos que deixá-la (autoridade) de mão, sem ao menos uma 

reflexão, seria um outro erro.  

O que podemos observar, em boa parte das concepções sobre a idéia de 

autoridade, é que há uma tendência em considerá-la como algo negativo e 

nocivo para a própria educação.  Mas, o que nos interessa aqui é que, embora 

exista uma espécie de lócus communis na pedagogia, associando-a à idéia 

weberiana de "poder" e "dominação" (MAX WEBER, 1987), ela está sendo 

chamada a ocupar um lugar de destaque no debate educacional.  

Se de Max Weber herdamos uma das principais explicações sociológicas 

acerca da autoridade, com Lobrot e Jean Piaget essa explicação se deu mais 

diretamente a partir da psicologia e da educação. Mas, além de representarem 

os três pensadores mais influentes na questão da autoridade, Max Weber, 

Lobrot e Piaget, chamam nossa atenção sobre a condição da liberdade e da 

autonomia do sujeito, na relação de autoridade, constituindo-se, assim, de três 

visões diferentes acerca de como o sujeito se entrega à obediência e à 

submissão, na relação de poder.  

Se com Max Weber a autoridade aparece definitivamente relacionada com 

a "dominação" e o "poder", é com Lobrot e Piaget que a tarefa de superação 

dessa relação irá se dar. É claro que, exceto em Max Weber, cada um irá 

demonstrar essa superação a partir de processos distintos, mas, tanto em um 

como no outro, esse processo aponta para um enfoque e perspectiva 
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pedagógicas. A questão agora é: qual o lugar do professor nessas duas 

pedagogias?  

 

2.3 – Três noções de autoridade na educação: Max Weber, Michel Lobrot e 
Jean Piaget21

Há na questão da autoridade uma importância fundamental para os 

estudos sobre a educação, tal como observamos anteriormente. Ela está 

associada a um tipo ou característica da relação entre os indivíduos e a uma 

necessidade da própria vida social. Para a sociologia, que tem como um dos 

objetivos centrais saber o que torna ou constitui a sociedade tal como ela é, o 

estudo dessas relações é primordial.  

Visto que as sociedades não sobrevivem sem a aceitação e o 

reconhecimento, por parte dos indivíduos, de uma determinada regra, norma ou 

valor – o que faz com que seja possível, inclusive, a própria sociabilidade dos 

sujeitos –, o estudo da "obediência" ou "aceitação" torna-se um dos principais 

focos de discussão para a reflexão sociológica. 

 Foi Max Weber (1864-1920) um dos primeiros a dar atenção à questão 

da "obediência" como um fato social e de grande importância para o 

entendimento da sociedade, questão a partir da qual estabeleceu suas reflexões 

acerca, também, da autoridade. Para Max Weber, a "obediência" ou o fato de 

nos submetermos a uma determinada "ordem" e reconhecimento, por parte de 

alguém, pode ser orientada a partir de vários sentidos. Assim, na concepção 

 
21 Uma das razões por que dedicamos um item específico a esses três autores diz respeito ao 
fato de suas "teorias da autoridade" servirem de fundo teórico para vários trabalhos que tratam 
sobre o assunto. E, embora o considerem de diferentes perspectivas, é claro, colocam o 
problema da autoridade basicamente como um problema do poder ou da coação. Daí, a segunda 
razão da escolha dos três autores, o fato de a autoridade está relacionada sempre à condição de 
influência ou determinação das subjetividades, no disciplinamento da individualidade dos outros. 
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weberiana, o estudo da "ação"22 de obedecer deve considerar tanto o ponto de 

vista de quem obedece como o de quem possui o poder de fazer-se obedecer. É 

a partir desse campo de reflexão que se situa a problemática da autoridade, em 

Max Weber, relacionada às formas de dominação e de poder23. Dominação 

entendida como "probabilidade de encontrar obediência a um determinado 

mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão" (MAX WEBER, 

1982, p. 128).  

O fato de aceitarmos e reconhecermos, como conteúdos de obediência 

inquestionável, determinadas normas e valores é que os fazem fontes de 

autoridade. Entretanto, é importante salientar que, para Max Weber, a autoridade 

não é uma entidade ou algo que se possa localizar de um modo preciso e único, 

por exemplo, numa pessoa ou indivíduo. Ou seja, o que indica a presença da 

autoridade é a própria "crença subjetiva" na sua validade e legitimidade (MAX 

WEBER, 1987, p. 59).  

A dominação, como uma "ação social"24 assim como a autoridade, pode 

dar-se, dessa forma, a partir de três principais fontes de legitimidade: ela pode 

pautar-se em fontes "legais", sendo denominada de "dominação legal" (MAX 

WEBER, 1987, p. 59); pautar-se na competência e na "razão instrumental”, a 

 
22 O próprio conceito de "ação", em Weber, já nos indica a consideração acerca dos aspectos 
subjetivos na questão da autoridade: "Por ação, entende-se, neste caso, um comportamento 
humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de omitir e permitir) sempre que e na 
medida em que o agente ou os agentes o relacionam com um sentido subjetivo". Assim, para 
Max Weber, a obediência a uma ordem ou norma pode ser orientada por mais de uma fonte de 
reconhecimento ou legitimidade, como é o caso dos três tipos de autoridades tratados por Max 
Weber, quais sejam: "autoridade legal", "autoridade carismática" e a "autoridade tradicional" 
(WEBER, Max. Economia e Sociedade, 1991, p. 03). 
23 Aliás, a autoridade torna-se uma questão central na sociologia de Max Weber, visto que é a 
partir da crença na autoridade que a "ação social" se efetiva. Senão, vejamos: "A ação, 
especialmente a ação social, e mais particularmente a relação social, pode ser orientada, de 
parte dos indivíduos, pelo que constitui sua 'representação' da existência de uma autoridade 
legítima" (WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia, 1987, p. 55). 
24 A "ação social", no sentido weberiano, "(...) significa uma ação que, quanto a seu sentido 
visado pelo agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este 
em seu curso" (idem). No caso da dominação, enquanto ação social, a relação de autoridade não 
se dá de modo unilateral, mas, o seu entendimento passa pela compreensão do sentido atribuído 
tanto por parte de quem representa a "autoridade" como de quem a ela se submete.  
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dominação burocrática, que, para Max Weber, é o tipo mais puro dessa forma de 

dominação.  

É na dominação legal que se sustenta a autoridade cuja legitimidade é 

resultado do processo de "racionalização" das condutas humanas submetidas à 

perícia e às justificativas técnicas, diferentes, por exemplo, da "autoridade 

tradicional" ou "carismática", cuja legitimidade não é posta em questão: seja por 

causa de uma crença na existência de um valor "sagrado do passado", onde são 

transmitidos os "hábitos" conservados, como é o caso da primeira; seja pela 

“devoção” e reconhecimento dos dotes sobrenaturais e exclusivos de uma 

determinada pessoa, como é o caso da segunda. Para Max Weber, alguns 

exemplos de "tipos puros" da dominação carismática "são a dominação do 

profeta, do herói guerreiro e o grande demagogo" (MAX WEBER, 1982, p. 135).          

Há, entretanto, segundo a observação de alguns autores (SOUZA, 1997; 

BOUDON E BOURRICAUD, 1993; CASTRO, 1997), uma prevalência da 

autoridade que se pauta na "dominação legal", nas relações sociais. Aliás, é a 

observação weberiana acerca do processo de "racionalização da vida" do 

homem moderno que parece animar essa hipótese. Para Boudon e Bourricaud 

(1993), a crescente "racionalização" da conduta e do conhecimento humanos 

acerca do mundo e do homem sobre si mesmo, como fontes de legitimidade da 

autoridade25, à medida que individualiza a capacidade de comprovação de uma 

competência (fonte da autoridade), terminam por possibilitar uma hierarquização 

das relações pautadas na autoridade que agora se encontra nos sujeitos,

 
25 Essa idéia pode ser melhor observada na seguinte explicação dos autores: "A autoridade 
racional-legal caracteriza-se então por sua capacidade de justificar-se, de apresentar suas 
razões a qualquer solicitação qualificada de explicação" (BOUDON, R. e BOURRICAUD, F. 
Dicionário Crítico de Sociologia, 1997, p. 30). 
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individualmente26.    

Na compreensão do próprio Max Weber, uma das principais 

características da "autoridade legal” é: 

proceder sine ira et studio, ou seja, sem a menor influência de 
motivos pessoais e sem influência sentimentais de espécie 
alguma, livre de arbítrio e capricho e, particularmente, 'sem 
consideração da pessoa’, de modo estritamente formal segundo 
regras racionais ou, quando elas falham, segundo pontos de 
vista de conveniência 'objetiva’ (MAX WEBER, 1982, p.129). 
 

Para Max Weber a "racionalização" (razão subjetiva) e "intelectualização" 

da vida humana deram origem a um "desencantamento do mundo". Pois, tal 

como irão retomar outros autores, Max Weber observa que a instrumentalização 

do saber, que se dá através da própria racionalização, fez com que o homem 

passasse a viver num mundo "desencantado", já que não precisaria mais, na sua 

compreensão do mundo em que vive, de mitos, explicações religiosas e 

sagradas, tendo, agora, que adquirir e "reproduzir" os saberes e conhecimentos 

garantidos pelo poder regulador da razão, para se relacionar com os outros e o 

mundo. Mas, ninguém melhor do que o próprio Max Weber para expressar essa 

condição: 

Portanto, significam que, no essencial, não intervêm forças 
misteriosas incalculáveis, mas que, em princípio, podemos 
controlar todas as coisas mediante o cálculo. Isto supõe um 
desencantamento do mundo. Já não é necessário recorrer a 
meios mágicos a fim de dominar ou implorara os espíritos, como 
fazia o selvagem, para quem existiam tais poderes misteriosos. 
Os meios técnicos e os cálculos cumprem essa função. É este o 
significado primordial da intelectualização (MAX WEBER, apud 
LAZARTE, 1996, p. 76). 
 

 A presença de um certo pessimismo na tese weberiana, concebendo a 

vida do homem moderno como um "cárcere de ferro", pautada na "razão 

instrumental" e na "supervalorização do indivíduo", o qual agora se volta para a 

 
26 Parece-nos que um dos exemplos desse tipo de hierarquização pode ser encontrado no 
conceito de "Linha de Staff" ou "Autoridade de Staff", no campo da Administração Científica, a 
partir das idéias de Fayol. A "Autoridade de Staff" parte do entendimento de que a hierarquia 
entre os profissionais de uma empresa, por exemplo, se dá pela especialização ou áreas de 
competência e conhecimento técnico que os indivíduos possuem (CHIAVIENATTO, I, Teorias da 
Administração Geral, 1993). 
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satisfação de suas necessidades cotidianas, termina por solapar a crença na 

autoridade, já que ela faz parte da própria racionalização das relações sociais, 

pautadas na ocultação e negação das subjetividades, dos valores pessoais, cujo 

controle tornou-se bastante questionável após o esgotamento das concepções 

de sujeito da modernidade.  

Para a educação, onde a "obediência" e o "reconhecimento" da 

legitimidade do professor e da escola têm sido constantemente retomados como 

uma das questões cruciais (ver, por exemplo, FURLANI, 1991; DAVIS e LUNA, 

1991), o debate sobre a crise da autoridade torna-se um problema delicado, já 

que a escola tem que lidar com as exigências e influências sociais no campo da 

educação, entendida como uma das principais fontes para a sobrevivência das 

sociedades27. 

Mas, para autores como Boudon e Bourricaurd (1993), a autoridade do 

professor é distinta da "autoridade legal" (burocrática) weberiana, pois, enquanto 

essa se caracteriza "por sua capacidade de justificar-se, de apresentar suas 

razões a qualquer solicitação qualificada de explicação", apoiada num corpo 

coerente e prescrito de saberes e competências, a autoridade do professor, ou a 

"autoridade do profissional" como dizem os autores, vê-se dependente não só de 

competências e saberes técnicos, mas, também, da capacidade que possui de 

despertar confiança no aluno, ou cliente, pois, a capacidade avaliativa desses 

últimos para julgar e optar por essa ou aquela escola, por esse ou aquele 

professor não se dá no campo da competência ou da perícia técnica dos 

saberes, mas, nas "proposições lógico-experimentais" dos indivíduos, que os 

possibilita prever garantias de resultados desejados.  

 
27 É inclusive a relação entre educação e sociedade que aproxima pensadores da pedagogia e da 
sociologia, cujo exemplo clássico podemos encontrar no próprio Durkheim, o qual enfatizou em 
muitos dos seus estudos esta relação: "A educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio 
pelo qual ela prepara no íntimo das crianças, as condições essenciais da própria existência." 
Émile Durkheim, Educação e Sociologia, 1967, p. 41. 
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Dessa forma, mesmo partindo da concepção weberiana de autoridade, 

associada à idéia de "poder" e "dominação", em Boudon e Bourricaurd (1993), a 

questão da autoridade do professor implica a consideração de aspectos 

subjetivos e intersubjetivos da relação pedagógica que assume um caráter muito 

mais personalizado, tornando-se, assim, decisiva a influência das "alteridades" 

na sua constituição.          

Dessa forma, tal como observou ainda Max Weber (1982), nada impede, 

porém, que exista a possibilidade da simultaneidade de manifestação de mais de 

uma forma de autoridade ou dominação (legal, tradicional, carismática) numa 

dada relação social e, em particular, na educação. Portanto, no caso específico 

da "autoridade legal", enfatizam Boudon e Bourricaud (1993) que essa, ao 

possuir como três principais características a existência de uma "competência 

limitada" e "circunscrita" por um conjunto de saberes, por ser delegada e por 

"não ser exercida em proveito próprio", mas a serviço de outrem (BOUDON e 

BOURRICAUD, 1993), pode, por exemplo, coexistir com outro tipo de 

autoridade, geralmente confundida com ela, como é o caso da "autoridade 

profissional", tal como expomos no parágrafo anterior. Os exemplos desse tipo 

de autoridade, dados pelos autores são: o médico, o advogado e o professor 

(BOUDON e BOURRICAUD, 1993). 

Assim, para Boudon e Bourricaud, há uma distinção fundamental entre a 

"autoridade legal", do tipo "burocrática", e a "autoridade profissional", embora 

tanto uma como outra seja baseada na competência e num conjunto de saberes, 

como é o caso do professor. Segundo esses autores, a primeira se dá a partir de 

uma hierarquia que se justifica pela competência e saber, não implicando a mim 

a sua avaliação ou escolha do seu serviço: "Portanto há muita probabilidade de 

eu pagar meus impostos a um coletor que não escolhi. Mas sou cliente do Dr. X 

ou da Sr. Y: eu é que escolhi" (BOUDON e BOURRICAUD, 1993, p. 31). Já no 
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caso da "autoridade profissional", ela é "fiduciária" pelo fato de não depender 

apenas da competência, mas, também, de outras qualidades que atendem às 

exigências daquele para quem ele presta seus serviços - o cliente. Nesse último 

caso, além de competências, o profissional tem que possuir qualidades que 

despertem confiança ou crédito nos indivíduos.  

No caso do professor, segundo esses autores, a autoridade é do tipo 

"profissional", uma vez que a sua competência não assegura totalmente o seu 

reconhecimento na relação com o aluno. Assim, a respeito desse aspecto, 

salientam eles: 

O exercício da autoridade não depende apenas da maneira 
como dele se desincumbem aqueles que dela estão investidos. 
Depende também da maneira como se acolhe a mensagem ou o 
comando. A esse respeito é preciso ressaltar que a autoridade é 
uma fonte de frustrações para aqueles sobre os quais ela se 
exerce (BOUDON e BOURRICAUD, 1993, p. 32).  
 

Vistas essas breves observações acerca da autoridade na educação, a 

partir do pensamento de Max Weber, podemos dizer que, embora ele não tenha 

construído uma "teoria da autoridade pedagógica" propriamente dita, é inegável 

o reconhecimento de sua grande influência no pensamento pedagógico no que 

concerne à questão da autoridade, pois, embora geralmente ele não seja citado, 

na literatura pedagógica, em relação à questão da autoridade, vem dele boa 

parte das influências conceptuais, comumente aceitas, a respeito desse assunto. 

Concepção, a partir da qual vários autores buscaram tratar enquanto um 

problema ou fenômeno especificamente educacional.  

Entre os autores em que a autoridade aparece como sinônimo de poder, 

domínio e coerção, estão Lobrot e Piaget. Foram eles uns dos que tentaram 

resolver o problema da autoridade, apontando para a possibilidade de sua 

superação. Mas, se pudemos observar, até Max Weber, uma consideração da 

autoridade a partir da ênfase nos aspectos intersubjetivos, sendo a autoridade o 

resultado de uma determinada configuração e momento das relações sociais, em 
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Lobrot e Piaget essa questão é interpretada a partir da ótica do sujeito, sendo 

resultado da ação e representação do indivíduo a partir de sua realidade 

psicológica. Assim, tal como observaram Boudon e Bourricaud, se na 

perspectiva weberiana a existência da autoridade é resultado da crença subjetiva 

numa legitimidade e reconhecimento que orientam a ação entre os sujeitos, para 

Lobrot e Piaget a preocupação é mais, e principalmente, saber de que forma, ou 

qual o processo psicológico e cognitivo que faz com que as pessoas a ela se 

submetam.   

Tanto um como outro, acabaram por estabelecer críticas a autores 

diversos: Lobrot, contra Marcuse e Reich; Piaget contra Durkheim e Faulconett. 

Cada um a seu modo, Michel Lobrot e Jean Piaget, fizeram da educação um dos 

focos principais como meio de superação da problemática da autoridade. 

Um dos estudos dedicados ao problema da autoridade é o de Michel 

Lobrot, A favor ou contra a autoridade (1972). Nesse estudo o autor trava um 

debate acerca da necessidade de uma teoria da autoridade, cuja compreensão, 

enquanto fenômeno de estudo, só é possível a partir de uma perspectiva 

psicológica e educacional.  

A autoridade para Lobrot é posse de poder. Tanto esse como aquela se 

originam da angústia, pois, segundo ele: “É a angústia que desencadeia 

diretamente as condutas autoritárias” (LOBROT, 1977, p. 27). A angústia, “falta 

de confiança nos outros”, é resultante da indiferença de certos valores. O 

estranhamento daí decorrente cria no homem uma necessidade de se defender 

dos “Outros”, objeto não desejado. A autoridade surge nesse contexto como um 

mecanismo de defesa, donde Lobrot reconhece sua “concepção puramente 

defensiva das relações humanas” (LOBROT, 1977, p. 27). Esse mecanismo age 

sobre as estruturas psicológicas dos indivíduos (controlando as pulsões, desejos 

e vontades) a fim de obter “reconhecimento” e “legitimidade” sobre os demais. 
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Ao referir-se à natureza da autoridade, Lobrot afirma que ela possui um 

caráter essencialmente educativo, no qual o ideal não se resume apenas em 

organizar as atividades dos indivíduos, como é o caso da “autoridade 

administrativa”28, mas, além disso: “(...) controlar os instintos e pulsões, dos 

efeitos práticos na produção do conhecimento e psicológicos” (LOBROT, 1977, 

p. 30). Para ele, a via de difusão da autoridade é a educação. Ela é, assim, o 

canal de ocorrência das diversas transformações no processo de subjetivação, 

durante várias fases na história.  É através dela que se dá a “formação das 

categorias dominantes” (LOBROT, 1977, p. 28). 

Para esse autor, a escola surge como lugar de reprodução desse 

processo “patológico” das estruturas psíquicas e subjetivas dos indivíduos a 

partir da relação “autoritária” – com autoridade. Embora identifique a autoridade 

como sendo “posse de Poder” (LOBROT, 1977, p. 15), pois, essa serve como 

instrumento para o seu exercício, atingindo o mundo político e social.  

Em Lobrot, o poder caracteriza-se pela "posse da propriedade" (de 

objetos, pessoas ou dinheiro) e pela autoridade, pois, para possuir essa 

propriedade é preciso, diz o autor, ter “força para defendê-la” (LOBROT, 1977, p. 

18) e, para isso, é preciso, por outro lado, usar essa mesma “força para coagir” 

(LOBROT, 1977, p. 18). Eis aí o papel da autoridade. Sua função é, sobretudo, 

“coagir!” (LOBROT, 1977, p. 34).  

A Liberdade para Lobrot é o antípoda da autoridade e sua principal 

preocupação. Diz ele que “(...) ser livre é não sofrer coerção” (p.127). E leva a 

sua concepção de liberdade até às últimas conseqüências, quando diz que: 

 
28 Para Lobrot (op. cit., p. 43), a autoridade assumiu diversos graus e características devido às 
mudanças históricas e sociais, sobretudo, com o advento da tecnologia. Elas, segundo ele, 
compreendem: a Autoridade Primária ou Parasitária (própria das sociedades primitivas), 
Autoridade Secundária ou Administrativa (que busca o poder por vias indiretas, pautada na 
técnica e na administração da coletividade) e a Anti-autoridade (resultado da tomada de 
consciência dos indivíduos contra a Autoridade Primária e a Secundária).  
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“Ser livre” é fazer o que bem quiser, como se diz, e esta fórmula 
deve ser tomada ao pé da letra, isto é, como uma aspiração a 
uma coincidência entre o querer e o desejo que é a coisa que se 
pode desejar mais profundamente” (LOBROT, 1977, p. 126). 
 

E é na “ausência” que a liberdade se manifesta. É a partir da “ausência” 

do Outro que eu posso representá-lo e “imaginá-lo” sem sofrer as mudanças 

psíquicas que a sua real presença poderia me causar. Ao tornar “presente” o que 

é “ausência”, a imaginação e a representação tornam ausentes as coerções 

objetivas que estruturam o campo psicológico dos sujeitos na relação autoritária. 

Essa concepção de liberdade termina por situar-se no campo da intimidade, cuja 

existência só é possível fora do mundo das alteridades (público), afastando, 

assim, o caráter interpessoal, próprio da educação. 

Se a autoridade está relacionada ao exercício do poder, pois retira a 

possibilidade de exercício da autonomia e da liberdade de outrem, frente a uma 

dada realidade, sendo uma forma de dominação, ela não ocorre, por outro lado, 

sem o consentimento do dominado, não existindo aqui a dicotomia entre 

dominado e dominador, mas, uma dada forma da relação humana, cuja 

característica corresponde a uma "atitude defensiva", ou depreciativa, em 

relação à alteridade.  

Para Lobrot, a educação é o campo próprio da manifestação da 

autoridade, reconhecendo em H. Marcuse e W. Reich os dois principais teóricos 

dessa questão. Segundo esse autor: "Sua crítica tem o grande mérito de situar 

de saída o fenômeno de autoridade ali onde ele se situa profundamente, a saber, 

no terreno educativo" (LOBROT, 1997, p. 27). Entretanto, para ele, essa forma 

de entender a autoridade nos possibilita, em parte, uma compreensão sobre a 

sua manifestação, pois, ela não vai a fundo no processo de interiorização da 

autoridade. Essa lacuna está presente, por exemplo, na idéia de "repressão", em 

Marcuse, que, segundo Lobrot, não compreende que a dominação não é algo 

que se encontra externo ou fora do dominado, mas, está intrínseca nele por meio 
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do processo de formação. Eis aí a segunda raiz do fenômeno da autoridade em 

Lobrot: a educação. È por esse motivo que o incluímos como um das referências 

no trato da autoridade, no âmbito educacional, pois, é a partir dessa 

compreensão que esse autor propõe elaborar e defender uma teoria da 

autoridade: como teoria das relações de poder, “relações de dominação”, com 

ênfase nos fundamentos psicológicos (LOBROT, 1972, p. 64). 

Assim, a referência psicológica do conceito de autoridade em Lobrot 

parece sustentar, em parte, a sua concepção de sujeito, a partir do mecanismo 

da psiqué (e de sua relação com a educação), que internaliza e efetiva a relação 

de autoridade. Mas, sustenta "em parte", pois, o sujeito que se torna escravo 

dessa relação manifesta, apenas, uma forma "patológica da subjetividade". O 

inverso dessa condição, o que anima o ideal de liberdade na obra do autor, é o 

sujeito que, livre da presença do "outro" pode encontrar a possibilidade de viver 

autônomo, dono de si. 

No que diz respeito à concepção de educação, essa "ausência da 

presença do Outro", retira da prática pedagógica a sua dimensão ética que lhe 

constitui (RÖHR, 2000). Para Pereira Júnior: 

 A ausência da presença mesma do professor e a negação 
de seu papel ativo no processo educacional, bem como a 
crença infundada num controle ético natural e espontâneo 
dos indivíduos também afasta a teoria de Lobrot da 
possibilidade de compor-se com a noção ética exposta 
porque também afasta a interpessoalidade (PEREIRA 
JÚNIOR, 1995, p.109). 
 

 Finalmente, a autoridade, tal como entendida por Lobrot, termina por 

desconsiderar o que é intrínseco à própria prática pedagógica, sua referência 

ética e interpessoal, como já pontuamos acima. O fundamento de sua crítica 

pode ser retomado no momento em que a escola, no período da década de 60, 

estava sendo alvo de sérias críticas, incluindo aí o próprio professor.  
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Se em Lobrot, a questão da autoridade, como negação da autonomia do 

sujeito, é perpassada por uma compreensão “subjetivista" e "auto-suficiente” da 

liberdade, em autores, como Piaget, essa mesma questão, enquanto antípoda 

da autonomia, só pode ser mais bem compreendida, considerando algumas das 

mudanças ocorridas nas relações sociais, uma das quais diz respeito ao 

processo de "subjetivação da responsabilidade" nas sociedades mais atuais e 

que, nas sociedades primevas, era reconhecida a partir do valor da "tradição" e 

da "coletividade" (PIAGET, 1994, p. 247). Assim, segundo esse autor, "a 

individualização da responsabilidade resulta, ao contrário, de uma limitação, de 

um enfraquecimento da responsabilidade coletiva"29. 

O que essa explicação considera como fundamental para nosso 

entendimento é que ocorre uma "inversão da origem do sentimento de 

responsabilidade”30, a qual é responsável pelo declínio de uma moralidade 

objetiva, “locus” onde se instala a relação de autoridade. Nessa condição, aponta 

Piaget, a atitude pedagógica de Durkheim, a partir de duas questões cruciais: 

De um lado, a criança, por si própria não está de posse dos 
elementos da moralidade, e convém, portanto, 'instruir sua 
natureza.' Mas, por outro lado, a 'ação educadora... não se 
exerce sobre uma tábua rasa. A criança tem uma natureza 
própria e, uma vez que é essa natureza que se trata de instruir 
para agir sobre ela, com conhecimento de causa, é preciso antes 
de mais nada procurar conhecê-la (DURKHEIM, apud 
PIAGET, 1994, p. 265). 
 

Para Durkheim, a quem a escola sempre se apresentou como um dos 

principais veículos de sociabilidade, já que a educação é um dos processos 

essenciais para a constituição e a sobrevivência das civilizações – idéia essa 

defendida em seu escrito sobre "Educação e Sociedade" (1967) –, essa seria 

uma das questões fundamentais.  

 
29 Grifo do autor 
30 É importante assinalar aqui que para Piaget, tal como observou em Durkheim e Fauconnet, é a 
existência do sentimento de responsabilidade coletiva, comunicável a todos, quem na verdade 
possibilita à autoridade o reconhecimento e a legitimidade, que representam a incorporação de 
um ideal moral comum a todos. 
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Concordando mais com a impossibilidade da inversão dos valores morais 

do que da subjetivação da responsabilidade tinha possibilitado nas modernas 

sociedades, e "não sendo a criança uma tábua rasa" (DURKHEIM, apud 

PIAGET, 1994, p. 265), Piaget opta, assim, pela segunda questão: "é preciso 

antes de mais nada procurar conhecê-la" (DURKHEIM apud PIAGET, 1994, p. 

265). Então, vence o sujeito! Mas, como surge na criança, enquanto sujeito para 

educação, a consciência moral? 

Foi em seu estudo sobre "O Juízo moral na criança" (PIAGET, 1994), que 

Piaget procurou tratar sobre essa questão, através da busca de uma gênese da 

moralidade ou da consciência moral na infância, dando, assim, um novo enfoque 

à questão da autoridade na educação.  

Para Piaget, na relação social, a autoridade é o elemento que representa 

o conteúdo da moral normativa e do dever que devemos seguir. Assim, 

independente da forma como ela se manifesta – entre o adulto e a criança ou 

nas crianças entre si –, o que a autoridade vai representar em ambas as formas 

de relação social é a coação, sendo a moral "imposta pelo grupo ao indivíduo e 

pelo adulto à criança" (PIAGET, 1994, p. 254).  

Mas a coação, como forma em que se manifesta o processo da 

autoridade, segundo Piaget, não pode ser mantida como única forma de relação 

social por estar prestes a ser superada pelas relações de cooperação, de 

respeito mútuo entre os indivíduos, no campo da moral. Assim, retomando os 

estudos de Fauconnet (A Responsabilidade) e Durkheim (Educação Moral), 

Piaget observa que, nas sociedades complexas e contemporâneas, o valor da 

tradição e do passado vai perdendo o seu peso na constituição da consciência 

moral dos indivíduos.   

Na educação essa situação já impossibilita de pensarmos o professor 

como aquele em quem antes se depositava a responsabilidade de servir como 
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referência na formação da consciência moral, assumindo o seu lugar de 

autoridade. Autoridade que, segundo Durkheim (DURKHEIM apud PIAGET, 

1994, p. 264), não é própria do professor, mas, de algo que ele representa e que 

lhe é superior: a sociedade.  

Embora reconheça que a relação de autoridade (a coação) se encontre 

presente no processo mesmo de socialização das crianças31, é a partir dessa 

condição que Piaget defende a sua superação, propondo para a pedagogia a 

necessidade de extinguir as relações pautadas na autoridade, em todos os 

níveis. Essa superação torna-se necessária para a existência mesma da 

educação, já que a "diferenciação social" (PIAGET, 1994, p. 254), o surgimento 

da subjetividade (de um "eu ") nas relações sociais, se dá não a partir de uma 

relação de coação que nega a possibilidade da existência autônoma dos 

indivíduos, mas, nas relações de cooperação e respeito mútuo. Assim, expõe 

Piaget acerca dessa questão: 

(...) na medida em que a cooperação substitui a coação, a 
criança dissocia seu eu do pensamento do outro. Com efeito, 
quanto mais cresce, menos sofre o prestígio do mais velho, mais 
discute de igual para igual e mais oportunidade tem de 
livremente opor, além da obediência, da sugestão ou do 
negativismo, seu ponto de vista ao ponto de vista de qualquer 
outro: desde então, não se descobre a fronteira entre o eu e o 
outro, como aprende a compreender o outro e a se fazer 
compreender por ele. A cooperação é, por tanto, fator de 
personalidade, se entendermos por personalidade não o eu 
inconsciente do egocentrismo infantil, nem o eu anárquico do 
egoísmo em geral, mas o eu que se situa e se submete, para se 
fazer respeitar, às normas da reciprocidade e da discussão 
objetiva (PIAGET, apud GHIGGI, 2001, p. 9).   
 

Mas, mesmo concebendo a influência social na constituição da 

consciência moral da criança, Piaget chega a considerar que a própria 

cooperação não pode se dar sem a regra, sem uma lógica que organiza 

 
31 O que Piaget advoga, na verdade, é a existência de duas morais na criança: a primeira, seria a 
moral da coação, do puro dever, totalmente objetiva, cujas características principais são a 
referência à autoridade e à heteronomia; a segunda, seria a moral da cooperação, cuja 
característica é a relação de solidariedade, a autonomia da consciência e da responsabilidade 
subjetiva (PIAGET, J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994, p. 250). 
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(equilibra) a relação sujeito/ambiente, e que tem origem antes dos 

comportamentos sociais, como é o caso do período sensório-motor, isto é, nos 

comportamentos que ele chama de "pré-sociais"32. 

Entendendo a relação de autoridade como momento a ser superado pela 

"razão" e "autonomia" da criança, ela só pode se dar, por outro lado, a partir de 

uma nova compreensão acerca da escola, espaço em que essa construção irá 

ocorrer. Assim, mais do que um lugar de disciplinamento do sujeito, a partir da 

moral objetiva e do dever, a escola deve ser mesmo, segundo Piaget, uma 

República de Crianças, através do "self-government" (PIAGET, 1994, p. 301). Ao 

professor, cabe a este abdicar da autoridade e ser apenas um "companheiro 

para as crianças" ou um "colaborador mais velho" (PIAGET, 1994, p. 271). 

Não é preciso dizer que a discussão acerca da autoridade, tanto em 

Piaget33 como em Lobrot, está bastante relacionada com a idéia de autonomia 

como um valor educativo. E tanto em um como no outro, salvo suas 

particularidades, a autonomia assume o centro da questão educativa, mas, pela 

superação da autoridade e em contraposição a ela.  

Fora as críticas que comumente são feitas, principalmente a Piaget, 

acerca do ideal de "self-governenment", ou na crença de uma "independência" e 

 
32 Na verdade, nos comportamentos pré-sociais, a criança já possuí uma representação do que é 
a realidade, mas esta  representação não lhe dá condições de distinguir o sujeito do objeto, o 
que é interno do que é externo, isto porque: "(...) as impressões vividas e percebidas não são 
relacionadas nem à consciência pessoal sentida como um 'eu`, nem a objetos concebidos como 
exteriores" (PIAGET, in: RAPPAPORT ET ALII. Teorias do Desenvolvimento, 1981, p. 67). 
33No caso específico de Piaget, retomar aqui a sua discussão acerca da autoridade não 
corresponde, apenas, a um eventual comentário, ou simples referência, a mais uma "teoria da 
autoridade." Para nós, o debate piagetiano tem, no mínimo, um valor histórico para a educação 
no Brasil, pois, é a partir das idéias da epistemologia genética de Piaget que o chamado 
"discurso da restauração" da escola (FORQUIN, 1993), se fundamenta. No Brasil, essa 
referência não se restringiu, apenas, ao campo teórico, mas, foi tomado como referência para 
uma nova consciência pedagógica, denominando o que hoje conhecemos por "construtivismo", o 
qual, a partir da década de 80, cimentou diversas propostas político-pedagógicas, através de 
uma acirrada crítica contra o que, geralmente, chamamos de ensino "tradicional". Um exemplo 
dado por Rosa (2000, p. 45) é o Ciclo Básico implantado na rede estadual de ensino em São 
Paulo, em meados de 1984. A hipótese de Carvalho (CARVALHO, in: AQUINO ET ALII, 1999) é  
que, no Brasil, essas influências se iniciaram, mesmo, desde a década de 60, como foi o caso 
dos Ginásios Vocacionais, por exemplo, a partir do ideal de "autogoverno" (self-governenment), 
cuja proposta foi defendida no cenário pedagógico, tendo como uma das referências, claro, o 
próprio Piaget.  
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"autogestão da infância" – embora pareça que retomar essa questão seja algo 

por demais desatualizado –, existe no debate educacional atual uma tentativa de 

resgatar e reconsiderar o valor da autoridade do professor como uma das vias e 

possibilidades de reflexão sobre os problemas que hoje afligem o cenário 

educacional.  

Além dos textos que já citamos, podemos encontrar, na literatura 

pedagógica mais atual, diversos autores que relacionam as questões da ética, 

da indisciplina, da violência, da tão falada "formação para cidadania", com o 

problema do "declínio" da autoridade do professor. E essa referência, em alguns 

deles, assume mesmo um caráter de defesa em prol da autoridade, nem que 

para isso, como fazem alguns – Carvalho (1999), La Taille (1999), Gusdorf 

(1987) – tenhamos que criticar os "detratores dessa autoridade". 

Por outro lado, a crítica à autoridade teve como um dos motivos de sua 

causa a defesa da libertada e da autonomia, sendo essa conquistada pela 

consciência e pela razão humanas, tendo na idéia de "autogoverno" da infância 

um dos seus principais exemplos, no âmbito da educação. 

Para Arendt, a crença no "self-governenmet", numa "sociedade de 

crianças", reflete uma crise que tem na política as maiores conseqüências. Para 

ela: 

Essa retenção da criança é artificial porque extingue o 
relacionamento natural entre adultos e crianças, o qual, entre 
outras coisas, consiste do ensino e da aprendizagem, e porque 
oculta ao mesmo tempo o fato de que a criança é um ser 
humano em desenvolvimento, de que a infância é uma etapa 
temporária, uma preparação para a condição adulta (ARENDT, 
1997, p. 233).  
 

É levando em consideração algumas das idéias desenvolvidas por essa 

autora que iremos dedicar, nas próximas linhas, uma atenção à sua discussão 

acerca da autoridade e a relação dessa com a política, a cultura e a educação, 

finalizando, assim, o quadro das concepções e teorias sobre a autoridade, as 

quais se dedicou esta pesquisa.   
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2.4 – A crise da autoridade: a relação entre política, cultura e educação em 
Hannah Arendt 

Se toda pergunta implicam uma busca e explicação, o início da questão da 

autoridade em Hannah Arendt está no problema do declínio da política e da 

nossa relação com o passado que, como veremos, permeia toda a sua 

discussão e nos demais temas tratados pela autora.  

Sem dúvida, a preocupação em resgatar a dignidade da política em 

Hannah Arendt está bastante expressa em muitos dos seus textos. É dela que 

parte sua preocupação principal, apontando que a política, como condição 

humana, vem perdendo importância nas formas de convívio entre os homens. 

Essa mudança, segundo Arendt, ocorreu de forma mais transparente no mundo 

moderno. Diz ela: “A época moderna, com sua crescente alienação do mundo, 

conduziu a uma situação em que o homem, onde quer que vá, encontra apenas 

a si mesmo” (ARENDT, 1997, p. 125).  

Mas, a alienação aqui tem um duplo sentido, sendo entendida como 

abandono, por parte do homem, da esfera pública, da vida em comum, cujo 

entendimento do mundo parte do subjetivismo, do "cogito" cartesiano, de um 

"mundo interior" (ARENDT, 2000, p. 263). Por outro lado, a alienação é 

conseqüência do "apequenamento do mundo", após a descoberta do Universo, 

cujas leis deram ao homem, pelo menos na modernidade, a capacidade de 

explicar os fatos existentes, de dar previsibilidade ao mundo. Agora, é o 

Universo e não o Mundo, a partir do qual se concebe as ações humanas. A 

alienação aqui é tida como o fim da idéia de "mundo", constituído pelas ações e 

palavras dos homens. Esse "mundo" que se interpõe entre os homens 

(ARENDT, 1997), é onde se instaura a liberdade e funda-se a autoridade. Para 

Arendt, a liberdade está relacionada à capacidade de começar algo, mas, entre 

os homens. 
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Dos dois significados da alienação, é, sobretudo do ponto de vista do 

"cogito" (ARENDT, 2000, p. 293) cartesiano que Arendt aponta como 

conseqüências para aquele tipo de relacionamento com o mundo, no qual se 

manifesta a própria vida política: o senso comum. Política entendida como 

espaço necessário à liberdade humana, tendo em vista a "pluralidade dos 

homens" (ARENDT, 1998, p. 21). Assim, diversa da família, onde as diferenças 

são os fundamentos da própria relação hierárquica e onde esse tipo de relação é 

para ela necessária, na política essas diferenças são asseguradas pela 

liberdade, através da “ação”, a qual, diferente do "trabalho" e do "labor", é a 

atividade humana através da qual se manifesta essa "pluralidade", que nos 

homens corresponde à "conditio sine qua non" e "conditio per quam" para a 

ação. Em A condição humana, Arendt nos diz: 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os 
homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde 
à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e 
não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo (ARENDT, 
2000, p. 15).    
 

Por outro lado, a alienação se dá através do esvaziamento do sentido da 

política, em decorrência da "racionalização da vida"34, tendo as relações entre os 

homens e a aparência do mundo, que se dá nessa relação, reduzidas às normas 

e interesses individuais, pautadas numa ética que só consegue compreender o 

Outro como um "Eu à distância" (BADIOU, 1995)35. 

 
34É importante salientar aqui que as sociedades contemporâneas parecem ter herdado da 
modernidade formas de relações sociais (e políticas) entre os indivíduos, onde a constituição 
delas foi (é) pautada nas competências, nos saberes especializados e na racionalidade que 
despertam a "confiança" e a aceitação por parte dos sujeitos, tornando possíveis os contratos 
sociais, políticos e profissionais. Dessa forma, a sociabilidade moderna (e contemporânea) 
estaria assegurada por uma espécie de "cultura epistemológica", da qual é difícil se livrar, tal 
como observou Giddens em A conseqüências da modernidade (1991).    
35 É França quem observa essa tendência a partir das considerações de Chauí e Arendt: "A idéia 
de indivíduo livre que se relaciona com outros homens por meio de contratos é o eixo fundador 
da racionalidade moderna. Não é mais o mundo que se interpõe entre os homens, reunindo-os e 
separando-o, mas sim a racionalidade das normas, leis e contratos. A atitude ética passa a ser a 
verificação da utilidade de cada interesse" (FRANÇA, S. A. M. Autoridade e autonomia: 
fundamentos do mundo dos homens. In: AQUINO, J. G. (Org.). Autoridade e autonomia. São 
Paulo: Summus, 1999. p. 155-168).   
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A retirada dos homens do espaço político – o espaço da "Ação" e da 

"Palavra" – para assegurar a liberdade, privado da presença dos demais, 

contribuiu para a constante presença dessa alienação, no mundo moderno. Ou, 

como aponta Arendt, “A transferência de todas as atividades humanas para a 

esfera privada e o ajustamento de todas as relações humanas segundo o molde 

familiar (...)” (ARENDT, 2000, p. 44). Mas, o mais profundo dessa inversão tem 

uma relação com a separação entre o pensamento e a ação, o divórcio entre 

filosofia e política (ARENDT, 1993). Daí em diante, a preocupação de Arendt 

residiu na reconsideração da relação entre ambas. 

 Do divórcio entre filosofia e política – cujo momento inaugural para Arendt 

foi a morte de Sócrates – nasce a desconfiança do filósofo para com a política, o 

abandono da "opinião" e a busca da "verdade" que, para a política, só seria 

possível através do "governo do filósofo".  

Para ela (a política), que estava assentada na "autoridade" e na "tradição", 

essa situação implicaria numa intervenção e direção por parte do filósofo na 

coisa pública.  A fissura entre o "pensar" e o "agir" políticos termina modificando 

o próprio sentido da autoridade. Para Arendt, foi com Platão que a busca da 

"verdade", em contraposição à "doxa", tornou-se um pré-requisito para o 

restabelecimento da autoridade na política. 

Embora a crise da autoridade já tivesse ocorrido entre os gregos, foram os 

romanos, diz a autora, quem cunharam tanto “o conceito como a palavra” 

“auctoritas”, ou seja, “aquele(s) a quem se reconhece a responsabilidade de um 

aumento constante da fundação” (ARENDT, 1993, p.142). Era a partir da 

autoridade que o Império Romano legitimava a sua fundação, assentada na 

tradição e na religião em seu sentido original. A autoridade, nesse caso, estava 

ligada ao passado.  
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Com a crescente influência da Igreja Cristã (ARENDT, 1997, p. 176), a 

religião (que aqui assume um sentido romano, de onde temos “re-ligare” (“ligado 

ao passado”), foi perdendo essa característica primeira apoiada na instituição da 

igreja, sobretudo católica, através da autoridade papal que nada mais fez senão 

colocar em descrédito tanto a Fé como a própria instituição religiosa. 

Essa regressão da autoridade, e seus desdobramentos, culminaria com 

sua constante associação às formas coercitivas e violentas de estabelecer a 

obediência e assegurar o respeito. O sintoma de seu total esfacelamento se deu 

a partir do momento em que as relações entre os homens não seriam mais 

creditadas nem à tradição ou ao passado, nem tampouco à capacidade da 

razão, das antigas categorias do pensamento, após o Totalitarismo ter 

demostrado que tudo é possível! (ARENDT, 1989). Esse é, sem dúvida, um dos 

principais eventos em torno do qual Arendt estabeleceu suas reflexões, tal como 

expomos a seguir.  

A situação, porém, tornou-se desesperadora quando se mostrou 
que as velhas questões metafísicas eram desprovidas de 
sentido; isto é, quando o homem moderno começou a despertar 
para o fato de ter chegado a viver em um mundo no qual sua 
mentalidade e sua tradição de pensamento não eram sequer 
capazes de formular questões adequadas e significativas, e, 
menos ainda, dar respostas às suas perplexidades (ARENDT, 
1993, p. 35). 
 

Mas, o que essa condição implica para a educação? O que a crise da 

autoridade em Arendt tem em comum com a questão da autoridade na educação 

e, em especial, do professor? Uma das questões levantadas em seu A crise na 

educação36, diz respeito ao fato de que, diante do esfacelamento da esfera 

pública, da própria crise da política, a educação tem sido afetada duplamente: 

seja pela exigência de tornar-se responsável pela restauração dos ideais 

políticos e sociais, com ênfase na cidadania e autonomia, que tinham declinados 

 
36 Estamos nos referindo ao capítulo sobre A crise na educação, do livro de Hannah Arednt, Entre 
o passado e o futuro (1997, p. 221-247). 
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com o fim dos modelos políticos da modernidade, seja, também, por ter que  

abandonar a crença na autoridade do professor, abdicando a idéia de que a 

escola deveria assegurar experiência e relação dos indivíduos com o passado, 

através da cultura, como “sinais da humanidade” a qual ele irá se relacionar. Um 

exemplo desse segundo aspecto diz respeito à própria influência das correntes 

pedagógicas denominadas de "Não-diretivas" (LIBÂNEO, 1984) e das 

perspectivas da "L'autogestion pédagogique" na educação.  

Para Cambi, esse ideal foi representado por autores como M. Lobrot e G. 

Lapassade (CAMBI, 1999). Esse último, com o seu "O mito do adulto" (CAMBI, 

1999, p. 621), reforça o entendimento de que há uma crise do mito da 

superioridade do adulto, apontando para a possibilidade que uma nova 

compreensão da infância poderia nos dar para o restabelecimento do mundo. 

Essas idéias defendiam que a infância, como observou Cambi, deveria ser, 

valorizada e salvaguardada por uma 'pedagogia 
institucional' que ponha em crise a práxis pedagógica-
escolar tradicional e desenvolva a 'autogestão pedagógica' 
para operar a reviravolta educativa que valorize e promova 
a natureza genuína da infância e venha assim contestar as 
formas habituais de educação, libertando os alunos, os 
docentes e os próprios pedagogos (...)" (CAMBI, 1999, p. 
621). 
 

Essa forma de conceber o papel da escola trouxe sérias conseqüências 

para a educação, uma vez que o pensamento pedagógico, para declarar a 

“autonomia da criança”, transportou a liberdade própria da política para a 

educação e aboliu a autoridade. É exatamente contra esse impasse que se 

posiciona Arendt “(...) ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não 

foi libertada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e 

verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria” (ARENDT, 1997, p. 230).  

Assim, a autoridade está na posição e responsabilidade que a escola 

assume ao ser a referência do mundo, seja na organização e administração do 

processo pedagógico e em toda a sua dinâmica, ou seja, principalmente na 
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estruturação e construção do saber escolar e a sua relação com a esfera 

política, da qual o professor é a autoridade mais imediata em todo o processo 

educacional. 

A autoridade em Arendt, definida como “responsabilidade do mundo”, não 

implica o uso externo da coerção nem a violência. Ela repousa no “passado” e é 

nele que finca suas raízes para poder aumentar a sua fundação. Assim como os 

romanos, a autoridade tem na educação o seu campo específico de atuação, 

pois, é ela, e não a aprendizagem (segundo Arendt, a educação possui começo 

e fim determinados, o que não acontece com a aprendizagem), que pretende 

propiciar a maturação dos “recém-chegados ao mundo”, assegurando futuras 

competências e habilidades para a sua inserção no mundo adulto. Tais 

habilidades e competências não dizem respeito ao mundo cultural amplo 

(profissional, prático ou utilitário), mas, uma cultura pública que possibilite aos 

indivíduos não só transitar pelo mundo “político-comum” como também modificá-

lo na confluência e convivência com os demais.  

O momento em que a autoridade se manifesta, claramente, no encontro 

entre os educandos e educadores (que acontece de maneira explícita e 

sistemática na escola, ou seja, de forma pedagógica), não é pensado, aqui, 

mecânica e simplesmente apenas como uma relação de dominação e de poder 

entre dominados e dominadores, nem tão pouco como relação de diálogo de 

sujeitos iguais, como nos coloca Brayner (1996, p. 48)37. Ele deve, sim, ser 

tomado como um momento em que se renova continuamente o mundo, através 

da natalidade, “(...) da vinda de novos seres humanos” (ARENDT, 1997, p. 234). 

Essa renovação constante faz da educação um “vir-a-ser”, como diz Arendt, cujo 

crescimento é uma característica do passado e não do futuro. Isso é, o aumento 

 
37 Referimo-nos ao conceito de “diálogo”, explicitado por Brayner, próprio do espaço público e 
que exige competências construídas, processualmente, no mundo da escola, sobretudo, 
passando, principalmente, pela linguagem. 
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da fundação, através da autoridade, alarga a profundidade de tudo que já foi e, 

ao mesmo tempo, torna-se outro, tendo em vista o passado preservado pela 

tradição (ARENDT, 1997, p.166). 

A autoridade, para Arendt, possui, como fonte, a tradição e essa implica 

uma permanência e imortalidade de um “passado humano”. A própria cultura 

surge, como vimos anteriormente, da imortalidade das experiências humanas no 

decorrer dos tempos. Entretanto, a autoridade, assim como a sua legitimidade, 

depende da forma como nos relacionamos com o passado. 

A autoridade, que em Arendt não é uso de coerção38 nem da violência, 

começa a apresentar a sua crise a partir do momento em que a tradição passa a 

ser questionada, perdendo o papel de referência e uma das formas privilegiadas 

de estabelecermos a continuidade histórica.  

Essa ruptura com a tradição e sua implicação para a educação é, 

inclusive, o objeto de discussão, também, de Forquin, em seu livro, Escola e 

Cultura (1993). Esse autor aborda o relacionamento problemático entre a cultura 

e a educação, principalmente no que diz respeito à função da escola de 

transmissão cultural. Vale dizer que, para ele, cultura constitui-se como “esta 

moldura, suporte ou forma de toda experiência individual possível que nos 

precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos humanos” (FORQUIN, 

 
38 É no mesmo sentido que apontam autores, como Bollnow, quando diz que no âmbito 
propriamente educacional não é possível fundamentar-se uma relação de autoridade na coação 
ou na violência. Senão vejamos: "Mas pertence à essência da autoridade que ela não coaja, no 
sentido causal-mecânico. Dirigi-se antes a um ser livre, que se deve submeter espontaneamente 
à exigência da autoridade. Mas a liberdade dessa submissão deve ser primeiro despertada no 
decurso da educação" (BOLLNOW, O. F. Pedagogia e filosofia da existência. Rio de Jneiro: 
Vozes, 1971, p. 221). Com Arendt, temos, ainda, a respeito da autoridade, que: "Sua insígnia é o 
reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que obedeçam; nem a coerção nem 
a persuasão são necessárias. (Um pai pode perder a autoridade tanto batendo em seu filho 
quanto discutindo com ele, ou seja, tanto comportando-se em relação a ele como um tirano 
quanto tratando-o como um igual). Conservar a autoridade requer respeito pela pessoa ou pelo 
cargo. O maior inimigo da autoridade é, portanto, o desprezo, e o mais seguro meio para miná-la 
é a risada" (ARENDT, H. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume- Dumará, 1994, p. 37).  
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1993, p. 13). Pois, é na cultura que adquirimos nossa humanidade e 

compartilhamos o mundo com os demais39.  

Ainda, segundo ele, a partir da década de 60 essa relação entre cultura e 

escola tem sido colocada como um dos focos mais críticos para a reflexão 

educacional. Isto porque a cultura corresponde “ao próprio conteúdo do processo 

pedagógico e interpelam os professores no mais profundo de sua identidade” 

(FORQUIN, 1993, p. 9). Sendo a cultura o próprio conteúdo da educação, sua 

inserção no mundo escolar requer cuidados e ações pedagógicas, através dos 

procedimentos diversos, seja a partir da seleção e da reelaboração dos 

conteúdos, dos objetivos e das questões de âmbito político. 

Entretanto, há um elemento que, segundo Forquin, repercute de forma 

significativa na relação entre cultura e educação: diz respeito à própria situação 

da cultura, ou seja, para usar o termo do próprio autor, a crise da cultura, que, 

segundo ele, corresponde ao fato de não podermos mais contar nem com a 

tradição nem com a autoridade quando se vai falar de cultura. A tradição, em 

primeiro lugar, porque ela corresponde àquele conjunto de referências que 

servem como fundamentos para pensarmos sobre as questões do mundo, na 

relação com o passado. A autoridade, em segundo lugar, porque ela possui 

como fonte a tradição. Daí sua conclusão, apoiado em Arendt, de que “o fato de 

aprender está inevitavelmente voltado para o passado (...)” (ARENDT, apud 

FORQUIN, 1993, p.13). Para Arendt, a desintegração da cultura ocorre quando 

ela passa a servir como objeto de consumo, cuja existência dura, apenas, o 

momento do ato de consumir, perdendo aquele papel de dotar a experiência 

humana de permanência e durabilidade. Sendo assim, a cultura, e em particular 

 
39 Assim, compreendemos que a cultura passa a ser algo cuja existência nos parece tangível. 
Chamamos de cultura todo o registro dos feitos humanos, as idéias e os costumes que herdamos 
dos nossos antepassados, inclusive aqueles cuja feição não nos vem à tona na lembrança e nem 
é de imediata inteligibilidade. A cultura, por sua enorme extensão na vida humana, passa a ser o 
nosso segundo “universo”. 
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a arte, possui uma importância política pelo fato de constituir-se conteúdo da 

experiência humana a ser transmitido para as novas gerações. 

A importância da cultura para a educação, na ótica de Forquin, e para a 

política, na ótica de Arendt, está, também, no seu caráter de tornar público tais 

experiências, como podemos ver: 

Para Forquin: 

Toda reflexão sobre a educação e a cultura pode assim partir da 
idéia segundo a qual o que justifica fundamentalmente, e 
sempre, o empreendimento educativo é a responsabilidade de 
ter que transmitir e perpetuar a experiência humana considerada 
como cultura, isto é, não como a soma bruta (e, aliás, 
inimputável) de tudo o que pode ser realmente vivido, pensado, 
produzido pelos homens desde o começo dos tempos, mas 
como aquilo que, ao longo dos tempos, pôde aceder a uma 
existência ´pública´, virtualmente comunicável e memorável (...) 
(FORQUIN, 1993, p. 13). 
 

Para Arendt: 

Em termos gerais, a cultura indica que o domínio público, que é 
politicamente assegurado por homens de ação, oferece seu 
espaço de aparição àquelas coisas cuja essência é aparecer e 
ser belas. Em outras palavras, cultura indica que arte e política, 
não obstante seus conflitos e tensões, se inter-relacionam e até 
são dependentes (...) O elemento comum que liga arte e política 
é serem, ambos, fenômenos do mundo público (ARENDT, 
1997, p. 272). 
 

Se partirmos das considerações de ambos os autores, percebemos que a 

relação entre cultura e educação não implica, apenas, uma questão de 

conteúdos e disciplinas. O saber do professor, através de sua formação docente, 

não se constitui a única fonte de sua autoridade. Ele, ao propor um diálogo entre 

o aluno e a cultura, assume também o papel político pelo caráter público – de 

que nos fala Arendt – que a cultura possui, e pela própria responsabilidade que 

ele assume ao representar o mundo. E é exatamente aqui que se fundamenta a 

concepção de autoridade em Arendt, pois, para ela, a continuidade do mundo só 

pode ocorrer através da transmissão dele aos recém-chegados a ele. Ou, no 

dizer de Brayner: “(...) a idéia que a possibilidade da continuidade de um mundo 

comum, um mundo que só existe «entre os homens», através de suas palavras e 
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suas ações, depende, em larga medida, da transmissão” 40. E é pela autoridade 

que assume a responsabilidade dessa transmissão.  

Assim, a partir do momento em que o mundo da política perde sua 

importância na atribuição do sentido nas coisas humanas, a autoridade passa a 

ser posta em questão. Primeiro porque, como nos mostra Arendt, a própria 

educação, ao se deparar com o declínio da política, passou, de certa forma, a 

assumir o seu papel a partir das influências de algumas tendências pedagógicas 

que pretendiam, ou pretendem, iniciar um novo mundo, inclusive na política, a 

partir da educação dos que “são por natureza novos”. Em segundo lugar, 

porque, como entende Arendt, por outro lado, a autoridade exercida sobre a 

criança, a do pai, por exemplo, é temporária, assim como é, também, a 

superioridade do adulto em relação à criança (ARENDT, 1997, p. 221-247).  

Enfim, se trata de saber se, ao orientar a sua autoridade para um 

determinado sentido ou direção, de assentá-la sob determinadas bases de 

legitimidade, o professor não estará, também, afetando a sua própria prática 

pedagógica, a relação entre a educação, a política e a cultura? É, exatamente, 

essa a questão que colocamos, neste trabalho, nesse momento, tentando extrair 

algumas pistas para, posteriormente, investigarmos mais profundamente essa 

problemática, que ora é percebida, também, por Arendt, como sendo um dos 

principais problemas da educação no mundo moderno e que ela denominou 

como decorrente também de uma crise da autoridade. 

Assim, se nos fosse possível retomar a problemática inicial de Piaget, 

diríamos que, se em um primeiro momento, observamos em suas idéias que a 

sociedade, não apenas entendida como "sociedade de crianças", mas, como 

 
40 “(...) l´idée que la possibilité de la continuité de l´existence d´un monde commun, un monde qui 
n´existe que «parmi les hommes», à travers leurs paroles et leurs actions, dépend, dans une 
large mesure, de la transmission” (BRAYNER, F. Transmission comme ‘responsabilite du 
monde´: quelques notes «arendtiennes» sur un débat franco-brésilien. Revre VEI, n.º 121, Centre 
National de Documentation Pédagogique. Ministère de l’Education National. Paris, mars, 2000. p. 
135-152). 



 73

 

constituída, principalmente, pelas relações entre crianças e adultos, não 

asseguram a possibilidade do desenvolvimento da autonomia dos sujeitos – 

enfim, do uso de sua própria razão –, hoje nos deparamos com a condição 

inversa: a idéia de que a autonomia, como o livre exercício da razão (no adulto e 

na criança) não garante mais, nem parece sustentar a sociabilidade e a vida em 

comum.  

Diante desse impasse, compreende-se, hoje, no âmbito da educação, que 

é preciso, para assegurá-la (essa sociabilidade), novas qualidades e atitudes por 

parte, também, de quem educa. Para os autores que debatem acerca da 

formação e do papel do professor, tal como vimos anteriormente, uma dessas 

qualidades ou atitudes chama-se: autoridade. 

Mas, se a autoridade assume hoje um valor e importância para educação, 

quais os pilares que devem sustentá-la? Sua “base” está assentada no conteúdo 

e no seu domínio pelo professor? Ou num “carisma”, capaz de organizar 

disciplinarmente a aprendizagem dos alunos? Ela é uma relação entre “pessoas” 

(aluno/professor) ou uma relação de pessoas com suas heranças culturais? Qual 

seu papel na “transmissibilidade” de uma experiência cultural? 

 Dependendo da resposta dada a cada questão levantada acima, a 

autoridade pode aparecer de várias formas e "assumir diversos significados"; o 

que, inclusive, constitui uma das principais características da autoridade na 

literatura pedagógica, tal como observamos, ou seja, o seu caráter polissêmico 

na literatura pedagógica.  

É com o intento de esclarecermos o nosso posicionamento acerca da 

abordagem sobre a autoridade do professor que iremos, no próximo capítulo, 

dedicar um espaço para expor as nossas considerações e posicionamentos 

acerca da autoridade, apontando, inclusive, a nossa opção teórico-metodológica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – AUTORIDADE, POLÍTICA E CULTURA: 
encaminhando algumas questões 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Considerações Iniciais 

"Cada pessoa, mergulhada em si mesma, comporta-se 
como se fora estranha ao destino de todas as demais. 

Seus filhos e seus amigos constituem para ela a totalidade 
da espécie humana. Em suas transações com seus 

concidadãos, pode misturar-se a eles, sem, no entanto vê-
los; toca-os, mas não os sente; existe apenas em si 

mesma e para si mesma. E se, nestas condições, um 
certo sentido de família ainda permanecer em sua mente, 

já não lhe resta sentido de sociedade”. 
(TOCQUEVILLE) 

 

Observamos, até agora, que o professor vem sendo objeto de pesquisa a 

partir de diversos olhares e ângulos, sendo tomado, seja em sua história de vida, 

em suas "representações" (SILKE WEBER, 1996) e imaginário, em sua 

constituição enquanto "categoria profissional" (FERNANDES, 1998; HYPÓLITO, 

1997; NÓVOA, 1991) e na construção de seu estatuto identitário nos discursos 

das "reformas educacionais" (POPKEWITIZ, 1997) e das "relações de gênero" 

(LOURO, 2000; CATANI, 1997; HYPÓLITO, 1997), das "mudanças das classes 

sociais" (PESSANHA, 1997), da valorização (ou desvalorização) de sua 

autoridade (FREIRE, 1996; FURLANI, 1991; AQUINO E OUTROS, 1999), enfim, 

enquanto uma construção e produto de diversas relações, condicionado pelas 

mudanças culturais, sociais e políticas na atualidade (VILLA, 1998; LIBÂNEO, 

1998). 

Dentre os temas e enfoques dados nos estudos sobre formação e papel 

do professor, optamos por tratar, neste trabalho, da problemática da autoridade, 

buscando identificar a compreensão do próprio professor acerca desse aspecto, 

já que vários autores colocam-na como uma das questões centrais, para a 
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educação, em nossa atualidade. Dessa forma, mesmo considerando e 

reconhecendo a importância e a contribuição que as diversas abordagens vêm 

propiciando ao estudo da profissão e do papel do professor, intentamos neste 

trabalho, tratar da autoridade do professor como tema específico na discussão 

pedagógica atual.  

Levando em consideração a diversidade de significados que a autoridade 

assume no debate educacional – o mesmo ocorre com a idéia de "poder", 

"liberdade", "autonomia", "cidadania" 41 – nos vemos na posição de explicitarmos 

qual a nossa compreensão acerca da questão da autoridade, ou ao que estamos 

nos referindo quando falamos da problemática da autoridade na educação, em 

especial, do professor.  

Nesse sentido, tomamos como objetivo deste capítulo esclarecer a 

posição, aqui assumida, acerca da questão da autoridade na educação, assim 

como as implicações teórico-metodológicas que ela acarretou para este trabalho, 

explicitando, ao mesmo tempo, as origens de nossa opção metodológica, 

expondo a compreensão aqui defendida acerca da importância da reflexão sobre 

a autoridade, na atual discussão, e sobre a formação e o papel do professor, na 

educação em geral. 

 

3.2 – A importância da reflexão acerca da autoridade na educação 

A autoridade, assim como a autonomia e a cidadania42, está tendo um 

largo espaço nos debates educacionais devido a um "sentimento de perda", que 

parece acercar a própria sociedade, pois, sua "ausência" ou "declínio" não está 

 
41 Segundo autores como Brayner (1995; 2001), Ferreira (1993) e Canivez (1991), a idéia de 
cidadania, ao assumir uma grande ênfase hoje no debate educacional, termina por esbarrar, 
também, na diversidade de concepções que, historicamente, vêm definindo essa palavra. Assim 
como com a cidadania, autores como Gadotti (1996), Freire (1996) e Aquino e outros (1999), 
observam o mesmo com a questão da autonomia. 
42 A começar pela própria LDB (Lei n. 9.394/96, Cap. 2, Art. 2), há uma presença constante da 
referência à cidadania nas questões educacionais, fazendo da educação uma característica ou 
condição essencial para sua existência e concepção de uma vida cidadã. 
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sendo convicção e denúncia restrita aos profissionais e especialistas da 

educação, mas, vem se tornando um tema discutido e considerado, também, no 

conjunto de boa parte da sociedade, atingindo a opinião e o debate públicos. 

Dessa forma, o reclamo da ausência da autoridade deixa de ser algo restrito ao 

âmbito da própria escola para atingir o espaço, também, da família.  

 Embora esse fato pareça contraditório, uma vez que a questão da 

autoridade sempre foi tratada, em boa parte da literatura pedagógica, como algo 

nocivo à educação43, podemos dizer que hoje sua referência gira em torno de 

duas questões principais: a primeira diz respeito à consideração de que a 

autoridade do professor é necessária para que haja a compreensão e a 

presença da própria liberdade e autonomia dos alunos, tal como apontam Freire 

(1998), Ghiggi (2001), Davis e Luna (1991). Esses dois últimos defendem, 

inclusive, que: "O objetivo maior da autoridade, na relação pedagógica, é 

propiciar a construção de uma consciência que seja a um só tempo autônoma e 

compromissada com a autonomia das demais consciências" (DAVIS E LUNA, 

1991, p. 68). E, nesse caso, a autoridade do professor aparece como um dos 

fatores fundamentais para a possibilidade da própria vida política dos indivíduos. 

O segundo corresponde ao caráter valorativo e à seletividade dos 

conhecimentos que são trabalhados na escola, os quais são julgados 

necessários para se atingir os objetivos políticos e sociais da educação, 

inserindo-se, assim, na difícil relação, tão bem abordada por Forquin (1993), 

entre a educação e a cultura.  

 
43 Aliás, a escola, apesar das críticas severas das décadas de 60 e 70, aparece hoje como um 
espaço fundamental para a existência da própria cidadania. Ou, como observa Silke Weber: "(...) 
ao longo desse processo  de compreensão progressiva da complexidade envolvida na questão 
educacional, aliado ao avanço da luta contra o regime autoritário, a escola, apesar de aparelho 
ideológico do Estado, passou a ser concebida como instância de formação e de exercício da 
cidadania, a educação escolar entendida como direito social básico e a qualidade do ensino 
como dimensão da cidadania" (WEBER, S. Políticas de formação de professores e seu impacto 
na escola. In: CANDAU, V. (Org.). Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. Rio 
de Janeiro : DP&A, 2000, p. 53).  
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Voltaremos a tratar mais especificamente dessa relação no próximo item, 

apontando, inclusive, o posicionamento que assumimos em relação a esse 

aspecto. Entretanto, queremos salientar que, além das propostas pedagógicas 

que estão sendo feitas por diversos autores, levando em consideração a relação 

entre educação, cultura e política, defendemos, neste trabalho, a necessidade, 

também, de uma consideração a respeito da própria compreensão que o 

professor possui, hoje, acerca dessa relação. Isso é, qual a concepção que tem 

o professor da importância política e cultural do seu papel e de sua função? 

Quais os aspectos ou fatores aos quais atribuem a influência no estabelecimento 

do seu papel e de sua função? 

Embora a presente pesquisa não tenha como objetivo um estudo 

aprofundado das representações ou do pensamento político e cultural dos 

professores, nem tampouco investigar suas experiências e vivências políticas e 

culturais, buscamos identificar, em suas falas, qual a concepção que eles 

possuem do valor político e cultural de sua função, já que se tem insistido, de 

forma sistemática, a respeito da "responsabilidade do professor", "do seu 

compromisso político" (MELLO, 1992), do resgate de sua "autoridade" (SEF-

MEC, 1996; FREIRE, 1996; CARVALHO, 1999, entre outros), de sua 

"competência" (PERRENOUD, 1993), como qualidades fundamentais para tornar 

possível os fins e os objetivos políticos, sociais e culturais da educação. 

É considerando a importância e a ênfase dadas ao valor político e cultural 

do papel e da função do professor que nos deteremos, no próximo item, em 

alguns aspectos que consideramos imprescindíveis para o entendimento da 

relação entre política, cultura e autoridade do professor, esclarecendo algumas 

das principais idéias defendidas neste trabalho. 
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3.3 – Política, cultura e autoridade do professor 

A tríade educação-política-cultura sempre se mostrou como uma das 

principais preocupações, constantemente presentes no pensamento pedagógico. 

Entretanto, sua decisiva inclusão nos debates educacionais deu-se a partir da 

década de 60, quando tivemos, no Brasil, um grande reconhecimento e debate 

acerca do papel político da educação, tendo no pensamento de Paulo Freire 

uma das principais referências teóricas da época, principalmente nos chamados 

Movimentos de Cultura Popular. Com as escolas comunitárias da década de 80, 

o valor político da educação assumiu dimensões muito mais amplas, 

concebendo-se a escola como espaço de inserção, inclusive dos "sujeitos 

populares", no espaço público, tal como já apontamos no Capítulo 2 deste 

trabalho.  

A constante preocupação dos pensadores com a relação entre educação 

e política terminou por repercutir na própria concepção do papel e da função do 

professor, que ultrapassaria, agora, o âmbito meramente pedagógico e assumiria 

proporções mais amplas no campo social e político. Assim, nos primeiros anos 

da década de 80, podemos observar a produção de vários estudos que 

alertavam sobre o caráter político da prática pedagógica44 e a sua importância 

para a reflexão educacional.      

Tal como expusemos no segundo capítulo, além das propostas advindas 

das escolas comunitárias e dos movimentos populares, a presença e a influência 

das idéias de Piaget e Vygotsky no cenário educacional terminaram por causar 

um impacto na nossa compreensão tanto da relação entre política e educação 

como do papel do professor. Essas teorias apontaram para um novo olhar 

 
44 A título de exemplos dessas produções, podemos citar os livros de G. MELLO, Magistério de 
1º Grau. Da competência técnica ao compromisso político (1982); Escola e Democracia, de D. 
SAVIANI (1983); A formação política do professor de 1º e 2º Graus, de M. L. S. RIBEIRO. (1984) 
e Socialização do saber escolar, de B. OLIVEIRA, e N. DUARTE (1985), para citarmos alguns. 
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acerca da relação e da concepção pedagógicas, que tinham como um dos seus 

principais fundamentos uma nova “concepção de infância” e o questionamento 

da autoridade do professor, tal como vimos nas teorias de Piaget e Lobrot. Para 

esses autores, da mesma forma como observamos anteriormente, a idéia de que 

a escola poderia assumir o espaço da política, ou da relação entre educação e 

política, estava assentada numa reconsideração acerca da relação entre 

professor e aluno. Assim, a reconsideração sobre a relação entre educação e 

política apoiada na “idéia de infância”45, sobretudo pela forte consideração e 

defesa dos ideais de "autonomia" e "liberdade" do aluno, coloca, também, em 

questão a importância política do papel do professor.  

Essa condição tem como implicações para o campo educacional o 

esfacelamento da fronteira entre política e educação, uma vez que, não sendo 

possível a realização da primeira, no mundo adulto, busca-se, assim, garanti-la 

na própria escola. Para o professor, após a mudança da política, do espaço 

público para a escola, resta o "abono" de que os ideais de "democracia" e 

"cidadania", de alguma forma, encontraram um “espaço seguro” para a sua 

 
45 Na verdade, estamos considerando aqui que essa nova "idéia de infância" corresponde à 
origem de uma "consciência de pertença" às nossas experiências mais remotas da infância. Ela 
causou um grande abalo nas certezas de nossa incólume natureza adulta que, até antes de 
Freud e Piaget, mais decisivamente, tinha posto em suspenso a superioridade da razão humana 
em relação ao mundo, antes relegado ao "esquecimento" e às "fantasias". A grande influência 
que essa descoberta exerceu no campo da  educação mostra que, se de um lado, no caso de 
Freud, a infância não pode ser desconsiderada pelos adultos na luta contra uma certa 
"irracionalidade", por outro lado, a própria razão adulta, no caso de Piaget, não pode ser vista 
sem antes  considerarmos, para retomarmos a expressão de La Taille, a "infância da razão". 
Assim, ampliando o campo de reflexão acerca dos limites da "razão adulta", a descoberta de uma 
"pertença" à infância termina, também, por ampliar o campo ontológico da atuação da educação. 
A criança, que antes era considerada como um "adulto em miniatura" (AIRÈS, 1981), como um 
"pré-adulto", torna-se, ao mesmo tempo, parte e origem dele, aprofundando o percurso de sua 
formação e desenvolvimento. A consciência de uma infância, que nos antecede e constitui, torna-
se um dos focos propiciadores da produção de novas idéias pedagógicas que,  ao pensá-la, nos 
reconcilia com ela e conosco mesmos. Assim, o que era apenas lembranças, sem nenhum valor 
para as questões educativas, tornou-se um campo de pesquisas e de estudos para o 
estabelecimento de teorias da aprendizagem, enfim, da própria educação. Ela termina, também, 
por propiciar, no pensamento pedagógico, o "alargamento da consciência política", 
principalmente a partir das idéias de "autonomia" e de "liberdade" do aluno. 



 81

 

                                                

manifestação. Mas, ainda assim, continua sendo pedagógica e institucional a 

forma de avaliar essa manifestação46. 

Para Arendt, essa condição teve sua origem mesmo a partir do século 

XVIII, quando teve início a tendência de politização da educação. A esse 

respeito, diz a autora: 

Por esse motivo, na Europa, a crença de que se deve começar 
das crianças se se quer produzir novas condições permaneceu 
sendo principalmente o monopólio dos movimentos 
revolucionários de feitio tirânico que, ao chegarem ao poder, 
subtraem as crianças a seus pais e simplesmente as doutrinam. 
A educação não pode desempenhar papel nenhum na política, 
pois na política lidamos com aqueles que já estão educados 
(ARENDT, 1997, p. 225).  
 

No campo teórico-pedagógico, essa "descoberta da infância" propiciou 

uma enorme quantidade de teorias da aprendizagem, afetando, também, a 

própria relação pedagógica e a dos seus sujeitos, sendo concebida não só como 

fonte para o campo das metodologias do ensino, mas, também, refletindo na 

concepção e no entendimento acerca da relação entre educação e política, 

portanto, do papel do professor na formação do aluno para a futura vida política. 

Um dos exemplos mais expressivos do impacto dessa concepção no 

pensamento pedagógico, como já foi visto anteriormente, diz respeito à idéia de 

"autogoverno" que, segundo Carvalho, tende a resultar num simulacro da 

"gestão democrática" (CARVALHO, in: AQUINO, 1999, p. 61) e da própria vida 

política e pública. 

Para Arendt, a tentativa de fazer da educação um campo de 

possibilidades para "começar algo novo na política" termina por trazer sérias 

conseqüências para ambos. Assim, no seu entendimento, "(...) tudo isso 

encoraja a ilusão de que um mundo novo está sendo construído mediante a 

 
46 Assim, a forma pedagógica que nos informa e atesta essa manifestação se dá através de 
mecanismos institucionais que avaliam e aquilatam, ao fim do período de aprendizagem, por 
exemplo, a existência ou não da "democracia". Os limites e conseqüências dessa concepção da 
relação entre educação e política já podem ser observados mesmo pela impossibilidade de se 
tentar predispor um modelo de democracia e de cidadania na escola, uma vez que isso só é 
possível mesmo no exercício de ambas no mundo político e público.  
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educação das crianças" (ARENDT, 1991, p. 226). Entretanto, essa politização da 

educação tende a apresentar a mais íntima relação com a própria crise da 

política, visto o esfacelamento da esfera política e a sua associação e 

denominação generalizada com outras esferas da vida, como no caso da 

educação. 

Se até agora o problema da relação entre educação e política nos 

possibilitou identificar a importância dessa relação para o entendimento do papel 

e da função do professor, cremos que esse aspecto é de fundamental 

importância para a discussão acerca de sua autoridade, pois, ao identificarmos 

uma tendência de politização da prática pedagógica, e da conseqüente 

atribuição à escola de características do espaço político, observamos que essa 

posição pode incorrer em possíveis erros e conseqüências que podem 

comprometer tanto esse como aquela.  

Um das conseqüências seria uma certa "impossibilidade" da escola em 

propor e assegurar "identidades" e valores que só são possíveis de serem 

construídos, mesmos, na participação da esfera política. Em relação a essa 

observação é comum encontrarmos, no debate educacional, críticas47 em torno 

da capacidade da escola em se constituir um espaço de manifestação da 

"identidade política" (e dos seus princípios unificadores), da "cidadania" e da 

própria "democracia", em virtude da própria indefinição que assumem essas 

palavras na história do pensamento pedagógico. 

No centro de toda essa questão encontra-se o professor, a quem é 

destinada a responsabilidade (historicamente renovada) de tornar possível os 

projetos e as propostas que estão sendo feitos no âmbito da educação. É nele 

que se deposita, também, a capacidade de fazer chegar aos alunos os saberes e 

 
47 Em relação a essas críticas, podemos citar, aqui, a título de exemplos, os livros de CANIVEZ, 
P. Educar o cidadão? (1991); Vinício C. Martinez, O cidadão de silício (1997); Ester Buffa et alii, 
Educação e cidadania: quem educa o cidadão? (1996); Flávio Brayner, Ensaios de crítica 
pedagógica (1995). 
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as informações para a construção do conhecimento, das competências e de 

atitudes julgados necessários para a vida política e social; levando em 

consideração a atribuição dos alunos dos seus significados, mas, também, dos 

significados do professor. Enfim, nele (professor) deposita-se a responsabilidade 

de fazer valer a importância da cultura ou, como diria, ainda, Forquin, a 

necessidade de fazer desaparecer da memória escolar "partes inteiras da 

herança cultural", em detrimento de um "algo da cultura" (FORQUIN, 1993, p. 

15).    

Mas, é preciso chamar a atenção sobre alguns aspectos importantes para 

este estudo, ao falarmos da relação entre política e cultura – entendendo cultura 

como dimensão da vida humana, onde reside o conjunto das experiências que 

assumem importância e visibilidade e por ser um campo diante do qual podemos 

julgar e nos posicionar acerca do mundo (ARENDT, 1997). Uma das 

observações é a de que o esfacelamento do espaço público parece apontar, 

também, para o declínio da importância política da própria cultura, tal como vem 

sendo entendida até o momento48.  

Para autores como Featherstone (1997), há em nossa atualidade uma 

espécie de "triunfo da cultura", de uma supervalorização da esfera cultural não 

só enquanto esfera e experiência da vida humana, mas, também, como 

categoria principal na compreensão da realidade. Diz esse autor: "É preciso 

reconhecer, ao mesmo tempo, que conceitos como 'o social' e 'sociedade' já não 

se mostram mais capazes de proporcionar os benefícios teóricos que outrora 

 
48Embora os estudos da antropologia política venham mostrar como as diferenças culturais 
terminam por influenciar na esfera pública, como, por exemplo, nas concepções de "cidadania" e 
de "democracia", como nos mostra DaMatta, em seu A casa e a rua (1997) e Canclini em, 
Consumidores e cidadãos (1999), estamos nos referindo ao enfoque dado por Arendt, em 
considerar a íntima relação que existe entre a política e a cultura. Para ela, "Cultura e política, 
nesse caso, pertencem à mesma categoria porque não é o conhecimento ou a verdade o que 
está em jogo, mas sim o julgamento e a decisão, a judiciosa troca de opiniões sobre a esfera da 
vida pública e do mundo comum e a decisão quanto ao modo de ação a adotar nele além do 
modo como deverá parecer doravante e que espécie de coisas nele hão de surgir" (ARENDT, H. 
Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1997, p. 277). 
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prometeram" (FEATHERSTONE, 1997, p. 17). Em relação a essa posição, 

diríamos que a centralidade da questão cultural atinge não só os conceitos de 

"sociedade", como aponta Featherstone, como também a própria política. Em 

outros termos, a "supervalorização da cultura" redimensiona o campo de 

significação das antigas categorias ("partido", "classes sociais", "classe 

operária", "cidadão") que tinham na política o seu foco de significação, como se 

chegássemos à conclusão de que Tudo é cultura! 

Essa ênfase na esfera cultural também não deixou de provocar conflitos e 

inquietações no campo da educação, pois, como nos mostra Forquin (1993), há 

um debate, por um lado, que se concentra na questão do "multiculturalismo" e da 

"globalização da cultura" e, por outro lado, o que defende uma referência das 

"unidades" e "identidades" culturais.  

No caso específico deste trabalho, estamos considerando as 

contribuições de Arendt, que coloca a questão da cultura não na perspectiva da 

"unidade" ou da "diversidade cultural", embora reconheçamos a importância 

dessa questão, mas, pelo fato de a cultura se constituir como campo de 

atribuição de significado das experiências humanas sobre o mundo, da aparição 

dessas experiências entre nós e de sua importância política, pelo fato de nos 

ligar, de alguma forma, a um "passado", em virtude da "permanência" dos "feitos 

e palavras", garantida pelo caráter de "transmissibilidade" da educação. A cultura 

nos possibilita, assim, colocarmos, nos termos de Forquin, "um senso da 

'profundidade temporal' das realizações humanas e do poder de escapar do 

mero presente" (FORQUIN, 1993, p. 11). 

 Para o professor, que está no campo decisivo do processo educativo, na 

relação com o aluno, é nessa conexão entre política e cultura onde reside toda a 

problemática de sua função, pois, se vê imbuído, por um lado, de propor 

saberes, competências e habilidades ao aluno e, por outro, de tentar fazer com 
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que o desenvolvimento e as aprendizagens dos mesmos entrem em sintonia 

com o mundo em que vivem, para nele atuarem em confluência com os demais.  

Mas, além dessas críticas feitas à escola, como aquele lugar capaz de 

viabilizar a socialização (e re-socialização) dos sujeitos nos principais campos da 

vida humana (vida profissional, social e política), há, no discurso educacional, 

uma extrema preocupação com o papel e a função da escola na restauração dos 

ideais que estão em declínio na atual sociedade: democracia, cidadania, 

liberdade, autonomia e autoridade. 

Para este trabalho, o professor – que tem que assentar a sua prática tanto 

num corpo de saberes, donde reside o aspecto epistemológico (e curricular) de 

sua função, como em objetivos sociais e políticos – vê-se hoje impelido a 

considerar a relação entre a política e a cultura como dimensões essenciais de 

sua condição, tornando-se essa o fulcro de toda a reflexão sobre a sua formação 

e o seu papel. 

Assim, o problema atual na relação entre política, cultura e educação 

reside no fato de que os fins políticos propostos para a educação, relativos às 

possibilidades de viabilização da vida em comum e do espaço público, esbarram 

hoje no próprio declínio da política enquanto espaço de realização dos homens, 

entre si, na busca e estabelecimento da continuidade do mundo.  

A "politiké pragmateía", isto é, a consideração aristotélica sobre "a vida 

em comum dos homens", assim como as condições básicas que constituem 

essa vida, ou como diz Weil, suas "estruturas básicas" (WEIL, 1990), tem se 

tornado uma expressão cara à nossa contemporaneidade por aquilo que hoje 

conhecemos como o "declínio do homem público" (SENNETT, 1998), 

"esgotamento do sujeito político" (PINTO, 1999), ou, simplesmente, como "crise 

da política" (ARENDT, 1997; 1998).  
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Embora cada autor denomine essa condição de uma forma diversa, suas 

referências chamam a atenção para a situação de perda ou vazio de nossa 

época. A questão da autoridade do professor faz parte da composição e da 

espacialidade desse vazio, uma vez que ela é resultado da relação e conexão 

entre a educação, a cultura e a política.  

Bauman em seu livro, Em busca da política (BAUMAN, 2000), nos oferece 

um agradável e provocativo debate sobre a condição da vida política em nossa 

atualidade. A política, segundo esse autor, deixa de ter aquele significado da 

vida em comum com os outros, passando a se reduzir a uma certa privatização 

da vida, "das utopias, dos modelos do bem" (BAUMAN, 2000, p. 15). Assim, a 

relação entre os indivíduos se dá, hoje, através daquilo que ele chama de 

"sociabilidade flutuante" (BAUMAN, 2000, p. 11). É como se tivéssemos, agora, 

que exigir o máximo de nós mesmos, não para convivermos com os outros, mas, 

para fazermos dessa convivência uma maneira de satisfazer nossas utopias 

intimistas. Ou, como nos lembra, Taylor, em As fontes do Self: "Para 

compreender nosso mundo moral, temos de ver não só que idéias e quadros 

descritivos subjazem a nosso sentido de respeito pelos outros, mas também 

aqueles que alicerçam nossas noções de uma vida plena" (TAYLOR, 1997, p. 

29).  

Para Maffesoli, a sociabilidade contemporânea pode ser caracterizada, 

sobretudo, pelo princípio da "proxemia", cuja idéia central é a de que a vida em 

comum, hoje, se dá a partir de "um mundo reencantado, aceito pelo que é" 

(MAFFESOLI, 1996, p. 09). 

O significado dessa nova sociabilidade, para a educação, apenas, aqui, 

esboçada, é que ela implica novas configurações para as categorias que 

fundamentam o espaço público tal como a liberdade, a cidadania, a autoridade e 

a democracia, afetando, assim, in limine, o próprio professor na relação entre 
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educação e política. Assim, consideramos que é inegável recorrermos às origens 

mesmas dessa transformação, isso é, ao progressivo "declínio do mundo 

público", do "esgotamento do sujeito político", enfim, da "crise da política", se 

quisermos verificar as suas implicações na nossa relação com a educação, na 

nossa concepção sobre o papel da escola e do professor. 

 

3.4 – Política, educação e autoridade: contribuições arendtianas 

No item anterior tentamos apontar algumas das mudanças na 

configuração da vida política e suas possíveis influências para o campo 

educacional, destacando, assim, a íntima relação que há entre a cultura, a 

política e a educação, salientando, outrossim, a importância da consideração 

dessa relação para a discussão atual acerca do papel e da formação do 

professor. Nesse caso, buscaremos, neste item, nos concentrar mais ainda na 

relação entre educação, autoridade e política, a partir das idéias de Arendt, 

autora cujo pensamento vem alimentando os debates sobre a condição da 

política em nossa atualidade, assim como a sua relação com outras esferas da 

vida humana, como é o caso da educação.  

Assim, partindo dos argumentos desenvolvidos por esta autora acerca da 

autoridade ("da crise da autoridade", no dizer da mesma), iremos tentar extrair 

elementos teóricos para a proposta deste estudo sobre a autoridade do 

professor, a fim de contribuirmos para o debate sobre o seu papel e a sua 

formação. 

Tomando a "crise da política" como primeiro ponto para a nossa 

discussão, podemos dizer que, para Arendt, os primeiros sinais do 

esfacelamento da política tiveram origem com o divórcio entre filosofia (como 

espaço da verdade) e política (como espaço da opinião). A continuação desse 

esfacelamento seguiu-se com a abolição das diferenças entre os homens pela 
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idéia de igualdade, de inspiração teológica – "o homem à imagem de Deus" 

(ARENDT, 1998, p. 23). Na modernidade, essa condição seria possibilitada pela 

"substituição da política pela história", já que a capacidade de inovação da ação 

humana não escaparia da previsão da história, cuja inteligibilidade era garantida 

pela visão que capta o processo da dinâmica social. 

Entretanto, como nos mostra Arendt, chegamos a uma condição em que 

nem as idéias de "verdade", nem a "escatologia como instrumento (disciplinar) 

para política" (ARENDT, 1997, p. 177), nem as "narrativas históricas" asseguram 

e dão substrato às nossas crenças numa possibilidade da vida política e pública 

como espaço de constituição de um mundo comum. Enfim, após várias 

propostas de restauração da "autoridade" e de uma "tradição", como fontes dos 

fundamentos e da ordem do mundo comum, chegamos à compreensão de que 

não dispomos mais de "heranças" ou de "tradições" que nos sirvam de "guia" 

para estabelecermos nossas vidas na política. O que para Arendt significou "(...) 

a diluição do conceito romano de autoridade (...)” (ARENDT, 1997, p. 177). A 

autoridade, como uma das categorias do pensamento e de experiência políticos 

– tal como a "liberdade" e a "autonomia" – tornou-se algo por demais 

questionável, em virtude de suspeita e descrédito permanentes com tudo o que 

diz respeito ao passado e à tradição.   

Dessa forma, a derrocada de cada uma das tentativas de restaurar a 

autoridade no âmbito da política e através da negação da tradição, provocou 

experiências lacunares também em outros campos da vida humana como é o 

caso da educação. Para autores como França (1999), há uma inegável 

dependência da educação em relação à autoridade, ou seja, à idéia de que há 

um "senso de profundidade temporal", que, como diria Forquin (1993), nos 

possibilita "escapar do mero presente" (no caso da cultura) e do mero indivíduo 
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(no caso da política). Assim, falar de um declínio da autoridade é pôr em questão 

a própria necessidade da educação. Ou, mais precisamente, como diz França: 

Se a autoridade guarda uma estreita relação com o passado e a 
liberdade com o início, com o futuro, a educação precisa de 
ambas para se efetivar: da autoridade para preservar o mundo 
da impermanência de seus criadores e, assim, poder repor e 
atualizar as ordens que lhe são constitutivas; da liberdade para 
que possa absorver a novidade em suas instituições, 
transformando-as, renovando-as e, assim, dando continuidade 
ao mundo (FRANÇA, 1999, p. 166). 
 

Em relação à política, Arendt observa que ela "surge no entre-os-homens" 

e não no homem isoladamente. Ela surge na relação entre os homens – uma vez 

que "o homem é a-político" (ARENDT, 1998, p. 23) –, sendo a pluralidade dos 

homens a sua condição essencial e a liberdade, o seu sentido (ARENDT, 1998). 

Entretanto, com o "declínio" do mundo político (SENNETT, 1998) ela perde o seu 

significado, pois, é nele que se substancia, adquirindo o seu sentido político no 

encontro das alteridades, das diferenças, donde é preciso um espaço organizado 

para o seu exercício. “Aí todo homem depende de um homem ou de alguma 

coisa fora dele” (TOCQUEVILLE apud FIGUEIRA, 1987, p. 91). Foi exatamente 

esse “fora dele”, esse “outro homem”, que toda a tradição medieval e moderna 

aboliram de suas culturas públicas, de sua vida política, estando a família, a 

escola e o espaço público em pé de igualdade ou ocupando o mesmo espaço. 

Após a concepção "interiorizada" da liberdade, que se deu com a 

crescente valorização da vida privada, terminou-se por epitomar a liberdade em 

“livre-arbítrio”49. Esse último é próprio da vida íntima, do mundo privado, onde a 

visibilidade não aflora. Ele, como diz Arendt, “(...) não aparece no mundo 

 
49 A liberdade, na perspectiva individualista, tal como em Lobrot, desprende-se do seu significado 
político, que é a própria possibilidade de sua existência concreta e reconhecimento entre os 
homens. Fora do âmbito público e definida somente como atribuição e manifestação na 
interioridade do sujeito, dura apenas o tempo da natureza de sua existência, que é, em relação a 
existência e continuidade do mundo, "mortal" e "efêmera". Eis porque esta idéia de liberdade não 
é possível na educação que, segundo Arendt, é conservadora por depender da idéia de que 
existe algo além do sujeito isolado e "narcísico"; que o antecede e cuja permanência é 
transmitida e assegurada através da cultura, por uma tradição e pela autoridade. Isto é, o mundo.  
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fenomênico” (ARENDT, 1997, p. 189). 

Esse desaparecimento da liberdade, do âmbito da política, data desde o 

tratamento filosófico do pensamento medieval, atingindo o seu mais alto grau de 

distorção conceitual com o advento da modernidade, cuja idéia de “cidadania” 

estava associada ao liberalismo, como podemos ver nos trabalhos de Buffa 

(1996) e de Bobbio (1988). Mas, é Arendt quem explicita essa questão, ao dizer 

que o liberalismo “(...) colaborou para eliminação da noção de liberdade do 

âmbito político” (ARENDT, 1997, p. 202). Para ela, a liberdade só pode existir 

como requisito para o exercício da cidadania a partir da relação entre os 

homens, isto é, no “diálogo” e na “ação” com os “outros”, no encontro das 

alteridades e não no diálogo “comigo mesmo”.  

O espaço que resulta dessa relação com os "outros" (espaço público) é 

caracterizado pela “visibilidade”, por dizer respeito ao mundo, por ter uma 

permanência e história, e por possuir limites (JOVCHILOVITCH, 1985, p. 67). 

Essas características dão, ao espaço público, a responsabilidade de fundação e 

continuidade constantes do mundo. Espaço não só responsável pelo mundo, 

mas, adequado para resgatar a liberdade e a própria autoridade do grande 

“vazio” que habita o mundo político. Ele, como mostra Jovchilovitch, ao fazer 

referência a Arendt, indica dois fenômenos que se interligam: 

primeiro, o que é público pode ser visto e escutado por todos e 
possui a máxima publicidade; segundo, público refere-se ao 
Mundo mesmo, naquela medida em que ele é comum a todas as 
pessoas e se diferencia do privado de cada um dentro ele” 
(JOVCHILOVITCH, 1985, p. 67). 
 

É pelo fato de a educação constituir-se como um momento no qual, entre 

outras coisas, se objetiva mostrar aos indivíduos que existe algo – o mundo – 

além deles mesmos, o qual deve ser tomado, também, como parâmetro para 

avaliação e juízo de suas ações e pensamentos de que essas mudanças no 

campo da política lhe afetam de imediato.  
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Sendo a política, segundo Arendt, o espaço em que reside a preocupação 

com o mundo, e não com o homem em particular, ela se torna uma questão 

fundamental para a educação. Uma das questões que torna difícil a sua tarefa 

está em que o "mundo", como um espaço que se interpõe entre os homens, não 

é possível, seja pela tendência à "privatização da vida" (BAUMAN, 2000), seja 

pela "supervalorização do indivíduo" (GHIRALDELLI, 1996) e de uma "ideologia 

da intimidade" (SENNETT, 1998). 

Aliás, foi Sennett que em seu, O declínio do homem público, mostrou que 

o esfacelamento da vida pública foi resultado, entre outros aspectos, do fim da 

cultura como um bem comum, em detrimento de uma "ideologia da intimidade" 

que, segundo o autor, "transmuta categorias políticas em categorias 

psicológicas" (SENNETT, 1998, p. 317)50. Assim, a política deixa de ser um lugar 

seguro nas questões sobre autonomia, autoridade, cidadania e liberdade, em 

detrimento da valorização (revalorização) do "indivíduo" e não, do "mundo". 

Por outro lado, é a própria existência, ou não, dos "fundamentos do 

mundo", como algo comum aos homens, segundo Arendt, que está em questão 

aqui, pois, a permanência que esses fundamentos adquirem entre nós, e que 

revela a nossa atitude em relação ao passado, serve como fonte e substrato da 

autoridade.  

Mas, se a autoridade, na política, passa a ser entendida como a fonte 

onde encontramos "as formas duradouras e dignas de memória que só podem 

manifestar-se no convívio e no agir em conjunto" (ARENDT, 1998, p. 131), para 

a educação, que implica nossa atitude para com as crianças perante o mundo, a 

 
50 Aliás, há uma grande quantidade de estudos hoje que identificam, na "esfera do lazer", novos 
espaços culturais e novas possibilidades de relacionamento com a cultura, visto o investimento 
que tem se dado a essa esfera na atualidade. É o que aponta autores como Ghiraldelli Jr., a 
partir de uma referência a Prost: "a verdadeira vida não é mais a vida social, do trabalho, dos 
negócios, da política ou da religião; é a das férias, do corpo livre e realizado" (PROST, apud 
GHIRALDELLI JR. Pedagogia e infância em tempos neoliberais. In: GHIRALDELLI JR. Paulo 
(Org.). Infância, educação e neoliberalismo. São Paulo : Cortez, 1996, p. 37).  
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autoridade assume a forma de "responsabilidade", pois, o sentido da autoridade 

que nos fala Arendt, tem a sua origem na Antigüidade Clássica. Foram os 

romanos, diz a autora, quem cunharam tanto “o conceito como a palavra” 

“auctoritas”, ou seja, “aquele(s) a quem se reconhece a responsabilidade de um 

aumento constante da fundação” (ARENDT, 1998, p. 142). A autoridade estava 

ligada ao passado. Com a crescente influência da igreja cristã a autoridade papal 

nada mais fez senão colocar em descrédito tanto a Fé como a própria instituição 

religiosa. 

 Originando-se do âmbito essencialmente político, a crise da autoridade 

alastrou-se para as relações de caráter pré-políticas. Essa regressão e seus 

desdobramentos criaram uma “autoridade” própria e de características privadas. 

Esse caminho inverso, percorrido pela autoridade, fez com que ela, como bem 

observou Arendt, pudesse se adequar às mais diversas formas de governos, 

perdendo, assim, o seu real significado, principalmente com o advento da 

modernidade51. 

Para Arendt, a autoridade corresponde ao substrato necessário para dar 

continuidade ao mundo. A sua importância para a educação diz respeito ao fato 

de a escola ser o local de qualificação e de formação dos sujeitos que irão 

assumir essa responsabilidade de dar continuidade à existência humana, tendo 

a autoridade o papel de representá-lo enquanto lugar comum, fundado e 

preexistente à presença dos recém-chegados: "Eles assumem na educação a 

responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento da criança e 

pela continuidade do mundo" (ARENDT, 1997, p. 235). 

 Assim, a autoridade está na posição e na responsabilidade que a escola 

assume ao ser a referência do mundo, seja na organização e na administração 

 
51 Aliás, como já vimos, a própria liberdade, parteira da cidadania e da igualdade social, 
divorciou-se do mundo político, após sua crescente crise, para defender os interesses privados 
do burguês contra o Estado, resultando numa querela entre o “indivíduo” e a “coletividade". 
(BOBBIO, N. Liberalismo e democracia, 1988). 
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do processo pedagógico e em toda a sua dinâmica, ou seja, principalmente, na 

estruturação e construção do saber escolar e na sua relação com a esfera 

política, da qual o professor é a autoridade mais imediata de todo o processo 

educacional. 

 Portanto, a autoridade deve ser entendida aqui como “responsabilidade do 

mundo”, não significando, como já vimos, nem a posse de poder nem o uso 

externo de coerção, embora Weber tenha estabelecido uma relação sinonímica 

entre essas palavras, sendo dele tributária boa parte das concepções de 

autoridade, presentes na literatura pedagógica. Exceto, por exemplo, autores 

como Otto F. Bollnow (1971) e o próprio Paulo Freire (1996). Assim, a 

consideração de Bollnow é a de que: 

Posso obrigar a criança a me obedecer, seja por meio de maior 
força corporal, seja por meio coação da instituição escolar - que 
por sua vez está apoiada pela ordem social geral. Mas, nesse 
caso, não estou ainda dentro da esfera propriamente pedagógica 
(BOLLNOW, 1971, p. 220). 
 

Mesmo tomando, assim, os estudos de Arendt, apropriando-nos do seu 

entendimento de que autoridade corresponde, sobretudo, à "responsabilidade do 

mundo" por parte dos educadores. Por outro lado, a nossa leitura acerca desse 

aspecto da autoridade não nos possibilita, aqui, uma definição precisa dessa 

responsabilidade, o que nos obrigaria a investigar o próprio pensamento e a 

prática política do professor, a fim de analisarmos seu impacto na educação, o 

que não foi possível fazermos. 

Consideremos, então, este trabalho como uma primeira busca a respeito 

dessa autoridade e que se traduz numa interpretação sobre a condição do 

professor e de sua concepção sobre a importância e o valor do seu papel na 

formação do aluno para a vida política e cultural. Ou, como diria Clarice 

Lispector, esperar que, "ao jogar a isca" (palavra) encontre algo além dela. 
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Portanto, em meio à diversidade dos estudos hoje publicados sobre a 

formação e o papel do professor – alguns dos quais já mencionamos neste 

trabalho –, observamos o reconhecimento de dois principais "pontos de partida" 

ou "causas", quando se vai falar do declínio da autoridade na educação. Assim, 

observamos, que nesses autores, ora há uma preocupação em salientar a "crise 

da autoridade na educação" como decorrente de uma crise conceptual acerca da 

própria idéia de autoridade, ora o declínio dessa autoridade é resultado mesmo 

da influência das mudanças no cenário cultural, político e social na educação, tal 

como observamos nos dois primeiros capítulos deste trabalho. 

 Assim, falar de autoridade, hoje, parece uma tarefa que, inevitavelmente, 

pode esbarrar em ambigüidades. Por outro lado, tal como observamos no 

segundo capítulo, na educação, esse termo sempre foi resultado de uma espécie 

de "colonização" do discurso pedagógico, por concepções de diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo da sociologia, com a perspectiva weberiana. Essa 

constante "reconceitualização" da autoridade – o que implica dizer, também, a 

sua constante negação e afirmação, repúdio e reconhecimento no ideário 

pedagógico – nos coloca no embate das várias definições, a ponto de não 

sabermos mais o que a autoridade quer dizer, propriamente. No caso específico 

deste trabalho, o atual momento de uma nova "usura" da idéia de autoridade no 

debate educacional provoca inquietações e nos coloca na situação de 

indagarmos acerca da importância de uma reflexão a seu respeito no campo 

educacional.  

Mas, em meio à sua reconsideração no discurso pedagógico, qual a 

matriz conceitual que deve, hoje, delinear e fundamentar a nossa concepção de 

autoridade no campo educacional? Ou, para lembrar de uma das questões 

levantadas por Davis e Luna: "Se há diferentes modalidades de autoridade, qual 

é aquela que, legitimamente deve ser exercida pelo professor?”. 
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No nosso caso, estamos partindo das considerações feitas sobre a 

relação entre política, cultura e educação, propondo para este nosso estudo uma 

leitura da autoridade como constituída por essa tríade (educação-política-

cultura), tal como foi discutido até aqui. Mas, embora consideremos as idéias 

desenvolvidas por Arendt acerca da autoridade, procuraremos identificar, como 

primeiro passo de nossa abordagem metodológica, qual a concepção de 

autoridade que possuem os professores.  

Assim, compreendemos que essa forma de abordar a questão pode nos 

fornecer dados esclarecedores, como: a relação existente entre as "teorias da 

autoridade" e o pensamento do professor, vislumbrando possíveis contribuições 

desses estudos no campo da prática pedagógica e, também, para a reflexão dos 

próprios professores; as características atribuídas pelos professores à 

autoridade; a quê a idéia de autoridade dos professores está associada.  

Enfim, trata-se de tomar, como um primeiro passo deste trabalho, a busca 

de um entendimento sobre a concepção dos professores acerca da autoridade, 

para, finalmente, questionarmos sobre o seu valor político e cultural a partir da 

idéia de autoridade, levando em consideração a tríade "política-cultura-

educação", tal como já foi discutida neste estudo. Para tanto, tomaremos como 

questões principais a serem desenvolvidas: 

1. O professor possui alguma concepção de autoridade? 

2. Se possui, quais as principais características que constituem 

essa autoridade? 

3. Qual a importância dessa autoridade, por ele definida, na 

concepção do seu papel e da sua prática educativa? 

4. Quais os fatores que dificultam ou contribuem para o 

estabelecimento de sua autoridade? 
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5. Qual a importância do seu papel na formação cultural e para ac 

futura vida política dos alunos, a partir da idéia de autoridade? 

A partir dessas cinco questões buscamos agrupar os principais aspectos 

aqui priorizados para o debate acerca da autoridade do professor. Assim, 

estamos defendendo, no presente estudo, a importância e consideração das 

concepções dos professores acerca da idéia de autoridade; do seu 

posicionamento em relação à importância da autoridade em sua prática 

educativa; dos fatores que a condicionam e como concebe a relação entre 

autoridade, política e cultura, para o atual debate sobre a formação e o papel do 

professor.  

Dessa forma, buscaremos, no próximo capítulo, expor o caminho 

metodológico que tomou esta pesquisa, a partir das questões supracitadas, 

especificando os instrumentos de coleta e análise dos dados, a amostra e os 

sujeitos entrevistados, assim como as implicações teórico-metodológicas.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – A AUTORIDADE DO PROFESSOR: 
da idéia à condição 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.1 – Considerações Iniciais 

 

 
A PESCA MILAGROSA 

Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a 
palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra 
morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou 

a entrelinha, podia-se com alívio jogar a palavra fora. Mas, aí 
cessa a analogia: a não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. 

O que salva então é ler "distraidamente”. 

(CLARICE LISPECTOR) 

 

Até agora colocamos a questão da autoridade do professor a partir de um 

campo muito específico da nossa discussão, isto é, tratamos de abordar a 

autoridade à luz do pensamento de alguns autores que, de uma forma ou de 

outra, deram atenção e importância a esse tema, seja no campo da sociologia, 

como é o caso de Max Weber, no campo da psicologia e educação, como em 

Michel Lobrot, ou ainda no campo da moral e epistemologia, como é o caso de 

Jean Piaget. Vimos, a partir desses autores que a autoridade está associada, ou 

corresponde, a um tipo de relação entre os homens, a qual condiciona e 

influencia a sua própria existência. 

Assim, com Max Weber, vimos que a autoridade corresponde a uma 

espécie de "relação de poder", cuja legitimidade pode ser fundada a partir de 

uma "tradição", de um "carisma" ou, ainda, na "disciplina" e no argumento da 

competência. Já para Michel Lobrot, a autoridade corresponde à coerção sofrida 

pelos sujeitos, cuja subordinação a essa autoridade se dá através de um 

processo dinâmico entre educação e constituição da psique. Vimos, ainda, que a 
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ênfase lobrotiana acerca da autoridade, embora resida numa concepção 

psicológica, não é a única nesse sentido.  

Jean Piaget, ao investigar como surge o juízo moral na criança, termina 

por descrever, também, como surge o princípio da autoridade, fazendo objeto 

desse estudo o que La Taille, no Prefácio da mesma obra, chamou de "infância 

da razão". Com Hannah Arendt, no entanto, compreendemos que autoridade 

está relacionada ao problema do declínio da vida política e da idéia de espaço 

público, cuja dimensão engloba e afeta o campo da cultura e da educação. 

Embora as abordagens acerca do problema da autoridade nos dê uma 

visão do que tem se pensado, até agora, acerca dessa questão, sendo aqui o 

nosso "chão teórico", elas não devem ser tomadas como únicas respostas para 

as questões levantadas neste trabalho. Pelo contrário, tais concepções devem 

ser consideradas como formas de conceber a autoridade e que podem nos 

ajudar na discussão posterior. 

É buscando novas possibilidades teórico-metodológicas que propomos 

colocar a questão da autoridade, não a partir de um modelo ou ideal. Diferente, 

por exemplo, de Davis e Luna (1991), não buscamos saber se há uma 

autoridade que "legitimamente deve ser exercida pelo professor", mas, o que 

também é fundamental, saber se há no professor uma idéia de autoridade e 

quais as características que ele lhe atribui. 

 

4.2 – Formas de se abordar a questão 

Após discutirmos nossas opções, os limites e possibilidades do arcabouço 

teórico-metodológico que direciona este trabalho, passaremos agora a tratar, de 

forma mais específica, os procedimentos metodológicos que esta pesquisa 

realizou, tentando expor o conjunto dos elementos e instrumentos utilizados para 
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a materialização e sistematização das idéias e dos objetivos que foram 

discutidos e expostos até agora.  

Dessa forma, busca-se dar prioridade aos esclarecimentos sobre os 

instrumentos de coleta de dados da amostra e os sujeitos selecionados e, 

finalmente, expor nosso plano de análise dos dados, bem como a natureza do 

corpus dos documentos e as etapas necessárias para a efetivação da análise e 

da exposição dos resultados. 

Fora estas notas introdutórias no presente item, é importante esclarecer 

que o mesmo não intenciona apenas assumir um caráter descritivo, apontando 

os passos e os instrumentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, como uma 

espécie de "caixa de ferramentas", onde só poderemos encontrar instrumentos e 

nada mais. Pelo contrário, entendemos que qualquer recorte que se queira fazer 

sobre um determinado objeto implica, também, na forma ou sobre o que se vai 

afirmar, ou não, do mesmo. Assim, este capítulo não pretende ser um momento 

de "ruptura" sobre o entendimento que vem se dando no decorrer deste estudo 

acerca dos limites e possibilidades que possui o trabalho de todo pesquisador, 

quando de sua leitura sobre a realidade. 

Após termos visto a amplitude das concepções acerca da questão da 

autoridade na educação, iremos expor o caminho metodológico que guiou este 

estudo no trato da autoridade do professor; delimitando os procedimentos de 

coleta e análise dos dados, a partir dos quais buscamos identificar não um ideal 

de autoridade, nem interpretá-la enquanto um tipo puro e objetivo, mas, 

concebê-la como uma dada compreensão que tem o professor acerca da 

condição do seu papel e valor atual, partindo, assim, da definição arendtiana de 

autoridade como "responsabilidade do mundo".  

Dessa forma, a leitura que estamos fazendo da autoridade é que ela não 

seria bem uma idéia fixa, mas, como observou Arendt, afigura-se, tal e qual, 
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dependendo do contexto histórico, da experiência política e cultural que se tem 

nesse determinado contexto. Mais especificamente, no caso deste trabalho, a 

autoridade deve ser entendida antes como a "condição" em que se encontra o 

valor e o papel do professor.  

Entretanto, se entendermos "condição" como uma determinada "situação" 

ou "circunstância" (de desvalorização, declínio ou valorização) em que se 

encontra o professor, é provável que nos deparemos com uma gama de fatores 

e aspectos que afetam e constituem essa condição. Poderíamos, inclusive, até 

investigar quais os aspectos e fatores dessa "condição" (da autoridade do 

professor), a partir da ótica de diferentes sujeitos – do aluno, dos pais, dos 

diretores e dos próprios professores –, perspectiva essa que daria a idéia de 

autoridade à abrangência a partir de um conjunto extenso de representações 

acerca do papel docente. 

No caso deste trabalho, optou-se por não abordar as perspectivas de 

diversos sujeitos, por entendermos que essa investida demandaria, de nossa 

parte, um maior aprofundamento sobre a questão, portanto, num alargamento, 

também, do tempo, nos prazos de realização deste trabalho. Assim, optamos por 

considerar, apenas, o professor como o nosso principal sujeito.  

Sendo assim, este trabalho buscou identificar, num primeiro momento, a 

partir de entrevistas realizadas com professores das escolas das redes pública e 

particular de ensino, em Recife, como eles concebem a idéia de autoridade do 

professor, apontando os seus principais aspectos e características. Após tentar 

fazer um perfil do que seria a autoridade, tal como entendida pelo professor, 

buscou-se, num segundo momento, verificar como ele concebe a relação entre 

sua autoridade e a importância do professor na formação cultural do aluno e na 

futura vida política deste.  
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Dessa forma, se em um primeiro momento da análise acerca da 

autoridade do professor a ênfase recai nos aspectos "conceituais", a partir da 

concepção dos sujeitos entrevistados, no segundo momento, a referência sobre 

os fatores que afetam essa concepção (autoridade) é o centro da questão. Esses 

fatores afetam o conjunto das características que definem a autoridade do 

professor, as quais ele procura assegurar, ou não, no exercício de sua prática.  

Para uma melhor delimitação, neste trabalho, do problema da autoridade, 

estabelecemos algumas "questões básicas", a partir das quais fomos 

construindo os instrumentos de coleta e análise dos dados, quais sejam: 

1. O professor possuí alguma concepção de autoridade? 

2. Se possuí, quais as principais características que constituem 

essa autoridade? 

3. Qual a importância dessa autoridade, por ele definida, na 

concepção do seu papel e da sua prática educativa? 

4. Quais os fatores que dificultam ou contribuem para o 

estabelecimento de sua autoridade? 

5. Qual a importância do seu papel na formação cultural e para a 

futura vida política dos alunos, a partir da idéia de autoridade?  

Assim, essas questões resumiam os quatro momentos principais desta 

pesquisa: o primeiro, corresponde mesmo à conceitualização do próprio 

professor sobre a autoridade (questões 1 e 2); o segundo, diz respeito à 

importância da referência à autoridade feita pelo professor, na sua prática e 

concepção do seu papel (questão 3); um terceiro momento, corresponde mesmo 

aos fatores que afetam (dificultam ou contribuem) o estabelecimento de sua 

autoridade (questão 4); por último, o quarto passo, que corresponde a sua 

compreensão acerca da relação entre a autoridade, por ele definida, a sua 



 103

 

importância na formação para a vida cultural e futura vida política dos seus 

alunos (questão 5).  

Partindo desses passos, elaboramos questionários que as explorassem e 

aprofundassem, nos dando, no final da coleta, a possibilidade de estabelecer 

possíveis relações entre esses quatro momentos, os quais correspondem, em 

seu conjunto, a nossa proposta para o trato acerca da autoridade do professor.  

 

4.3 – A amostra e os sujeitos 

A amostra desta pesquisa foi composta de 10 (dez) professores. Sendo 

aleatória a escolha dessa quantidade, procurou-se, apenas, trabalhar com 

professores do Ensino Fundamental e Médio, de escolas das redes privada e 

pública estadual, tal como demonstram as Tabelas 1 e 3, respectivamente. 

 

TABELA 1 

Professores por quantidade de escolas em que trabalha 

PROFESSOR MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR

01 ------ ----- 01 
02 01 01 ---- 
03 ---- 01 01 
04 ---- 01 02 
05 ---- 01 ---- 
06 ---- 01 ---- 
07 ---- ---- 01 
08 01 ---- 01 
09 ---- 01 ---- 
10 ---- 01 ---- 

 

 



 104

 

TABELA 2 

Professores com formação em nível de graduação 
e de pós-graduação 

PROF GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO 

01 História 
Licenciatura 

----- ----- 

02 Letras 
Licenciatura 

Literatura Brasileira ----- 

03 Letras 
Licenciatura 

----- ----- 

04 Letras 
Licenciatura 

Lingüística ----- 

05 Ciências 
Biológicas 

Licenciatura 

----- ----- 

06 Química 
Licenciatura 

Ensino de Ciências 
– Química 

----- 

07 Pedagogia Supervisão ----- 
08 Ciências 

Biológicas 
----- ----- 

09 Letras – 
Inglês 

------ ----- 

10 Licenciatura 
Geografia/ 

História 

----- ----- 

 

Após a escolha da amostragem, iniciamos a primeira coleta de dados, 

entrevistando professores de escolas da rede pública estadual de Pernambuco e 

mais duas escolas da rede de ensino particular, todas localizadas na área 

metropolitana do Recife. A escolha dessas escolas se deu de forma aleatória, 

haja vista que procuramos priorizar aquelas escolas nas quais os professores 

dispunham de mais tempo disponível para a realização das entrevistas. 

Entretanto, optamos por trabalhar com escolas de diferentes redes de 

ensino (privada e pública estadual) pelo seguinte fato: ao realizarmos o pré-teste 

dos questionários e entrevistas, observarmos que os diferentes contextos 

institucionais escolares afetavam de modos diversos a autoridade do professor, 

a partir das falas dos sujeitos entrevistados. Sendo assim, dedicamos, nas 

entrevistas subseqüentes, algumas questões relativas aos diferentes contextos 

institucionais escolares nos quais estavam inseridos os professores, a fim de 
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identificarmos as diferentes conseqüências que cada uma das instituições 

causam na compreensão do professor sobre sua autoridade.  

Dos professores entrevistados, 40% pertenciam, apenas, à rede pública 

estadual de ensino, 20% pertenciam tanto à rede particular como à rede pública 

estadual de ensino, 10% trabalhavam tanto na rede particular como na rede 

pública municipal de ensino, outros 10% pertenciam tanto à rede pública 

estadual como à rede pública municipal de ensino, e finalmente, 20% dos 

professores entrevistados pertenciam, apenas, à rede particular de ensino (ver 

Tabela 2). Vale dizer, ainda, que 60% dos professores entrevistados eram do 

sexo feminino e 40% do sexo masculino. A faixa etária dos professores fica entre 

20 e 43 anos de idade. 

Foram entrevistados professores e professoras dos ensinos fundamental 

e médio (ver Tabela 3), de várias disciplinas, ficando todas as "escolas-campo 

de pesquisa" no centro e na área metropolitana da cidade do Recife. 

 

TABELA 3 

 Número de professores por modalidades de ensino 

 
MODALIDADE DE ENSINO 

 

Nº DE 
PROFESSORES

 
Ensino Fundamental 

 
03 

 
Ensino Fundamental e Médio 

 
05 

 
Ensino Médio 

 
02 

 

 

4.4 – A coleta e análise dos dados 

Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas a partir de 

questionários semi-estruturados, com perguntas abertas e fechadas (anexos I, II, 

III e IV), os quais versaram sobre questões relativas ao universo temático da 
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pesquisa (anexos II, III e IV). Vale dizer que realizamos pré-testes a partir de 

enquetes, para elaboração dos questionários e etapas subseqüentes.   

Para uma primeira coleta dos dados, utilizamos questionários semi-

estruturados, com perguntas abertas e fechadas (anexo I), dividido em quatro 

principais blocos. O primeiro versava sobre questões conceituais a respeito das 

concepções e opiniões dos professores acerca da idéia de autoridade; no 

segundo bloco, cuidamos de levantar questões relacionadas com as temáticas: 

disciplina, violência e autoridade na escola (anexo I); no terceiro, levantamos 

questões que abordaram a relação entre a política e a autoridade do professor; 

no quarto, dedicamos nossa atenção na relação entre a cultura e autoridade do 

professor; finalmente, o quinto bloco fez menção à autoridade do professor e à 

relação pedagógica.  

Após realizarmos uma primeira análise acerca do material coletado, 

elaboramos um segundo questionário semi-estruturado, com perguntas abertas 

(anexo II), a fim de aprofundarmos algumas questões que versaram sobre: a 

concepção do professor acerca dos saberes necessários para a vida política e 

cultural do aluno; o julgamento do professor acerca do desempenho do seu 

papel cultural e político nas diferentes escolas em que atua.  

Se o segundo momento buscou estabelecer um quadro comparativo do 

desempenho do professor, em diferentes contextos escolares e institucionais, o 

terceiro momento, correspondeu à retomada das questões sobre política, cultura 

e autoridade, mas, objetivando um julgamento comparativo acerca do 

desempenho dos professores entre duas turmas de uma mesma escola em que 

ele atua. Nesse caso, utilizamos, também, questionários semi-estruturados 

(anexo III), com respostas abertas, a fim de instigarmos mais ainda o 

posicionamento dos professores acerca da importância política e cultural na 

formação do aluno.  
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Finalmente, para o quarto momento da coleta, elaboramos um 

questionário estruturado com questões fechadas (anexo IV), o qual visou a 

levantar dados para a caracterização dos sujeitos entrevistados, a partir dos 

seguintes aspectos: 

• ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS: referente à idade, sexo, estado civil, 

número de filhos, idade dos filhos, localidade em que reside, escolaridade, 

formação profissional, escolaridade dos pais, meios de informação e 

formação intelectual. Esse primeiro momento do questionário teve como 

objetivo caracterizar os sujeitos entrevistados a partir de suas 

particularidades, a fim de possibilitar-se uma relação entre seus aspectos 

culturais de formação e de condição social; 

• ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS: relacionado à condição econômico-

financeira dos entrevistados, outras atividades profissionais e quantidade de 

horas que trabalha. Seu intento é o de levantar informações acerca da 

situação econômica e profissional dos entrevistados, a fim, também, de 

propor possíveis relações entre a vida profissional e econômica do professor 

e a sua compreensão sobre a sua prática docente. 

• ESCOLAS EM QUE TRABALHA: tratou-se, nesse item, dos dados referentes 

à quantidade de escolas em que os entrevistados trabalham e à rede a que 

elas pertencem, a modalidade de ensino em que eles atuam, assim como as 

disciplinas, questões relativas às turmas (quantidade de turmas, quantidade 

de alunos por sexo, faixa etária, média de aprovação, reprovação e evasão 

da turma no período da entrevista). Enfim, levou em consideração, também, 

quais as "atividades em grupo" na escola (colegiado, reuniões didáticas, entre 

outras) das quais os professores entrevistados participam. Assim, buscou-se 

nesse último aspecto disponibilizar dados que caracterizassem o campo de 

atuação do professor (escola), campo do conhecimento em que atua (matéria 
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que leciona) e os sujeitos com os quais trabalha (idade, sexo, quantidade, 

situação escolar). 

De posse dos dados coletados, tomando a autoridade como "eixo 

temático" de nossa pesquisa, procuramos identificar, nas falas dos professores, 

elementos de significação das concepções de autoridade do professor. Assim, 

identificamos no decorrer da análise, dois elementos principais de significação 

da concepção da autoridade nos professores, quais sejam: as "características do 

professor" e a "concepção de relação pedagógica", constituindo-se como duas 

principais "categorias de análise".  

Para este estudo, "categoria de análise" corresponde a "(...) rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso 

da análise de conteúdo) sob um genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

dos caracteres comuns destes elementos" (BARDIN, 1977, p. 117). Assim, 

embora não se trate de um estudo na perspectiva da Análise de Conteúdo, 

entendemos que as categorias correspondem a um momento de sistematização 

dos dados coletados para análise, compondo um conjunto de elementos, os 

quais revelam valor(es) significativo(s) do objeto abordado (a concepção de 

autoridade dos professores), relacionados e comuns entre si.  

Após um tratamento mais detido acerca das seguintes categorias, ou 

rubricas, "características do professor" e a "relação pedagógica", confrontamo-

las com as questões tratadas no decorrer das entrevistas, donde resultou um 

aprofundamento no campo de significação, no conjunto de características 

dessas categorias, sob forma de "sub-categorias". Assim, a identificação dos 

diversos elementos, ou características, na concepção de autoridade dos sujeitos 

entrevistados correspondeu à tentativa de estabelecermos um "perfil" dessa 

autoridade. 



 109

 

Partindo desse "perfil", buscamos, em última análise, confrontá-lo com as 

questões referentes à relação ente política, cultura e autoridade do professor, a 

partir da consideração acerca dos sujeitos (alunos e turmas) e dos contextos 

institucionais (escolas), nos quais esses professores exercem a sua profissão. 

Nesse último momento, a concepção de autoridade dos professores passou a 

ser confrontada com uma diversidade de fatores, colocando o professor na 

condição de atribuir-lhes o valor e a influência na constituição e estabelecimento 

de sua autoridade.  

Entretanto, não se buscou aqui investigar as representações dos 

professores nem a sua ideologia acerca do seu papel, mas, tão somente, 

verificar a que conjunto de aspectos ou temáticas a idéia de autoridade do 

professor se refere, e ao se referir, a que sentido ela aponta. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – MAPEANDO O SENTIDO DA 
AUTORIDADE DO PROFESSOR 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.1 – Considerações Iniciais 

Feitos os devidos esclarecimentos acerca da proposta metodológica deste 

trabalho, passemos agora a apresentar os resultados aos quais chegamos com 

a análise dos dados coletados.  

A forma pela qual esses resultados estão sendo apresentados tem uma 

importância fundamental na leitura deste trabalho, uma vez que procuramos, 

aqui, descrever o itinerário de nossa análise. Sendo assim, em um primeiro 

momento (item 5.2), buscamos identificar, a partir de questões relacionadas com 

a nossa temática (autoridade), quais os "elementos" atribuidores de significado à 

idéia de autoridade, na concepção do professor. Assim, buscamos, neste 

primeiro momento, identificar os "elementos" de significação da concepção de 

autoridade dos professores entrevistados, os quais corresponderam às 

"características do professor" e à "concepção da relação pedagógica". 

Concebendo esses dois "elementos", ou "aspectos", como principais 

características da "concepção da autoridade" dos sujeitos entrevistados – 

constituindo-a, assim, enquanto "categoria de análise" –, passamos, nos 

segundo e terceiro momentos (itens 5.3 e 5.4), a dedicar parte de nossa análise 

a cada um desses "elementos", de forma específica, a fim de verificarmos as 

influências ou conseqüências que sofrem esses "elementos" ou "aspectos" 

constituidores da concepção de autoridade, após confrontá-los com questões 

relacionadas aos contextos social e escolar, nos quais estão inseridos, às 
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experiências passadas com a questão da autoridade, assim como às possíveis 

marcas das suas subjetividades nessa concepção da autoridade. 

No momento final da análise, que também dividimos em dois itens (5.5 e 

5.6), buscamos confrontar, por sua vez, a idéia de autoridade com questões que 

abordaram e enfatizaram a importância "cultural" e "política" do professor, 

respectivamente. Assim, tratamos de inserir questões em que as relações entre 

"autoridade do professor e cultura", "autoridade do professor e política", fossem 

os principais focos, levando em consideração, inclusive, os "fatores" (culturais, 

econômicos, sociais, pedagógicos) que configuram ou medeiam essas relações, 

objetivando identificá-la mais como uma "condição do professor" do que apenas 

um conceito, aproximando-nos assim da idéia arendtiana de autoridade como 

"responsabilidade do mundo". 

 

5.2 – O Perfil da Autoridade do Professor: um primeiro esboço 

Feita a coleta dos dados, a partir de um questionário que versou sobre os 

aspectos conceituais da autoridade (ver anexo 1), realizamos uma primeira 

leitura dos mesmos, a fim de identificarmos os principais "elementos de 

significação" ou as principais "características", nas respostas dos sujeitos 

entrevistados, que davam significado à idéia de "autoridade do professor". 

Assim, tomando a "autoridade do professor" como "eixo-temático", fomos 

elegendo aqueles elementos a partir dos quais a idéia de autoridade foi definida. 

Na totalidade da amostra, observamos a presença de, basicamente, dois 

elementos caracterizadores da idéia de autoridade, nas falas dos sujeitos 

entrevistados. Esses elementos fazem referência a dois aspectos fundamentais, 

na ótica dos professores, quais sejam: as "qualidades e características 

necessárias ao professor" e o que diz respeito aos aspectos ligados à "relação 

professor-aluno". A seguir, apresentamos algumas das falas dos professores, 
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nas quais foram identificados os elementos de significação e as características 

apontadas.  

"Pra mim, a autoridade tá muito relacionada à competência... Ele tem 

que tá bem estruturado, ele tem que tá bem seguro enquanto a sua 

proposta mesmo de trabalho. Falo, também, em relação ao conteúdo. 

(...) Experiência profissional... conquistar junto com os alunos os 

objetivos" (PROFESSOR 02). 

"A minha autoridade, eu vou exercendo na prática... A maneira como 

eu me coloco, a postura que eu tenho, eu exerço autoridade sobre 

eles. Não que imponha: - Eu sou a professora! Eles que me 

reconhece. Eu, com a minha postura, eu consigo estimular. (...) Partir 

pro diálogo" (PROFESSOR 09). 

Observou-se, tal como ficou exposta nessas duas primeiras falas, uma 

referência da autoridade como uma "qualidade" ou "característica" do 

professor, que ora aparece como "experiência profissional" e "competência" 

(PROFESSOR 02), ora como uma "postura" (PROFESSOR 09) que ele tem, ou 

deve ter. Nessa perspectiva, observamos que, tal como é aqui concebida, a 

autoridade é uma "característica" que se encontra no próprio sujeito docente, 

relacionando-se com sua individualidade e experiência própria dos professores 

entrevistados.  

Nessa primeira observação acerca da concepção de autoridade do 

professor, enquanto uma "característica" e "qualidade" deste, há duas questões 

fundamentais: a primeira diz respeito às possíveis determinações e influências 

de outras variáveis, como o tipo de instituição (pública ou particular) e do 

contexto escolar (características dos alunos, aspectos físicos da escola, etc.), na 

atribuição, pelos professores, dessas "qualidades" e "características" como 

elementos constituidores da autoridade. Questão essa em que iremos nos deter 
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mais adiante (item 5.3), quando nos concentraremos nessa primeira dimensão 

da autoridade, tal como a entendem os professores. A segunda corresponde às 

implicações que essa concepção "individualizadora" e "personalista" da 

autoridade pode acarretar na compreensão sobre o papel e a função do 

professor. Entretanto, ao identificarmos a autoridade enquanto uma 

"característica do professor", observamos que eles, em suas falas, apontaram 

que essas "características" (autoridade), podem, no entanto, ser resultado de 

diversos fatores: de mudanças no cenário cultural e na produção do 

conhecimento, influenciando, tal como observaram Villa (1998), Libâneo (1998) e 

Perrenoud (2000), o papel e a função do professor; de uma crise decorrente da 

própria "educação familiar", redemarcando, assim, o campo da atuação do 

professor; e de uma crise mais ampla dos valores. 

Retomaremos essas questões no próximo item (5.3), onde dedicaremos 

um espaço específico para debater tais observações dos professores. No 

momento, queremos, apenas, pontuar os principais resultados que obtivemos 

nessa primeira leitura das concepções dos professores acerca da autoridade. 

Entretanto, em relação à idéia de autoridade enquanto "característica" e 

"qualidade" do professor, queríamos, ainda, fazer as seguintes considerações: 

tal como observamos no segundo capítulo deste trabalho, essa forma de 

conceber a autoridade coincide, assim, com o que chamaram Boudon e 

Bourricaud, de "autoridade do profissional" (1993). "Autoridade" essa que, como 

expomos no segundo capítulo, é distinta da "autoridade legal", de Max Weber, 

uma vez que se leva em conta, também, além da competência e do domínio do 

saber do profissional (o professor), as exigências e estimativas maximizadas 

pelos outros sujeitos da relação pedagógica: pais e alunos. 

Nesse caso, o reconhecimento e a aceitação do professor enquanto 

autoridade é resultado, também, das exigências desses sujeitos acerca das suas 
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qualidades pessoais ou competências profissionais daquele. De outra forma, 

afirmam os autores: "Posso mais ou menos racionalmente depositar minha 

confiança na autoridade dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela instituição. 

Essa confiança será mais bem fundada na medida em que certas garantias 

forem oferecidas" (BOUDON; BOURRICAUD, 1993, p. 31).  

Nessa perspectiva, podemos observar que a autoridade, a partir desse 

primeiro elemento, expõe uma dependência com a "relação pedagógica" pela 

intervenção e consideração da "interpessoalidade" na concepção e ideal 

educativos do professor, assim como nos saberes e competências que ele passa 

a julgar necessário. Por outro lado, a ênfase dada às "qualidades" e 

"características" do professor nos indica, também, que a prática pedagógica 

passa a se constituir, nessa ótica, como campo de reflexão sobre a própria 

atuação e concepção do seu papel. Assim, mais do que instâncias distintas e 

separadas, as "qualidades" e a "relação pedagógica" tornam-se, dessa forma, 

coexistentes, ambas atribuindo sentido e significado à autoridade. Entretanto, 

essa mútua influência entre uma e outra assume particularidades dependendo, 

também, de outros fatores, tal, como os contextos escolar e institucional, aos 

quais pertencem o professor e os outros sujeitos da relação pedagógica. A esse 

respeito estamos tratando, de forma mais específica, nos itens 5.5 e 5.6, deste 

capítulo. 

Se concebermos a autoridade enquanto "responsabilidade do mundo", ela 

seria, assim, submetida aos "fatores relacionais" do contrato entre os diversos 

sujeitos da relação pedagógica. A esse respeito, observa Arendt: "A qualificação 

do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros 

acerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele 

assume por este mundo" (ARENDT, 1997, p. 239). Sendo assim, tratar 
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autoridade como competência, implica no comprometimento do significado 

político e cultural que ela assume na educação. 

Vale dizer que, do total dos professores entrevistados, 40% relacionaram 

autoridade a uma "característica do professor", exatamente, tal como 

expusemos acima. Enquanto isso, os outros 60% dos entrevistados, atribuíram a 

idéia de autoridade à ênfase na "concepção da relação pedagógica" entre o 

professor e o aluno. Assim, para esses professores, falar de autoridade implica, 

sobretudo, uma dependência e referência da relação professor-aluno, tal como 

se apresenta na fala que se segue. 

"Existe aquele professor que trabalha com a democracia e aquele que 

trabalha impondo determinadas ordens. Que ele... praticamente, ele é 

o policial que tá na sala. Então, o professor dita as regras e impede 

que o aluno questione algo. Só ele tem a palavra. Então, autoridade 

pra mim é aquele tipo de professor que não dá abertura pro aluno. É 

chamada aquela escola tradicional" (PROFESSOR 10). 

"Acho que o professor... não tem autoridade. O professor é o 

educador e, por ser educador, não tem autoridade (...) Dizer que tem 

autoridade é tratar como policial. Acho que o professor tem que 

orientar, disciplinar, mas, sem autoridade" (PROFESSOR 04). 

Dessa forma, levando em consideração a ênfase dada pelos professores 

entrevistados ao elemento da "relação pedagógica", podemos dizer que essa já 

nos indica a que aspecto de sua prática o mesmo associa a idéia de autoridade, 

a qual iremos explorar, mais detidamente, no item 5.4, identificando as 

conseqüências dessa concepção para a sua compreensão acerca da questão 

da autoridade na educação. 

Vale salientar que, em relação ao total dos professores entrevistados, 

40% relacionaram a idéia de autoridade, exatamente, a uma "característica do 
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professor", tal como expusemos acima, sendo que os outros 60% dos 

entrevistados, atribuíram a idéia de autoridade à ênfase na "concepção da 

relação pedagógica" entre o professor e o aluno. Assim, falar de autoridade, 

para esses professores, implica, sobretudo, uma referência aos aspectos aqui 

expostos. 

Mas, mesmo considerando a existência desses dois elementos em suas 

concepções de autoridade, 20% deles apresentaram uma referência negativa a 

respeito dessa idéia, pois, embora exista uma ênfase a respeito da autoridade 

do professor, no discurso pedagógico, encontramos, nas falas dos professores 

entrevistados, uma referência negativa, associada à concepção weberiana de 

"dominação" e "poder". Assim, tanto na literatura pedagógica como na 

compreensão dos professores, observamos a presença de posições 

antagônicas a respeito da importância da autoridade na educação, pendulando 

entre uma concepção e outra. 

Entretanto, seja "favorável" ou "não" à importância da autoridade, ambas 

as tendências convergem para um ponto em comum, qual seja, relacionam a 

autoridade a uma característica do professor ou numa concepção da relação 

pedagógica, tal como se apresenta na fala anterior (PROFESSOR 04). Por outro 

lado, 20% dos professores ao se referirem à idéia de autoridade ressaltaram a 

necessidade de se distinguir entre "autoritarismo" e "autoridade", tal como se 

mostra a fala que se segue: 

"Eu tenho uma preocupação muito grande de discernir autoridade de 

autoritarismo... Eu não me considero uma professora autoritária. 

Agora, eu tenho, assim, uma postura dentro da sala de aula com que 

eu faça que os meus alunos tenha (sic) respeito sobre minha pessoa. 

Eu trabalho muito o lado da afetividade. Se você chegar aqui na sala: 
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- Quais são as duas coisas essenciais na sala de aula? Meus alunos 

com certeza vão dizer: - Respeito e educação" (PROFESSOR 07). 

Nesse caso, observamos que a ênfase dada pelos sujeitos acerca da 

distinção entre autoridade e autoritarismo coloca este como um tipo de relação 

pedagógica na qual o professor coíbe e poda a liberdade, a expressão do aluno.  

Diante desses primeiros aspectos observados, podemos apontar que a 

concepção de autoridade dos professores entrevistados, partindo da constante 

referência acerca das "características ou qualidades do professor" e da 

"concepção da relação pedagógica", constituem, assim, um inicial "contorno" da 

autoridade enquanto categoria de análise deste trabalho. Nele identificamos 

uma tendência por parte dos professores entrevistados em se priorizar 

características como: "competência", "postura", "ética profissional", "experiência 

profissional", "disciplina do professor", como atributos da autoridade. Por outro 

lado, a referência sobre: "trabalhar com democracia", "dar espaço ao aluno", 

"trabalhar o lado da afetividade", imprimem à idéia de autoridade um 

componente relacional, associando-a a um tipo de relação pedagógica entre 

professor e aluno.  É a atitude do professor para com o aluno, sobretudo, que 

está sendo posta aqui, sendo o foco decisivo para o estabelecimento, ou não, de 

sua autoridade.  

A título de conclusão desse primeiro esboço da autoridade, é importante 

frisar que, embora delimitemos – tal como foi posto até agora – os aspectos 

básicos que constituem a concepção de autoridade dos sujeitos entrevistados, 

compreendemos que essa é uma entre várias possibilidades de sua leitura. 

Outrossim, no nosso caso, esses aspectos, pela grande ênfase dada a eles por 

parte dos professores, passam a ser elementos constituidores da idéia de 

autoridade e o nosso ponto de partida.  
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O que esperamos é que esses aspectos possibilitem a composição de um 

novo campo de significação para uma leitura da "condição docente", no qual os 

professores inscrevem os significados mais próximos de sua realidade, 

articulados na idéia de autoridade.     

 

5.3 – Autoridade como Característica do Professor 

Num primeiro momento, no item anterior, observamos que um dos 

elementos de significação da concepção de autoridade, nos professores 

entrevistados, refere-se à idéia de que ela é, sobretudo, uma "característica" ou 

"qualidade" que o professor possui. Explorando, ainda, as questões de caráter 

conceituais, buscamos, neste item, discorrer mais detidamente a respeito de 

algumas implicações que essa forma de conceber a autoridade acarretou para a 

constituição da autoridade enquanto categoria de análise desta pesquisa. 

Tal como expomos no item anterior, em relação à concepção de 

autoridade associada às "características" e "qualidades" do professor, podemos 

dizer que essa forma de conceber a autoridade apresenta, no campo das 

representações do seu papel e da sua função, uma situação de constante "crise 

de identidade", uma vez que uma das funções que o caracterizam – a 

transmissão de conhecimento e saberes sobre o mundo em que vivemos – foi 

assumida, de certa forma, por outros espaços e meios de comunicação. 

Indagado a respeito dos quesitos para o estabelecimento da autoridade, o 

professor 02 manifesta o seguinte: 

"Conhecimento não só da disciplina, mas... alguém assim... que tá 

antenado com tudo que tá acontecendo. Porque o aluno da gente... 

ele tá com tantas informações de casa, por mais que ele não tenha 

um computador, por exemplo... ele tem a televisão, e a televisão é um 
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veículo muito (...) Outros colocam uma vastidão de informações" 

(PROFESSOR 02). 

Segundo os professores entrevistados, esse corresponde a um dos 

fatores mais influentes na atual condição do papel docente. Há, inclusive, aqui, 

um sentimento de perda, por parte de alguns professores, já que a 

"democratização da informação", no dizer de Sodré (1996), possibilita ao aluno, 

inclusive, uma maior interação e aquisição de saberes na interpretação da 

realidade. Por parte de alguns professores, essa condição expressa um certo 

"otimismo cultural", uma vez que eles encaram como um lado positivo da 

"democratização da informação" (SODRÉ, 1996) uma maior possibilidade de 

esclarecimento, inclusive, dos jovens, principalmente em relação à futura vida 

política dos mesmos.  

Esse "otimismo", a nosso ver, parece residir mesmo numa certeza de que 

o mundo está sendo posto comum a todos, nos possibilitando um "senso 

comum" sobre ele, resultando naquilo que Finkielkrault chamou de uma nova 

"relação do homem de hoje com a história". Isto é, a idéia de que: "Uma mesma 

e única realidade reina simultaneamente sobre toda a face da Terra" 

(FINKIELKRAULT, 2000, p. 93).     

Por outro lado, para os sujeitos aqui entrevistados essa condição implica, 

mesmo, uma crise de caráter “epistemológico” para o professor, uma vez que é 

ele quem na verdade precisa "atualizar-se" e "estar antenado", tendo em vista a 

enorme quantidade de informações a que os alunos têm acesso, em ritmo cada 

vez mais veloz, portanto, do seu poder fugaz de atualização da realidade.  

Nos termos de Arendt, para quem a autoridade não corresponde à 

competência ou ao domínio de conteúdos, mas, exprime uma atitude de nossa 

parte na relação com nossa herança cultural, enfim, com o passado, a tentativa 

de fundamentá-la (autoridade) apenas no domínio de um saber está fadada ao 
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declínio. Para essa autora, no caso do professor, sua "autoridade se assenta na 

responsabilidade que ele assume por este mundo" (ARENDT, 1997, p. 240).  

Por outro lado, atentamos para o fato de que a consideração acerca das 

vivências e do passado dos professores pudesse ter influência, ou contribuísse, 

também, para a sua compreensão a respeito da autoridade. Assim, levando em 

consideração a busca da constituição da autoridade, enquanto categoria de 

análise a partir dos elementos atribuídos pelos professores, demos continuidade 

à abordagem conceitual acerca da autoridade, explorando outras possibilidades 

e formas de interrogar os sujeitos, a partir de novas questões. Assim, fazendo 

indagações a respeito da lembrança de antigos professores seus, os quais 

concebiam como autoridade, chegamos aos seguintes registros: 

"Ele conseguia deixar com que a aula fosse (...) bem gostosa, no 

sentido de você não ficar tão tenso na aula dele e que ele... a forma 

como ele se colocava era uma forma muito descontraída. Mas, ele 

dominava, de certa forma; conseguia chamar a atenção dos alunos 

sem precisar se colocar dessa forma autoritária. E tinha autoridade 

porque ele dava uma aula assim... bem... Eu acho que ele conseguia 

atender os objetivos dele" (PROFESSOR 02). 

"Tinha um professor que ensinava Ciências. Tinha autoridade, mas, 

não era aquele cara ignorante (...) Ele tinha autoridade na sala; era 

um companheiro e sabia expor, na sala. Tinha domínio completo do 

conteúdo dele" (PROFESSOR 01). 

A intenção de fazer com que os entrevistados recorressem a um exemplo 

de um professor de autoridade, a partir de sua memória, residiu na tentativa de 

considerar as influências do passado desses professores nas suas 

representações das práticas e dos ideais pedagógicos, enquanto alunos.  
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Uma observação importante é que, ao recorrer aos fatos passados, a 

exemplos de professores, o professor entrevistado traz, desse passado, modelos 

de autoridade. Como forma de significar tanto a prática do professor como a 

relação pedagógica. A "memória" assume papel importante, pois, é ela, também, 

que, estabelecendo uma seletividade das lembranças e conhecimentos, atribui 

ao saber docente um conteúdo essencialmente relacionado com a sua história 

de formação, de sua "experiência pessoal e social que tem lugar dentro e fora da 

escola" (CATANI, 1997, p. 36). 

Um fato bastante curioso, é que, em boa parte das referências passadas 

dos professores, o elemento predominante na referência da autoridade diz 

respeito ao aspecto "relacional", que corresponde sempre, e em boa parte das 

falas, à uma concepção da relação professor-aluno que, embora esteja presente, 

de forma clara, nas falas anteriores, acrescentamos mais duas, a seguir: 

"(...) O professor de Matemática de outra série do Ensino 

Fundamental (...) Quando ele estava na sala todo mundo se 

organizava pra prestar atenção. E ele era uma pessoa que não 

tratava... não era um professor que tratasse a gente com 

autoritarismo. Ele tinha autoridade... e nós o respeitava muito, porque 

ele sabia muito o que tava fazendo lá na sala, lá na frente e o que ele 

exigia era o que ele ensinava. Então, não era autoritarismo, ele era 

autoridade na disciplina" (PROFESSOR 06). 

"Eu estudei num colégio da 5ª até a 8ª série. E os professores que 

foram da 5ª, eles acompanharam as turmas que foram da 5ª até a 8ª. 

E a vivência durante quatro anos… os mesmos professores… Eu 

lembro uma professora de Inglês (...) Ela tinha uma maneira muito boa 

de passar o assunto pra gente, de se relacionar com os alunos e 

havia uma interação professor/aluno, sem haver aquela coisa dela 
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impor. Então, ela exercia autoridade, mas (...) ela conseguia trazer, 

levar a gente até onde ela queria" (PROFESSOR 09). 

A consideração acerca do passado e da memória dos professores, no que 

concerne à autoridade, tem aqui um valor importantíssimo. Esse valor reside no 

entendimento de que a "concepção de autoridade" dos sujeitos entrevistados 

reflete as suas experiências no decorrer de sua história de vida, num 

determinado contexto político e cultural.  

Parte dos estudos acerca da história da profissão docente (NÓVOA, 1991; 

CATANI, 1997) compreende que esses "contextos" são, por sua vez, 

depositários de formas diversas de conceber as "características do professor" 

como modelos da "relação pedagógica", na concepção de autoridade, aqui 

definida.  

 Assim, em relação, ainda, a essa observação, basta recorrermos aos 

estudos que enfocam os aspectos biográficos, históricos da profissão docente, 

como em Nóvoa (1991), para verificarmos a relação entre as mudanças políticas 

e culturais de uma época, por exemplo, que terminam por reorientar e definir o 

perfil do professor e das formas como eles se relacionam com os alunos.  

Entretanto, a referência às “características do professor” ressurge a partir 

do momento em que inserimos questões direcionadas à nossa atualidade, como 

foi o caso das relacionadas às "causas do declínio" da autoridade, assim como 

das "exigências necessárias" para o estabelecimento dela, respectivamente.   

"Com certeza, a educação desestruturada, porque se tem de ter uma 

ética, se tem de ter uma postura, se tem de ter um conhecimento, a 

metodologia, a didática" (PROFESSOR 07). 

"Primeiro, ele gostar do que faz. Gostar da matéria que ele ensina. 

Não estar ali só por causa do dinheiro, da necessidade. (...) Ser 

criativo. (...) Você procurar também tá em dias com as novidades, com 
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as mudanças dentro do ensino. (...) Ver as condições do aluno e ver, 

também, que o aluno é uma pessoa. (...) A aprendizagem daquele 

aluno também vai depender do que ele vivencia, a vida dele" 

(PROFESSOR 09). 

Mas, ainda dentro da questão do "declínio" e das "exigências" para o 

estabelecimento da autoridade, observamos os seguintes fatores que extrapolam 

o âmbito da relação pedagógica e das qualidades e capacidades do professor. 

"(...) é stress, é professor cansado, é professor cheio de atribuições… 

em várias escolas e chega um ponto que ele entrega os pontos 

mesmo. Eu acredito que... Eu vejo por aí" (PROFESSOR 04). 

"A falta de uma educação doméstica. As novas leis que começaram a 

ser difundidas há mais de dez anos, onde o aluno tem que ter direito. 

Então, mostra só o lado do direito dos alunos" (PROFESSOR 06). 

Observamos uma diversidade de fatores que, como já apontamos, 

extrapolam o quadro dos "elementos constituidores" da idéia de autoridade 

desses professores, tal como apontamos no primeiro item deste trabalho.  Esses 

aspectos, na verdade, foram concebidos, mais como os fatores que afetam e 

influenciam, no nosso caso, tanto a "relação pedagógica" como as "qualidades e 

características dos professores", inscrevendo-se, assim, no campo da condição 

da autoridade. Dessa forma, compreendemos que a autoridade, a qual é 

concebida a partir de dois elementos básicos, se inscreve numa certa condição, 

desde o momento em que esses fatores alteram a sua constituição.  

Assim, tal como observam autores, como Esteve (1991), o "cansaço" e o 

"stress", por conta da crescente quantidade de tarefas que são atribuídas hoje, 

ao professor, passam a ser considerados como conjunto de conseqüências que 

causam danos psíquicos ao professor, como pudemos observar em Esteve 

(1991). Levando em consideração a compreensão dos professores aqui 
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entrevistados e, também, segundo Villa (1998), esses são fatores exógenos que 

imprimem uma nova condição no papel docente.  

Da forma como foi posta, até agora, a autoridade na educação, como 

concepção dos professores acerca do seu papel e de sua função, termina por se 

constituir, a partir de uma diversidade de fatores, relacionada com vários 

aspectos, os quais tentamos apontar anteriormente. Mas, se a autoridade pode 

ser definida tal como os professores entrevistados concebem-na, como uma 

"característica" e "qualidade" ("postura", "competência", "afetividade"), podemos 

dizer que há, no pensamento educacional dos mesmos, a presença de uma 

autoridade, que poderíamos associar às idéias de Max Weber (1982; 1987) e, 

sobretudo, como apontam Boudon e Bourricaud (1993), pois, o que na verdade é 

tido como o fundamento da autoridade corresponde, em larga medida, aos 

aspectos "instrumentais" ("autoridade legal", em Max Weber), "individuais" e 

"subjetivos" ("autoridade profissional", em Boudon e Bourricaud). 

Assim, se a autoridade está sendo referendada no discurso pedagógico – 

seja relacionada a uma perspectiva arendtiana, a partir da relação entre política, 

cultura e educação, ou seja, numa perspectiva e concepção que a associam, 

geralmente, a uma relação de "coerção" e de "poder" – parece-nos importante 

identificar os significados que ela assume, também, na prática e na concepção 

daqueles para quem, no debate educacional, ela está sendo defendida: o 

professor.   

No caso dos docentes aqui entrevistados, a idéia de autoridade assume 

uma grande amplitude de significados, a qual se torna, também, proporcional na 

medida em que relacionamos um dos seus elementos caracterizadores (as 

"qualidades" e "características do professor") aos diversos contextos e aspectos 

sociais, culturais e políticos. Mas, sendo a autoridade entendida, aqui, a partir da 

ótica dos professores entrevistados (como uma "característica do professor"), 
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uma idéia associada a uma gama de aspectos e atributos individuais (como a 

"postura", o "carisma" e a "afetividade"), compreendemos, assim, que, no âmbito 

da educação, seu fundamento se dá a partir da perspectiva da "individualidade" 

e dos dotes pessoais.  

Tomando esse primeiro elemento da concepção da autoridade, podemos 

levantar duas questões. A primeira delas indaga se a autoridade, como 

"qualidades" e "características do professor", pode nos servir na difícil relação 

entre educação e política, tal como foi posta até agora. A segunda é saber se, 

por outro lado, essa concepção que prioriza a individualidade contribui mais 

ainda para o declínio da relação entre educação e política.    

 

5.4 – Autoridade como Concepção de Relação Pedagógica 

A respeito da "concepção da relação pedagógica" como o segundo 

elemento constituinte da idéia de autoridade do professor, observamos mais do 

que a sua presença na referência a essa idéia. Ao fazermos uma análise mais 

detida sobre as falas dos professores, observamos que a constante alusão 

desse elemento, que reaparece a cada nova pergunta feita, nos possibilitou a 

identificação desse aspecto, de caráter relacional, constantemente associando a 

idéia de autoridade a questões de disciplina. A seguir, uma das falas a respeito 

desse aspecto, após indagarmos sobre questões relativas às causas do declínio 

da autoridade do professor. 

"Bagunça, desorganização, desordem, a indisciplina e a demissão do 

professor. Bagunça dos alunos, porque se o professor não tiver 

autoridade, vai perder a motivação de aula; a aula vai ser chata; ele 

vai perder tempo pedindo que os alunos façam silêncio, vai se 

estressar, vai ficar com rancor. Não vai dar nada certo" (PROFESSOR 

08). 
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Essa referência à "disciplina" passa a dar, à idéia de autoridade, uma 

dependência à necessidade de controle da turma, cujos meios variam segundo a 

concepção dos professores (avaliação, posicionamento hostil, utilização de 

exercícios), como mostraremos nas próximas falas. Entretanto, a disciplina, ao 

ser considerada como um fator importante da prática pedagógica, pode 

depender do tipo de "relacionamento" existente entre professor e aluno (relação 

de diálogo, de afetividade) e, também, dos meios materiais que o professor 

utiliza para mediar essa relação. 

"O aluno, aqui, só escuta se for no grito. Não adianta conversa, não" 

(PROFESSOR 03). 

Nesse sentido, para que seja possível a atuação satisfatória do professor 

na relação pedagógica, esse mesmo professor salienta que: 

 "Primeiro que tudo, ele tem que ser reconhecido como professor. (...) 

Depois, ele tem que ter o apoio da direção da escola, pra agir, pra ele tomar uma 

decisão em sala de aula" (PROFESSOR 03). 

Em relação ainda às necessidades e exigências para o estabelecimento 

da "relação pedagógica" (segunda característica da concepção de autoridade 

dos entrevistados), professor 05 destacou: 

"Em sala de aula, pra o professor conseguir executar tudo aquilo que ele 

faz, primeiro, ele tem que conquistar o aluno, pra depois fazer com que a sua 

autoridade, ela seja executada em sala de aula. Mas, levando... em 

consideração a opinião do aluno" (PROFESSOR 05). 

É importante observar que essa ênfase no "aspecto relacional", presente 

na referência a uma concepção da relação pedagógica, passa a constituir, 

assim, o "ideal ético" da prática docente, enfim, da própria autoridade. Essa 

"ética" requer do professor uma (re)consideração de sua posição em sala de 

aula, da forma de conceber o sujeito que aprende, as suas características e 
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necessidades. Enfim, "ética" como reconhecimento da diferença (Outro) no 

entendimento da relação pedagógica.  

Partindo de questões relativas às "causas do declínio" da autoridade do 

professor, assim como das "necessárias exigências" (ver anexo I) para o 

restabelecimento dessa autoridade, respectivamente, observamos que, na 

tentativa de viabilizar o estabelecimento do seu papel em sala de aula, nos dois 

tipos de questões, 60% dos professores deram bastante ênfase ao tipo "ideal de 

relação pedagógica" para que os objetivos possam ser atingidos. Assim, 

observamos que a referência ética dessa relação está associada a uma 

concepção "democrática" de "distância" entre professor e alunos ou, ainda, da 

necessidade de um "consenso" entre ambos. Em relação a esta questão (causas 

da perda de autoridade do professor e as respectivas exigências para o seu 

restabelecimento), vejamos: 

"(...) a perda da autoridade do professor, do mando de sala de aula, 

às vezes é questão de... 'jogo de cintura'. Alguém tem que ceder. 

Então... Quer dizer: ambas as partes têm que chegar a um consenso 

comum pra que haja esse acordo e se torne o fluxo da aula, durante o 

ano todo, sem haver problema" (PROFESSOR 10). 

Na próxima fala, no que concerne à questão da relação pedagógica, o 

professor aponta o seguinte: 

"(...) o problema tá na falta de educação doméstica. Porque, aí, eles 

não conseguem identificar que o professor é uma autoridade (...), 

mas, que precisa de respeito e que tem que ter uma certa distância 

entre professor e aluno" (PROFESSOR 06).  

Tal como observamos nas duas falas anteriores, a relação pedagógica, 

assim como seu caráter ético, pode entrar em crise ou sofrer conseqüências, 

dependendo tanto das capacidades, ou qualidades, que possua o professor, 
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como, por exemplo, se tem ou não "jogo de cintura" e sabe se posicionar em 

determinadas situações (PROFESSOR 10), como, também, sua dependência 

pode ser resultado de fatores exteriores ao âmbito escolar, portanto, fora da 

competência ou responsabilidade do professor, como, por exemplo, a "falta de 

educação doméstica" (PROFESSOR 06), ampliando assim o campo de atuação 

do professor e a própria concepção da relação entre a família e a escola, 

portanto, da concepção do papel dessa última. 

É importante assinalar que, nos casos em que a ênfase sobre a "relação 

pedagógica" foi considerada como um dos principais aspectos necessários para 

a viabilidade da prática docente, essa se deu a partir de várias características. 

Assim, observamos uma freqüente comparação desse tipo de relação com as 

qualidades geralmente atribuídas ao âmbito familiar. Essa associação foi 

encontrada nas falas de 30% dos professores entrevistados. Senão, vejamos: 

"(...) eu procuro não ser um professor, mas um educador, onde exista 

o respeito. Eu quero que o aluno, ele me tenha como um colega, 

como um irmão, como um pai e como educador. (...) Então, eu 

procuro me envolver com o aluno pra que ele se sinta à vontade 

dentro da sala de aula. Então, quer dizer, eu brinco, eu conto piada, 

pra descontrair o aluno" (PROFESSOR 10). 

Observamos, na fala anterior, uma idéia de autoridade associada à 

"concepção da relação pedagógica", cujas principais características (ser 

"colega", "irmão", "pai") também apontam para o professor as "qualidades" que 

tornam possíveis o estabelecimento da autoridade, a qual, assim entendida, já 

nos indica, também, a própria concepção que o professor passa a ter de si 

mesmo.  

Mas, se assim concebemos a autoridade do professor, devemos indagar a 

respeito, também, das suas conseqüências políticas para a educação. Dessa 
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forma, se pensarmos a escola como um espaço que se interpõe entre a família e 

a esfera pública (ARENDT, 1997), podemos dizer que a autoridade, tal como foi 

definida anteriormente, mais obscurece que esclarece essa compreensão sobre 

a escola. Considerando a existência mesma dessa "interposição" como 

característica da escola ou, em termos gusdorfianos, a capacidade de "definir o 

lugar das primeiras relações humanas fora do círculo familiar (...)" (GUSDORF, 

1970, p. 28) pudemos observar, a partir das falas dos sujeitos entrevistados, que 

essa compreensão é desconsiderada por parte dos professores, se levarmos em 

consideração as qualidades que eles atribuem tanto a especificidade da relação 

pedagógica que se dá na escola como às características daquele profissional 

que atua nesse espaço educativo. Ou seja, a sua responsabilidade de fazer com 

que os alunos vivenciem na escola "as primeiras relações humanas fora do 

âmbito familiar", tal como expomos com Gusdorf, anteriormente.  

Por outro lado, tal como foi visto no item anterior, a concepção de 

autoridade a partir do aspecto da "relação pedagógica" também foi relacionada à 

perspectiva weberiana de relação de "poder" e "coerção", sendo a concepção de 

20% do total dos professores entrevistados.  

"Eu fui educado, na 5ª - 8ª série, no regime militar. Aí, os professores 

eram mais ou menos autoritários. Hoje a gente já não vê por esse 

lado. O professor é mais amigo. Mas eu tenho... O professor que 

determinava, fazia questionário; chegava na sala, dizia quem vai 

passar, quem não vai. Colocava não sei quantos exercícios, você 

tinha que fazer. No outro dia trazia mais exercícios (...) e as pessoas 

tinham medo dele, porque tinha medo de reprovação, na época" 

(PROFESSOR 04). 
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Essa associação da autoridade com o significado de “autoritarismo”, 

“coerção” e “repressão”, pode ser observada, também, na seguinte fala: 

"Uma professora de Biologia, que ela metia medo na gente! Ela bota a 

gente sentado, em equipes, e perguntava a uma pessoas... e se uma 

da equipe errasse, todo mundo ganhava zero. Então… Eu nunca fui 

de tirar zero… Eu tirava zero todo dia; quase todos os dias (...) E a de 

Matemática... que por medo dela, de tanto passar exercícios (...) 

quinhentos exercícios de uma coisa, mil exercício de outra... Isso, 

realmente, era um abuso de autoridade" (PROFESSOR 06). 

Mesmo que tais concepções de autoridade se encaixem numa perspectiva 

weberiana, entendendo autoridade como uma relação de "poder" e "dominação", 

como já vimos antes, mesmo assim, o fato de fazer com que os "alunos tinha 

(sic) medo dele" e o fato, também, de que "não permitia conversa", expressam 

um tipo de relação pedagógica que, segundo os professores entrevistados, 

caracterizam e dão significado à idéia de autoridade. Ou seja, a autoridade do 

professor vista negativamente, pois, impede a existência de uma relação 

pedagógica ideal: não deixar que a relação entre professor e aluno seja uma 

relação de coerção através do medo deste para com aquele e que possa existir 

a "permissão da conversa entre os alunos". 

Assim, se a autoridade, como uma dada concepção da relação entre 

professor e aluno, é tida como algo nocivo à educação, sendo preciso negá-la ou 

abdicá-la, os professores apontam, assim, outras possibilidades para o seu 

estabelecimento. Na ótica dos professores entrevistados, essa condição implica 

o estabelecimento da autoridade em outras bases: a partir de uma relação "entre 

pai e filho", "fraternal", "afetiva" ou "entre colegas". 

A autoridade termina, assim, por resultar na busca da obediência e do 

reconhecimento dos alunos em relação aos professores, tendo como 
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fundamentos desse reconhecimento, enfim, de sua autoridade, uma concepção 

da relação pedagógica baseada nas características da "esfera da família", dos 

aspectos "subjetivos" e da "individualidade".       

Levando em consideração as atribuições feitas à idéia de "autoridade", 

introduzimos no questionário (ver anexo I) um item relativo ao "autoritarismo", 

buscando verificar se havia distinção, ou não, entre os significados dessas 

palavras ("autoridade" e "autoritarismo"), possibilitando uma melhor aproximação 

da idéia de autoridade a partir do seu antípoda: o autoritarismo.  

"Mas eu tenho... O professor que determinava, fazia questionário, 

chegava na sala dizia quem vai passar, quem não vai. Colocava 'não 

sei quantos' exercícios, você tinha que fazer. No outro dia trazia os 

exercícios (...) e as pessoas tinham medo dele, porque tinham medo 

da reprovação, na época" (PROFESSOR 04). 

"(...) uma professora de Biologia, que ela metia medo na gente. Ela 

botava a gente sentado em equipes e perguntando a uma pessoa... E 

se uma da equipe errasse, todo mundo ganhava zero. Então, eu 

nunca fui de tirar zero. E eu tirava zero todo dia, quase todos os dias. 

E a de Matemática? A professora de Matemática, que, por medo dela, 

de tanto passar exercícios (...), 500 exercícios de uma coisa, 1000 

exercícios de outra... Eu acho isso, realmente, era um abuso de 

autoridade" (PROFESSOR 06).  

A partir dessas respostas podemos observar dois aspectos importantes na 

idéia de autoridade dos entrevistados: 40% desses professores enfatizaram o 

aspecto da "coerção" na relação pedagógica através de "avaliações" e 

"exercícios excessivos", sendo concebidos como formas de mediação da relação 

entre professor e aluno. Os outros 40% associaram o autoritarismo a uma certa 
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forma de relação entre o professor e o aluno, de caráter mais direcionado, sem a 

mediação dos instrumentos de coerção antes apontados.  

 “Eu me lembro de uma professora do ensino fundamental. Era 

professora de Português, e ela era... além da exigência dela, ela era 

muito mandona. Então (...) eu tinha ela como uma professora 

autoritária. Já no ensino superior, a gente tinha que 'pisar em ovos' 

pra poder conversar com ele, porque, também, ele não tinha modos 

pra conversar com a gente" (PROFESSOR 05); 

Essa referência e associação da autoridade a uma perspectiva weberiana 

nas lembranças e memória dos entrevistados, no que concerne aos exemplos de 

professores que, para os mesmos, possuíam ou representavam uma autoridade, 

pode também ser observada a partir da seguinte fala: 

"(...) o autoritarismo termina com problemas na turma (...) A gente se 

sentia obrigada... E você aprender uma coisa obrigada(...) Quando eu 

lembro dele, eu só lembro negativamente. Eu não lembro com 

saudade, com ternura... Uma lembrança negativa pra mim". 

(PROFESSOR 09).  

Tomando os resultados obtidos como uma primeira tentativa de tratarmos a 

autoridade do professor a partir dos elementos por eles apresentados, 

propusemos uma perspectiva interpretativa que, considerando o "valor de 

significação" dos aspectos e elementos aqui discutidos, definissem a autoridade 

não a partir desse ou daquele conceito, mas, da articulação e relação dos fatores 

e aspectos que, acreditamos, afetam e determinam o que denominamos de "a 

condição da autoridade do professor", isto é, a compreensão que ele tem da 

importância do seu papel político e cultural e dos fatores que terminam por afetá-

lo. Em termos arendtianos, a sua "responsabilidade do mundo". 
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Postos aqui aqueles aspectos principais da autoridade do professor – as 

"características do professor" e a "concepção de relação pedagógica" – assim 

como o "campo de significados" (a família, a democracia, a memória e a própria 

história do professor) a partir dos quais os professores estão sempre 

relacionando e alimentando a sua concepção de autoridade, realizamos o 

segundo momento de nossa pesquisa, inserindo questões correspondentes à 

relação entre a autoridade, tal como aqui definida, e os seguintes fatores: a 

violência e a indisciplina, o papel cultural do professor, a sua importância política 

na formação do aluno e na relação com o conhecimento, finalizando os 

principais momentos desta análise. 

Dessa forma, embora de caráter bastante "conceitual", os itens aqui 

discutidos, se não podem ser tomados como o momento final da nossa 

interpretação acerca da autoridade do professor, eles nos possibilitaram uma 

aproximação com alguns dos "elementos de significação" a partir dos quais se 

inscreve, tornando-se visível a sua idéia de autoridade. Assim, essa 

aproximação nos deu condições para um segundo momento desta análise, o 

qual se concentrou no confronto das idéias aqui apresentadas com as questões 

cruciais mais atuais, referendadas no debate pedagógico atual, e que 

comprometem, segundo muitos autores, as propostas no âmbito da formação e 

num estatuto do papel do professor. 

É exatamente essa relação que nos propusemos a fazer neste trabalho, a 

partir de um segundo momento da análise, a fim de extrair da idéia de autoridade 

dos professores algo além de sua opinião, ou seja, verificar como ela se 

comporta a partir da relação entre cultura, política e educação, baseando-se 

ênfase dada por Hannah Arendt a essa relação em sua reflexão sobre o 

problema da autoridade na educação.       
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5.5 – Autoridade: Conhecimento, Cultura e Família 

  Ao nos depararmos com as constantes ênfases dadas pelos sujeitos 

entrevistados nesta pesquisa a respeito das "características fundamentais" da 

autoridade do professor, partimos para um segundo momento da análise, dando 

prioridade a outros aspectos que aprofundassem e relacionassem, ao mesmo 

tempo, a concepção de autoridade do professor a partir de outras dimensões. 

Um desses aspectos diz respeito à relação entre a cultura e o papel do 

professor.   

Ao concebermos que as mudanças no mundo da cultura, sobretudo, 

aquelas relacionadas com os meios de comunicação, terminam por afetar o 

campo educacional e, sobretudo, a escola, consideramos que tais mudanças 

deveriam ser levadas em conta numa reflexão sobre o professor e, 

especificamente, sobre a sua autoridade. Isso porque a escola, sendo um dos 

meios de socialização e experimentação das vivências sociais, tem sido 

reconsiderada no que diz respeito a uma de suas funções mais tradicionais: a 

"transmissão de saberes".  

Seja qual for o significado que queiramos dar a essa função da escola, o 

fato é que ela objetiva uma certa apropriação, por parte dos sujeitos, de 

conteúdos, formas de pensamento e conhecimentos, tidos como necessários 

para a vida política e social dos indivíduos. 

Levando em consideração o surgimento de novas formas de acesso aos 

saberes transmitidos pela escola, do enfraquecimento dos fundamentos éticos e 

políticos desses saberes (VILLA, 1998, p. 67), os quais constituíam-se (ou ainda 

constituem-se) em uma das fontes de sentido do papel do professor, buscamos 

aqui identificar a influência ou o impacto de tais mudanças na sua "autoridade", 

sendo, assim, o primeiro aspecto a compor o que chamamos de condição do 

professor, baseando-se na sua idéia de autoridade. 
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 Partindo dessa compreensão, levantamos questões referentes: 1) à 

relação entre educação e cultura, indagando aos sujeitos entrevistados a 

respeito do valor cultural do papel do professor, da relação entre a cultura e a 

sua autoridade; 2) aos fatores que contribuem, ou não, em sua prática, no 

desenvolvimento e efetivação do seu papel na formação do aluno para a vida 

política. 

Tomando como ponto de partida deste momento da análise, identificamos 

uma grande referência, por parte dos entrevistados, acerca da relação entre 

educação e cultura, a partir de uma perspectiva "diferencialista" da cultura 

(FORQUIN, 1993) na educação, entendida como algo exclusivo de um povo, ou 

civilização, e não propriamente um conjunto de saberes "universais".  

"A partir do momento que você tem uma coisa que foi... que era nossa 

e está sendo, praticamente, jogando outra cultura, cabe à educação… 

ela, trazer a cultura nossa de volta. Porque hoje, praticamente, a 

cultura da gente tá se acabando. A gente tá vivendo de cultura dos 

outros, de outras nações..." (PROFESSOR 01). 

"O que a escola tá passando é aquela cultura que não é aproveitada. 

Às vezes, aquilo ali não é bem canalizado. Às vezes, é uma relação 

muito distante. Deveria ser mais familiar. No sentido, assim... de mais 

próximo possível daquela cultura do aluno. Da cultura daquela 

comunidade, daquele bairro... pra poder ampliar esse conceito de 

cultura" (PROFESSOR 02).     

Observamos que a consideração da relação entre educação e cultura, a 

partir de uma abordagem que prioriza os valores locais, próximos ao contexto 

nacional, regional e comunitário dos alunos, foi enfatizada por boa parte dos 

sujeitos entrevistados, mais precisamente, por 80% dos professores. Dessa 

forma, a própria referência aos conteúdos ou saberes a serem trabalhados com 
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os alunos estão relacionados com essa "cultura local".  

"É importante a cultura... Por exemplo, em matérias como Estudos 

Sociais, Geografia... que você vê, por exemplo, que fala dos povos 

indígenas (...) E a relação existente é justamente essa. Porque o 

professor pode assimilar tanto a cultura, fazendo com que o aluno, ele 

tenha... dê valor a cultura da sua região e utilizando isso em sala de 

aula como atividade cotidiana" (PROFESSOR 08).  

Assim, há a idéia de que existe uma "identidade cultural", ou de que, 

através de uma determinada cultura, podemos fundar identidades políticas como 

oportunidade de unificação e homogeneização dos conteúdos culturais, que nos 

possibilitasse, também, um sujeito unificado. Aliás, Hall em seu, A identidade 

cultural na pós-modernidade (2001), chama a atenção para o fato de que a crise 

na cultura nacional vem afetando e modificando as identidades culturais. A 

nosso ver, essa condição termina por afetar aqueles campos da vida humana 

que possuem uma íntima relação com a cultura, como é o caso da educação, 

principalmente no que diz respeito à constituição do currículo como momento em 

que a relação entre educação, política e cultura se dá de forma sistemática. 

Levando em consideração essa relação, buscamos inserir, no roteiro de 

entrevistas, questões relativas aos saberes fundamentais, ou necessários, 

segundo os professores, para a formação cultural do aluno (ver anexo II). Dos 

80% dos professores, anteriormente citados, apenas 60% retomaram a 

referência a uma "cultura local", confirmando, mais uma vez, a sua posição 

perante a relação entre educação e cultura, tal como observamos na fala a 

seguir: 

"Primeiro é o aluno conhecer a realidade dele e, segundo, é o mundo 

social em que ele está inserido. Eu acho que isso aí é o fundamental 

pra que ele tenha esse conhecimento" (PROFESSOR 04). 
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"Ele conhecer o espaço que ele está inserido (...) e os valores sociais 

que são atribuídos a determinadas manifestações culturais... Ele 

conhecer o seu espaço e o seu papel social dentro daquele espaço 

pra que, culturalmente, ele possa contribuir, enquanto membro de 

uma sociedade, com os seus saberes, também individuais, e possa 

aprimorar isso aí dentro desse ambiente comunitário, esse ambiente 

social" (PROFESSOR 02). 

 Essa caracterização do entendimento dos professores acerca da relação 

entre educação e cultura, assim como do julgamento por parte deles próprios, 

sobre os principais conhecimentos ou saberes necessários para a formação 

cultural do aluno, reavivou algumas inquietações que surgiram antes da 

realização desta pesquisa. A título de observação, diante da ênfase dada pelos 

professores sobre o caráter "regional" ou "nacional" da cultura, entendemos que 

essa compreensão de uma "identidade" nacional ou regional tem sido fortemente 

questionada e tida como um dos principais problemas da educação, diante de 

uma condição da cultura que alguns autores chamam de "globalizada" (HALL, 

2001), movida pela "vivência estética" (MAFFESOLI, 1998) e por uma 

"sociedade da comunicação" (SODRÉ, 1996). 

Em relação a esse aspecto, é importante observar que, se a escola, até 

inícios do século XVIII (ENGUITA, 1993), era tida, ainda, como inútil para 

aprendizagens ligadas ao campo da produção, passaria a ser reconhecida, 

sobretudo pela sua "eficácia disciplinar". Para Sodré (1996), hoje, o declínio 

dessa "eficácia" é decorrente, entre outros fatores, da "democratização" do 

acesso ao saber e às informações, fazendo declinar aquele tipo de relação 

polarizada pela distinção entre "os que sabem" e "os que não sabem", afetando, 

assim, o próprio professor. Um outro agravante, diz o autor, é que "enquanto a 

escola tem estado a serviço da integração nacional, regional, os novos meios de 
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comunicação de massa são desenraizadores e transnacionalistas"52.  

Entendemos, assim, que um aprofundamento dessa questão nos obrigaria 

a considerar um estudo apurado das representações dos professores acerca da 

"identidade cultural", ou o que eles concebem como cultura "regional" ou 

"nacional", para podermos confrontá-las com as considerações hipotéticas que 

levantamos, inicialmente, uma vez que esse não é o objetivo deste trabalho. 

De nossa parte, defendemos que as referências feitas pelos professores a 

respeito da relação entre educação e cultura; dos saberes para a formação 

cultural do aluno, devem ser consideradas em qualquer reflexão sobre a questão 

da autoridade na educação. Isto porque a cultura, todo o conhecimento 

produzido e mantido socialmente, constitui-se como uma das bases dessa 

autoridade: o "domínio do saber"; enfim, uma qualidade do professor. Por outro 

lado, esse "domínio", por si só, não confirma a existência da autoridade.  

No caso dos professores entrevistados, como foi visto nos itens 5.3 e 5.4, 

é fundamental, para a existência da autoridade, uma forma de "relacionamento 

com o aluno" como um pai, um irmão, e com a própria escola (item 5.4). Para 

outros, a ênfase recai em "qualidades-extras" que esse mesmo professor tem 

que ter, a partir de uma "postura", "disciplina", "competência" e "ética 

profissional" (item 5.3). 

Tomando a referência da cultura na autoridade do professor no 

concernente às "características" e "qualidades" – elementos de significação de 

sua concepção de autoridade –, observamos que, além das "características" e 

da própria "concepção da relação pedagógica" dos sujeitos entrevistados, eles 

apontaram a faixa etária dos alunos, a organização do trabalho escolar, 

questões relacionadas aos recursos financeiros e a participação da família na 

 
52 Grifo do autor 
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escola, como um dos fatores que comprometem a formação cultural do aluno. 

Esses aspectos surgiram em decorrência das questões levantadas sobre o 

julgamento dos entrevistados acerca das melhores condições (escola, turmas) 

de desenvolvimento da formação cultural dos alunos (ver anexo III).  

Assim, em relação à faixa etária, correspondendo nesse caso como uma 

primeira variável, observamos que, da totalidade da amostra, 60% dos 

professores concordam em que o desenvolvimento da formação cultural do 

aluno depende de sua idade e que essa diferença influencia no desempenho do 

seu papel cultural nessa formação. 

"A 5ª série, por eles está vindo de uma formação, de uma estrutura 

totalmente diferente que era o primário. Eles chegam na 5ª série... têm 

um impacto muito grande (...) e na 5ª série eles têm vários tipos de 

professores, várias disciplinas. E a faixa etária… São mais baixas, são 

mais crianças de dez aos onze anos; é melhor de você trabalhar. Eles 

tão saindo justamente do primário. Tão com toda fome de aprender. 

Então, tudo é mais fácil de você explicar a eles. É uma 'cabecinha' 

que você explica, se interessa" (Professor 01).     

Após se posicionar a respeito da melhor condição para o desenvolvimento 

e a formação cultural dos alunos (anexo III), o professor faz menção acerca da 

influência da faixa etária deles como fator (variável) importante para o sucesso, 

ou não, dos seus objetivos educacionais. Assim, partindo da concepção de 

autoridade, tal como foi inicialmente entendida ("características do professor" e 

"concepção da relação pedagógica"), inscrevemo-la num campo mais vasto de 

fatores, extrapolando a autoridade, enquanto concepção do professor, até 

atingirmos um outro nível da reflexão sobre a autoridade, a partir da 

consideração dos fatores que, relacionados com a própria prática do professor, 

faz-nos chegar à idéia de autoridade, mas, como uma "condição do professor".  
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Além da própria faixa etária, como fator relevante no estabelecimento do 

papel cultural do professor, 20% da totalidade dos sujeitos entrevistados 

apontaram questões relativas às condições de trabalho e à sua organização na 

escola, como dois outros principais fatores que dificultam o seu desempenho 

profissional, senão, vejamos: 

 "Eu consigo desenvolver melhor nessa aqui – escola particular – 

porque trabalho com mais alunos. Já falei isso. Tenho uma equipe de 

professores... de docentes, também, que nos dão uma força... 

segundo meus objetivos educacionais (...) Já falei isso. Tempo... A 

gente tem mais tempo. Já falei: tempo eu… A gente tem espaço... 

Tudo isso contribui" (PROFESSOR 08). 

"Na escola (...) da Prefeitura, porque eu não tô ali, também, sozinha. 

Existe todo um projeto, também, na escola, que eu faço parte, no 

sentido, assim... Eu também não tô só… só com meus alunos na sala 

de aula (...) Então, tem um projeto na escola que os alunos de outras 

séries, de outras turmas, eles participam, eles visitam as salas de 

aula" (PROFESSOR 02). 

Até aqui observamos que, ao atribuir as influências de diferentes fatores no 

estabelecimento de sua prática educativa, os professores entrevistados 

terminam por nos fornecer outros aspectos, que julgamos fundamentais para a 

nossa reflexão acerca de sua autoridade, entendida essa como uma condição do 

professor, a qual afeta a representação de sua importância e de seus valores 

político e cultural.  

Um desses fatores, segundo boa parte dos autores (VILLA, 1998: 

LIBÂNEO, 1998; PERRENOUD, 2000), diz respeito a uma certa 

"desestabilização" da função desempenhada pelo professor – a transmissão do 

saber – em virtude da grande disponibilização de informações pelos meios de 
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comunicação.   

Essa condição parece encontrar, nos sujeitos entrevistados, uma relação 

com a idéia de autoridade, uma vez que as "qualidades" e "características" do 

professor, entendidas aqui como um dos elementos da autoridade, estão 

condicionadas à "democratização" dos meios de comunicação (SODRÉ, 1996), 

descentralizando o acesso das informações e dando aos diferentes sujeitos a 

capacidade de explicar e conceber a realidade. "Porque a realidade lhe é 

entregue a domicílio" (FINKIELKRAULT, 2000, p.167). Essa condição é decisiva 

para os professores aqui entrevistados, tendo em vista que eles entendem que a 

sua autoridade está assentada, como uma qualidade do professor, no domínio 

de um saber desconhecido do aluno.  

A nosso ver, a importância política da cultura, e de onde a autoridade tem 

uma das principais fontes, diz respeito, como observou Arendt (1997), ao caráter 

público da cultura. "O elemento comum que liga arte e política é serem, ambos, 

fenômenos do mundo público" (ARENDT, 1997, p. 272). Assim, a importância 

política da cultura consiste em não ser através da "racionalização da cultura”, no 

caso da educação, de sua "transmissão" (tecnologias e métodos de ensino), que 

se encontra essa relação, mas, pelo fato de que ela torna comum o mundo entre 

os homens, através dos feitos desses no mundo, como "sinais da humanidade", 

tal como observou Forquin (1993).  

Entendendo a "racionalização da cultura" como o seu processo de 

separação em relação às outras esferas (morais, estéticas, científicas), 

tornando-a autônoma, inclusive, da política (FEATHERSTONE, 1997, p. 33), 

tratemos, agora, das questões relativas aos meios de comunicação que, 

segundo os professores entrevistados, passam, cada vez mais, a se constituírem 

como espaços educativos, prejudicados pela expansão e avanço das 

tecnologias. A respeito dessa questão, observamos que, para 20% dos 
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professores entrevistados, esse processo de intensificação dos meios de 

comunicação (Internet, televisão, softwares) terminam por implicar novas 

exigências (qualidades) para o perfil do novo professor. A esse respeito, o 

professor 02 assim se expressou: 

"Conhecimento, não só da sua disciplina, mas, alguém, assim... que tá 

antenado com tudo que tá acontecendo. Porque o aluno da gente... 

ele tá com tantas informações de casa, por mais que ele não tenha 

um computador, por exemplo, (...) ele tem a televisão e a televisão é 

um veículo muito... Outros colocam a vastidão de informações" 

(PROFESSOR 02). 

É dessa forma que se posiciona o professor diante de uma questão 

levantada sobre as capacidades e condições para o estabelecimento de sua 

autoridade. Entretanto, há uma tendência hoje em conceber o conhecimento a 

partir da ótica de uma "tirania da informação" (SANTOS, 1998; CANCLINI, 1999), 

que passa a orientar a produção do conhecimento mais para uma necessidade 

técnica, destituindo-o dos "valores". Aliás, o conhecimento como "técnica-

mercadoria" (SANTOS, 1998, p. 11) é resultado da transformação da informação 

em produto de consumo, de caráter utilitário. Diferente da escola, pelo menos ao 

que geralmente se propõe, onde "saber" e "valor" (a cultura) formam um binômio 

indissociável.  

Embora em alguns dos professores entrevistados pudemos observar um 

sentimento de "esvaziamento" de sua função, em virtude dos impactos causados 

pelas novas tecnologias no âmbito da educação, compreendemos que é a perda 

do significado e do valor políticos da cultura que, na verdade, implica uma perda 

do sentido da autoridade do professor. Mas, no campo da educação, essa perda 

não é, apenas, resultado das influências tecnológicas. Como observou Arendt 

(2000), ela decorre, também, da constante preocupação com os aspectos 
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cognitivos que afetaram a educação (pelas teorias da aprendizagem), 

concentrando-se, assim, numa visão da realidade comum a todos (senso 

comum), não através de um mundo político e comum, enfim, o espaço público, 

mas, através de uma concepção moral endógena, por uma estrutura mental e 

cognitiva.    

Além desse aspecto, observamos nas falas de 20% dos professores 

entrevistados, uma referência acerca da exigência, por parte do professor, de 

ocupar, na formação do aluno, o espaço deixado, sobretudo, pela "crise" na 

própria família, tal como é posta a seguir. 

"Eu acho que pr´os nossos alunos, dos dias atuais, o problema maior 

está na falta de educação doméstica, porque, aí, eles não conseguem 

identificar que o professor é uma autoridade, que não precisa ser a 

autoridade que era no tempo que eu estudei, mas, que precisa de 

respeito e que tem que ter uma certa distância entre professor e 

aluno. E que tem que haver o respeito deles para com aquele 

profissional que está ali" (PROFESSOR 06). 

"Lecionar, não como professor. Já voltei àquela questão como 

educador. É ser referência dos alunos, porque, a partir do momento 

que você perde a referência para os alunos, como eles perdem em 

casa... do pai ou da mãe... Se em casa ele não tem referência 

nenhuma, vão buscar na escola... Na escola é que eles buscam 

quando eles têm referência. Eu acho que a autoridade tá aí" 

(PROFESSOR 04). 

 A questão que se coloca torna necessária uma atenção bastante 

cuidadosa por parte daqueles que discutem a condição da docência em nossa 

atualidade, sobre os limites de atuação do professor, tal como é posto nas falas 

acima, visto o impacto que a esfera da família termina por causar na sala de 
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aula. Sobre tais influências, os próprios professores chamaram a atenção, 

quando indagamos a respeito da relação entre a família e a autoridade do 

professor. 

"Hoje em dia a família prejudica na autoridade do professor porque os 

próprios pais dos alunos não tá (sic) tendo autoridade com eles. Se 

ele não tem uma referência em casa, de alguém que... não vou dizer 

que seja tão autoritário assim, que mande neles, mas, que dê uma 

ordem a eles. Ele acha que na escola ele vai agir do mesmo jeito; não 

tem ninguém ali naquela escola que dê ordens a eles" (PROFESSOR 

03). 

"O aluno, tendo referência em casa, ele passa a ter referência na 

escola. Se o aluno respeita o pai e mãe em casa, ele também passa 

isso na escola (...) A relação que eu vejo é nesse lado aí. Você tem 

respeitabilidade na rua, tem essa educação primária e vai receber 

educação secundária, que é essa educação que a gente tenta passar 

pra eles; fica mais fácil você conduzir" (PROFESSOR 04). 

"O problema é que são poucos os pais que participam da formação do 

filho e isso prejudica, porque no mundo capitalista, hoje, o que 

interessa é o dinheiro. Então, eles trabalham muito, dão pouca 

atenção aos filhos. Então, os filhos terminam ficando em segundo 

plano, sem atenção e termina (sic) prejudicando o desenvolvimento 

educacional do filho. Porque os pais deixaram de participar da vida 

educacional do filho, na escola" (PROFESSOR 10).  

Embora o reconhecimento da existência de um impacto dessas "crises" na 

autoridade do professor seja um consenso entre os sujeitos entrevistados, há 

uma variação nas opiniões dos mesmos no que diz respeito às causas dessa 

crise na família. Assim, ora ela aparece como decorrência dos fatores 
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econômicos e financeiros, tal como foi posto pelo Professor 10, ora decorre de 

uma certa "irresponsabilidade" por parte dos pais diante da educação dos filhos, 

inclusive, em relação à participação na escola, ora, ainda, ela aparece como 

fruto da própria desintegração dos valores que sustentam, ou sustentavam, o 

convívio familiar: 

"Hoje em dia a família está muito ausente da escola. E a família acha 

que a escola é quem tem que ensinar tudo. Tudo fica a cargo da 

escola. Não é bem assim. A família é uma parte, a escola é uma 

continuidade da família e, hoje em dia, a gente não tá vendo isso" 

(PROFESSOR 05). 

De nossa parte, o que podemos considerar também, além, dos impactos 

que a esfera familiar causa na própria escola, é claro, diz respeito às mudanças 

que os meios de informação terminam por proporcionar às formas tradicionais 

(família, escola) de socialização (BRAYNER, 2001; SODRÉ, 1996). Aliás, a esse 

respeito, Meyrowitz, assim, se pronuncia: 

o desenvolvimento do ser humano e os papéis sociais 
correspondentes à idade estão fundados não somente no 
crescimento psicológico e cognitivo, mas também sobre o que se 
poderia chamar de modos específicos de acesso à informação 
social (...) Eis porque podemos considerar a socialização como 
um processo de exposição gradual à informação 
(MEYROWITZ, apud BRAYNER, 2001, p.203).    
 

Por outro lado, a referência constante, por parte dos professores, acerca 

de uma certa ausência da participação da família – no seu interior ou na própria 

escola – na educação das crianças e dos jovens, expressa aqui um 

entendimento de que a autoridade na educação em geral está em declínio, 

afetando, assim, a do próprio professor, tendo ele que ser uma "referência" ou 

"espelho" para os alunos, principalmente quando isto não ocorre no âmbito 

familiar.  
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Podemos dizer, a partir do que foi observado nesse item, que a 

concepção de autoridade do professor vai assumindo transparência em seu 

entendimento a partir da relação de vários aspectos. Assim, o sentido da 

autoridade do professor aparece como resultado, também, da articulação de um 

conjunto de fatores que ora estão relacionados com as questões do próprio 

âmbito escolar – e que correspondem, segundo a ótica dos professores 

entrevistados, às dificuldades existentes na organização do trabalho escolar; 

com a disciplina do aluno e com as mudanças nas competências e qualidades 

resultantes de novos contextos culturais –, ora aparecem como decorrência do 

campo externo à escola, concentrado-se, em boa parte, em questões 

econômicas e também culturais, no que diz respeito aos valores morais e ao 

significado do papel da família e das novas formas de sociabilidade.  

Dessa forma, se até aqui concentramos nossa atenção nos fatores (a 

condição) que afetam o entendimento ou a concepção do professor acerca da 

sua importância cultural, na educação, no próximo item, finalizando a análise, 

procuramos identificar, por sua vez, quais os fatores que afetam sua 

compreensão sobre a importância política do seu papel. 

 

5.6 – A autoridade do professor: da importância política 

Se tentarmos observar, no item anterior, como a "autoridade do professor" 

(a consideração a respeito das "características do professor" e da "relação 

pedagógica") é entendida a partir das questões levantadas (anexos I, II e III) 

acerca da sua importância e do valor cultural na educação, donde se observou a 

influência de vários fatores na autoridade, buscaremos, neste item, mostrar 

como essa mesma autoridade é concebida a partir de um enfoque no sentido 

político do papel do professor (anexos I, II e III).   
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A importância desse enfoque está relacionada, de nossa parte, à 

consideração de que a escola, com certa dificuldade, ainda é concebida como 

um dos espaços essenciais de preparação dos indivíduos para a vida social e 

política. Por outro lado, a escola – a educação –, nos debates atuais, é tida 

mesmo como exigência para a existência de uma vida "cidadã", seja qual for o 

sentido que se atribui a essa palavra. Embora reconheçamos que a "cidadania" – 

que no seu sentido mais geral, corresponde a uma forma de conceber a relação 

entre os homens – tenha assumido um destaque na pauta das questões 

educacionais ou, como diz Brayner, ela "deixou de ser algo marginal e periférico, 

clamado e exigido por uma população completamente afastada dos benefícios 

políticos e sociais de uma sociedade moderna, para se tornar um discurso 

institucional" (BRAYNER, 2001, p. 197).  

É levando em consideração a ênfase dada sobre a importância política e 

social da escola, in limine, dos professores, que partimos agora para a 

compreensão dos sujeitos entrevistados acerca de sua concepção do significado 

político da sua autoridade, assim como os fatores que a constituem. Dessa 

forma, uma das questões levantadas tentou enfocar qual a concepção do 

professor acerca da importância do seu papel para a futura vida política do aluno 

(anexo I), da qual obtivemos como respostas: 

"Você passa pro aluno, abre as idéias dele, abre a mentalidade dele; 

como é que ele tem que fazer; como é que ele tem que pensar. 

Logicamente, ele vai ter uma mentalidade mais aberta pra política" 

(PROFESSOR 01). 

"Se eu sou aquela professora que trabalha naquela perspectiva do 

debate sobre o que está acontecendo no país (...) Então, eu tô, de 

repente, trabalhando o aluno pra essa vida política, essa questão das 

opções que ele tem que ter (...)" (PROFESSOR 02). 
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"É torná-lo cidadão. Conhecer seus direitos e deveres (...) qualquer 

ação, qualquer atitude que o aluno... Ele é atribuído; ele não deixa de 

fazer política" (PROFESSOR 04). 

 Essas falas expressam uma atitude valorativa, por parte do próprio 

professor, a respeito de sua importância na formação do aluno para a futura vida 

política dele. Essa atitude foi observada em 100% dos professores entrevistados. 

Entretanto, é importante observar que essas falas se referem à importância do 

"papel", e não da "autoridade", o que nos levou a indagarmos se essa formação 

"dependia, ou não", de sua autoridade. Obtivemos, então: 

"Não! Ela depende do respeito. Da respeitabilidade. Eu acho que a 

relação professor-aluno, aluno-professor... Se você não tem respeito, 

nem o professor com o aluno, nem o aluno com o professor, isso aí 

vai tudo de água abaixo. Não é a questão da... tudo" (PROFESSOR 

04). 

"Não! Depende da minha autoridade, não! Às vezes, que depende... 

mas, a questão do respeito, eu acho, que acima de eles sabem tantas 

coisas e trazem pra gente, e pra gente passa aquilo, que a gente 

sabe... Nem necessariamente a gente precisa ser autoritário. Basta a 

gente transformar a aula pra que ela seja interessante" (PROFESSOR 

05). 

Essas duas falas enfatizam a não dependência da atuação política do 

professor na formação do aluno em relação à autoridade. Essa referência 

negativa apresenta-se nas respostas de 70% dos professores entrevistados, 

indicando, nesse aspecto, também, uma forte associação da idéia de autoridade 

a uma "concepção da relação pedagógica", aproximando-se da idéia weberiana 

de poder. Entretanto, 30% dos professores reconheceram a importância da 

autoridade, nas seguintes falas: 
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"Olhe, eu acho que sim. Porque... se o professor não tem autoridade 

na sala de aula, como é que ele vai passar conhecimento da cultura? 

Se ele não tem autoridade, os próprios alunos não se interessa (sic), 

se não se interessa (sic) por matérias formadas, imagina a cultura. Os 

alunos são tudo leigos. A maioria da população são (sic) tudo leiga em 

relação à cultura" (PROFESSOR 01). 

 "Depende da autoridade! Se o professor não tiver autoridade na sala 

de aula, ele não vai poder trabalhar o aluno. O aluno vai fazer o que 

quer, o que bem entende. Justamente pelo fato do professor não ter 

autoridade. Então, isso aí... é necessário que o professor tenha 

autoridade e a autoridade faz parte, também, dos alunos, saberes e 

conhecimentos" (PROFESSOR 08). 

Mesmo considerando posições antagônicas em relação à importância da 

autoridade, o que nos interessa observar, nos dois casos acima expostos, é que 

a referência à autoridade confirma, a nosso ver, a caracterização (elementos de 

significação) da autoridade enquanto uma "concepção da relação pedagógica", 

que ora aparece referindo-se à "disciplina" e ao "domínio da turma", como é o 

caso dos professores 08 e 01, ora como uma relação de poder, ou intervenção, 

do professor, como denotam os professores 04 e 05.  

     Para o aprofundarmos das questões relacionadas à importância política 

do professor, buscamos identificar, em suas falas, um possível significado da 

política, a fim de compreendermos melhor a partir de que horizonte ou ideal 

político ele elege os saberes e as capacidades necessárias para a formação dos 

alunos.  Assim, tivemos: 

"O professor passa quatro horas e meia com os alunos. Ele tem o 

poder nas mãos de mudar e formar o pensamento do aluno. Trabalha 

com criança e ela está no processo de formação. Tem os direitos 
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humanos. Até onde vai essa liberdade, onde começa e acaba? Ensina 

esses direitos à criança" (PROFESSOR 07). 

“O professor, ele é quem vai despertar a visão pra ele entender o que 

é a política… A questionar, observar as coisas. Eu lembro que tive um 

professor de História (...) Ele situava a gente… o que tava 

acontecendo" (PROFESSOR 09). 

"Você tem que começar a orientar o aluno pra… que ele é um ser 

político… necessidade de participar das mudanças do Brasil, através 

do voto consciente. Devemos orientar o aluno pra realidade, pras 

coisas que acontecem no país. E que através da democracia tem que 

mudar a situação" (PROFESSOR 10). 

 Embora essas falas não tenham tido como ponto de partida uma questão 

específica sobre o significado da política (anexo III), observamos que 100% dos 

sujeitos entrevistados, ao se referirem aos conteúdos necessários para a 

formação do aluno para a vida política, terminam por nos proporcionar o 

significado da política, a partir do que seria o seu conteúdo. Assim, observamos 

que questões como "ensinar direitos humanos", "propor debates sobre o que 

está acontecendo no mundo", "procurar informar aos alunos que não se deixem 

levar pelos políticos", possibilitar que eles "resolvam diversos problemas", 

enfatizando, também, o "voto consciente", terminam por compor, a nosso ver, o 

conjunto de saberes ou capacidades, segundo a ótica dos professores 

entrevistados, como próprias ou relativas ao campo da política. 

Assim, a consideração desses "conteúdos", a partir das falas dos 

professores, nos ajudou a identificar o campo de significação ou de sua 

concepção sobre a política, a partir da consideração sobre os saberes que eles 

apontaram, de certa forma, como próprio do "domínio político", o que, no geral, 

enfatizam, ora, uma importância das "características" do próprio professor, 
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concebido como "espelho" para os alunos, em termos de "atitudes" e "atuação" 

política; ora, a ênfase recai em saberes que fazem parte, necessariamente, do 

próprio contexto sócio-cultural dos alunos, tal como expomos na Tabela 4. 

 

TABELA 4 

Saberes da formação para a vida política, 
segundo os professores 

 SABERES % DE 
PROFESSORES 

Ensinar Direitos 20 

Formar para cidadania 10 

Promover debates 10 

Resolver problemas 10 

Voto consciente 10 

O professor como espelho 10 

Formar alunos críticos 10 

Inserir o papel da política  10 

Pensar (o professor conduz) 10 

 

Uma observação importante em relação a esses saberes, diz respeito ao 

fato de que a importância e o papel políticos do professor são postos em questão 

por uma diversidade de fatores pessoais ou contextuais (a relação entre escola, 

sociedade e família), como vimos no decorrer desta análise. O significado 

político da autoridade do professor, como pudemos observar nos parágrafos 

anteriores, continua, ainda, associada às qualidades individuais do próprio 

professor, pondo em questão, assim, o significado político, também, de sua 

autoridade.  

Assim, o que o conjunto desses saberes, expostos no quadro acima, nos 

mostra é essa forma de como os professores concebem os conteúdos 

priorizados para propiciarem capacidades e atitudes, que, segundo os sujeitos 

entrevistados, compõem o "domínio" da vida política. A concepção acerca de sua 
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importância parte do momento em que ele propicia essas aquisições aos alunos. 

Por parte dos professores, há uma compreensão de que, em boa parte, esses 

saberes podem ser observados e avaliados na própria prática escolar. 

No que diz respeito à relação pedagógica como um dos elementos de 

significação da concepção de autoridade dos professores, observamos que seu 

"caráter relacional" entra em conflito com a concepção, por exemplo, arendtiana 

de autoridade, já que essa não se sustenta em fontes como "afeto do professor", 

sua "postura", "carisma" ou outra qualidade individual. A questão da autoridade, 

diz Arendt, concentra-se em nossa atitude em relação ao passado, portanto, em 

nossa consideração pela tradição; pela extrema relação com a política. 

Entretanto, podemos dizer que, a partir dos conteúdos expostos na Tabela 

4, entendemos que não cabe à escola propor conteúdos ou assumir o espaço 

próprio da política, tal como já discutimos anteriormente, mas, garantir às 

crianças uma relação com a tradição e o passado que, como observa Arendt 

(1997), não nos possibilita a sua recuperação e restauração, mas nos dá a 

possibilidade de, ao conhecê-lo, nos libertarmos dele para a ação, propondo 

novos fundamentos para o nosso convívio e para vida política.  

Sendo assim, caberia à escola servir como uma esfera que se interpõe 

entre o mundo público e o privado (das preocupações individuais). Assim, 

retomando Gusdorf, podemos conceber a escola (a educação) como aquele 

espaço que "define o lugar das primeiras relações humanas, fora do círculo 

familiar. É nesse espaço que o futuro homem tenta, bem ou mal, a sua auto-

afirmação na coexistência" (GUSDORF, 1970, p. 28). Parece-nos que é a partir, 

também, dessa compreensão, atualmente defendida no cenário educacional, 

que vem a idéia de finalidade da educação para "o exercício da cidadania", tal 

como encontramos, inclusive, na LDB (Lei nº 9.396/96) e em boa parte da 

literatura pedagógica.  
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Entretanto, ao indagarmos os professores a respeito de questões 

relacionadas às suas ações, na tentativa de superar as condições ou fatores que 

dificultam a formação dos alunos para a vida política, levando em consideração 

os contextos escolares, eles destacaram o seguinte: 

"Eu trabalho mais na... justamente na... no dia a dia, na vivência, nas 

dificuldades que... Às vezes eles falam que tiveram tal dificuldade, eu 

cito exemplo. Falo sobre hoje, o mercado de trabalho como tá se 

afunilando quanto à questão de estudo. Que interessante é terminar 

agora, porque futuramente as coisas vão dificultar; vão precisar 

trabalhar e vai se tornar mais difícil eles estudarem" (PROFESSOR 

10). 

"Eles vieram me questionar se, por acaso, eu tinha usado drogas. Eu 

disse: - Não! Oportunidade não me faltou; mas, que a gente deve 

saber escolher. Eu sabia que a droga não valia a pena. Eu não quis, 

mas se eu quisesse eu entrava. Então, eu coloquei um problema real 

meu, na formação de meus... Então, muitas vezes eu dou 

experiência minha de vida. Eu disse: - Gente, já tive a sua idade!" 

(PROFESSOR 05). 

"(...) O que eu faço? Passar um trabalhinho. O aluno gosta muito de 

nota. Então, ele melhorando a nota dele, facilita um pouco a vida 

dele" (PROFESSOR 10).  

   Assim, tomando as ações realizadas pelos professores, na tentativa de 

superar as dificuldades que surgem na sua atuação, a partir de vários fatores, 

buscamos identificar quais os outros "saberes" que, mesmo com dificuldades, 

eles procuram possibilitar aos alunos, assegurando, assim, a sua contribuição na 

formação daqueles para participação e envolvimento na vida pública. Entre os 

professores entrevistados, esses "outros conteúdos" apareceram da seguinte 
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forma: "enfatizar a experiência do próprio professor"; "discutir questões do 

cotidiano"; "passar trabalhos"; "repreender os alunos, com ajuda da Direção"; 

"tentar conquistá-los". Vale dizer aqui, que 30% dos professores reconheceram a 

impossibilidade de encaminhar resoluções nesses casos devido à existência das 

seguintes dificuldades: "o fato de serem crianças", "a ausência da família na 

formação do aluno" e "as dificuldades é (sic), justamente, a questão da idade. 

São adolescentes". 

Embora, em referência à variável idade dos alunos tenha sido considerada 

por 60% dos entrevistados como um dos principais fatores que influenciam no 

desenvolvimento de sua atuação na formação dos alunos, encontramos, 

também, na fala desses professores, a consideração sobre os seguintes fatores: 

"participação da família na educação dos alunos", referente a 10% dos 

entrevistados; "estrutura física e condições de trabalho do professor", enfatizado 

por 10% dos entrevistados; "laços de amizade com os alunos em detrimento do 

tempo que os acompanham", com 20% dos professores; "tempo em que 

acompanha o aluno, possibilitando melhor verificação dos resultados"; "maior 

tempo com os alunos", referente a 10% dos professores.  

Até aqui é bastante clara a relação entre a compreensão do papel político e 

cultural do professor e os diversos fatores que fazem parte do seu cotidiano e 

contexto escolar. Essas referências dadas pelos professores nos indicam quais 

os "fatores" ou "aspectos" que eles associam, mais diretamente, diante das 

"possibilidades" ou "dificuldades" no estabelecimento de sua atuação enquanto 

aquele sujeito que se vê responsável pela inserção dos alunos na vida política, 

cultural e, ainda, "profissional". 

Assim, os fatores – que ele entende como sendo os responsáveis pela 

fragilização ou desequilíbrio dos papéis que busca desempenhar frente aos 

alunos – estão muito mais relacionados com o desempenho e a realização de 
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suas atividades em sala de aula, pois, mesmo reconhecendo que a faixa etária 

dos alunos é um fator decisivo no desempenho de suas funções, essa 

consideração se dá a partir de duas óticas, tal como observamos nas falas que 

se seguem: 

"Na 5ª B, porque o número de alunos é menor. É a realidade! É a 

idade bem menor. E o comportamento dela é melhor. O 

comportamento geral do aluno. São alunos, que eles sabem o 

momento de parar pra ouvir o professor" (PROFESSOR 03). 

"Como disse a você, na outra turma fica difícil, porque são crianças, 

não têm uma mente voltada, justamente, pra isso. Então, 

praticamente, é quase impossível se trabalhar a vida política neles. 

Eles não se interessam por política, mas, que é totalmente criança" 

(PROFESSOR 01). 

Assim, partindo da comparação entre duas turmas da mesma escola em 

que leciona, os professores entrevistados foram solicitados a identificarem em 

quais das duas o seu desempenho na formação para a vida política era mais 

bem avaliado. Observamos que, mesmo enfatizando a variável idade do aluno, 

ficou claro, também, que essa referência ora partiu de um objetivo "disciplinar" – 

considerando as crianças como alunos mais fáceis de comandar e, portanto, não 

havendo, assim, possível equiparação entre concepções de professor e aluno, 

como passa a ser o caso da adolescência –, ora, ainda, a "idade ideal" passa a 

ser a dos mais "adultos", uma vez que, em termos políticos, eles já têm uma 

experiência e envolvimento, o que facilita a atuação do professor, tal como ficou 

exposto na fala do Professor 01. 

Essa compreensão aparece de um modo mais visível na seguinte fala, 

quando indagamos a respeito das dificuldades encontradas na sua atuação: 
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"A idade dele… Ele já tem um conhecimento maior; ele já tem, de 

certa forma, até uma opinião que seja até difícil do professor tentar 

mudar. Eles podem aceitar num momento, assim, mas, depois ele 

volta a ter..." (PROFESSOR 03). 

Embora pareça um truísmo de nossa parte dedicar algumas linhas a essa 

observação, é importante lembrar que o entendimento de que a vida 

propriamente política só é concebida entre adultos (ARENDT, 1997) já foi por 

demais contestado por teóricos como o próprio Lobrot. Pelo menos, no espaço 

escolar, defendia Lobrot o "self-govenemnt", uma "República de Crianças". Para 

Arendt, numa crítica que faz dessa idéia em seu artigo "A Crise na Educação": 

Essa retenção da criança é artificial porque extingue o 
relacionamento natural entre adultos e crianças, o qual, ente 
outras coisas, consiste do ensino e da aprendizagem, e porque 
oculta ao mesmo tempo o fato de que a criança é um ser 
humano em desenvolvimento, de que a infância é uma etapa 
temporária, uma preparação para a condição adulta (ARENDT, 
1997, p. 233). 

Reconhecemos que precisaríamos aprofundarmo-nos mais detidamente 

acerca das origens dessa posição na concepção dos professores, tendo em vista 

que boa parte dos entrevistados (60%) fez referência, de uma forma ou de outra, 

ao fator da faixa etária dos próprios alunos.  

Como um último aspecto que queríamos salientar a partir das falas dos 

professores, diz respeito aos fatores relacionados às características das próprias 

instituições escolares nas quais esses professores desenvolvem a sua função. 

Assim, buscamos levantar questões que suscitassem a manifestação deles 

acerca das influências que diferentes contextos escolares e institucionais 

terminam por causar em sua prática educativa, em sua autoridade.  

Com intuito de estabelecermos comparações entre as diferentes redes de 

ensino (privada e pública), selecionamos, para esse momento, apenas aqueles 

professores que lecionam em mais de uma escola, correspondendo a 40% do 

total da amostra, tal como apresenta a Tabela 1. A partir das falas desses 
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professores, pudemos identificar, de forma mais específica, uma grande 

referência acerca dos aspectos relacionados à organização do trabalho escolar 

(gestão da escola, objetivos político-pedagógicos da escola), aos recursos 

materiais e didáticos (laboratório, computadores, vídeos, etc.), ao espaço físico 

da escola, à relação entre os profissionais da própria escola, à valorização do 

professor (salário, avaliação), ao tipo de relação entre alunos, pais e escola. 

Assim, tomando a fala de um dos professores, que lecionava em uma escola 

pública estadual e duas escolas particulares (que iremos chamar aqui de escola 

particular A e B, respectivamente), temos: 

 "Você tem o Estado, que eu já falei… tem aquelas suas limitações. 

Mas, o professor... Eu, por exemplo, particularmente, trabalho muitos 

textos e procuro trazer de casa para os alunos do Estado. Até porque, 

já citei… eu… são tachados como coitadinhos (...)" (PROFESSOR 

04). 

Nesse caso, a escola pública estadual passa a ser tomada como um 

contexto escolar cujas dificuldades apontadas pelo professor dizem respeito, por 

exemplo, à falta de materiais didáticos e às condições financeiras dos alunos, 

que terminam por afetar a prática pedagógica do professor; portanto, de sua 

própria autoridade. Por outro lado, ao apontar os objetivos e interesses 

comerciais na educação, em uma outra escola em que trabalha, na rede 

particular de ensino (que chamaremos de "escola particular A"), ele aponta a 

falta de incentivo e apoio ao professor como uma das dificuldades principais e 

como fatores que implicam no estabelecimento de sua autoridade. Senão, 

vejamos: 

"E lá, no outro colégio, particular (escola particular A), eu vejo uma 

visão comercial” (PROFESSOR 04). 
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 E o outro (escola particular A) é a falta de incentivo, a questão salarial 

pesa... Mas, o Colégio… (a mesma escola particular A) a falta de 

incentivo, a ver pela própria estrutura da escola (PROFESSOR 04).  

Segundo esse professor, esse fato não ocorre na outra escola particular 

(que iremos chamar aqui de "escola particular B") pelo fato de que nela há uma 

maior participação dos professores nas decisões fundamentais da escola assim 

como sua consideração e valorização através, por exemplo, dos projetos 

político-pedagógicos, das reuniões e conselhos escolares, enfim, pela 

valorização do trabalho em grupo. A respeito dessa outra escola particular, o 

referido professor expressou o seguinte: 

É bem parecida com essa daqui (escola pública estadual). São os 

momentos que a escola dá. O projeto que se chama prática 

pedagógica... Lá tem união. Lá se fala a mesma linguagem" 

(PROFESSOR 04). 

 Nesse caso, observamos que o contexto escolar é para o professor parte 

fundamental para o estabelecimento de sua autoridade, assim como da 

possibilidade de realização dos seus objetivos educacionais em sala de aula. 

Entretanto, é importante observar que a escola supracitada foi comparada com a 

escola pública estadual, a qual ele reconhece como uma instituição em que há 

um maior espaço para a participação do professor, portanto, para um maior 

estabelecimento de sua autoridade.   

Entretanto, essa referência acerca da importância do incentivo e  

valorização do professor, pela existência de espaços na escola que possibilitam 

aos professores participarem das decisões educacionais (reuniões, conselhos, 

trabalhos em grupo), passa a ser um dos focos principais também para o 

estabelecimento da autoridade, mesmo entre duas instituições públicas. Nesse 
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sentido, o professor 03, ao avaliar em quais das duas escolas públicas (uma da 

rede municipal e outra da rede estadual) ele observa o melhor estabelecimento 

de sua autoridade, assim se expressou: 

"Nessa da rede municipal, porque eu não fico sozinha… Existe um 

trabalho mais em conjunto. Eu acho que a dificuldade toda é essa. É 

você achar que só existe ali o professor e a sala de aula dele. Então, 

eu não sinto muita dificuldade nessa, da rede municipal, porque eu 

não me vejo muito isolada no trabalho. Existe um acompanhamento 

melhor dos pais, por exemplo" (PROFESSOR 3). 

Podemos dizer que essa fala condensa boa parte dos fatores que, 

segundo os professores entrevistados, afetam o desempenho de sua atuação na 

formação do aluno para a vida política; assim, a "questão do incentivo", "a 

questão salarial", "a estrutura da escola" e o "projeto pedagógico", no que diz 

respeito à proposta da escola e da organização do trabalho pedagógico. Vale 

dizer que 10% do total dos entrevistados afirmam que têm uma relação muito 

instável com a escola particular, por exemplo, por conta da grande influência que 

os alunos e os pais têm nas decisões dessas escolas em relação à avaliação do 

professor, em alguns casos, implicando, inclusive, a sua própria demissão. Essa 

situação foi avaliada pelos entrevistados como uma certa subordinação da 

escola particular aos interesses dos alunos e pais, em decorrência de sua visão 

comercial e interesse financeiro, donde a própria relação professor-aluno passa 

a ser regida por um contrato. 

Outros fatores, como espaço físico e tempo disponível, relacionados às 

condições de trabalho do professor foram, também, alvo de destaque, como 

podemos observar na fala abaixo.   

"Eu consigo desenvolver melhor é essa aqui (escolar particular) 

porque trabalho com mais alunos; já falei isso. Tem uma equipe de 
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professores, aí, docentes, também, que nos dão uma força e... 

Segundo meus objetivos educacionais, justamente, essa aqui. Já falei 

isso. Tempo, a gente tem mais tempo. Já falei: tempo que a gente 

tem, espaço... Tudo isso contribui" (PROFESSOR 08). 

Tal como as anteriores, essas últimas falam manifestam, sobretudo em 

relação à compreensão do professor sobre a sua importância política e cultural, 

a grande influência dos fatores que terminam por afetar a sua prática educativa, 

os quais, segundo os professores, ora são decorrentes do âmbito social (família, 

trabalho), ora originam-se do próprio contexto escolar, tal como observamos na 

seguinte fala do professor, ao avaliar em quais das escolas melhor desenvolve a 

sua autoridade: 

"A que eu melhor desenvolvo é o. (colégio particular). Até porque o 

nível lá é um pouco melhor. É particular. Agora, o Estado é a limitação 

que se tem. O material didático do professor é escasso (...) Lá no... 

(colégio particular) é melhor porque a qualidade de vida é um pouco 

melhor em relação a do Estado. E lá é melhor porque a escola… 

também.... um pouco mais avançada em relação ao colégio do 

Estado. A gente vê por isso. A qualidade, o físico, a estrutura, 

laboratório de informática, tem tudo isso. Então, você tem que ter uma 

condição melhor pra dar uma aula de qualidade" (PROFESSOR 04). 

Como ficou posto na fala anterior, no julgamento dos professores o que 

coloca em questão o seu valor e a importância na educação é, sobretudo, 

aqueles fatores que viemos apontado até aqui e que os professores vão 

descrevendo, na medida em que aprofundamos as questões acerca da relação 

entre política, cultura e educação, constituindo o cenário em que se inscreve e 

constitui a sua autoridade.  
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Considerando todo o percurso da análise aqui realizada, pudemos observar 

que, na ótica dos professores, a autoridade é compreendida a partir de dois 

aspectos fundamentais da prática educativa, os quais tentamos aqui interpretar. 

Tendo em vista o vasto "campo dos significados" atribuídos, pelos sujeitos 

entrevistados, à idéia de autoridade, realizamos um segundo recorte nesse 

"campo de significados", nos aproximando daqueles que observamos em relação 

com o seu entendimento acerca da sua importância política e cultural na 

educação.  

Durante todo o percurso, estabelecemos relações e confrontos entre as 

concepções dos sujeitos entrevistados, acerca da sua importância política e 

cultural, e os possíveis fatores (variáveis) que dificultam ou contribuem, segundo 

eles, no desenrolar de sua prática. O resultado desse confronto e relação 

apontou, neste estudo, a condição em que se encontra o professor, lugar que 

consideramos de suma importância para poder pensarmos a sua autoridade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de nos depararmos com a questão da autoridade na educação e, 

tomando o partido, levantarmos nossas indagações a respeito de sua 

importância no debate educacional, em especial, sobre o papel e a formação do 

professor, quais os resultados a que chegamos até esse momento?  

É levando em consideração a leitura e releituras feitas sobre a questão da 

autoridade do professor, os debates e confrontos com o objeto desta pesquisa, 

que buscaremos expor as considerações finais deste trabalho, embora 

reconheçamos que qualquer que seja a resposta que todo pesquisador almeja 

dar a uma questão, ele se vê tomado, com certeza, pela ambição e necessidade 

de perguntar sempre. 

No caso deste trabalho, a primeira inquietação diante da questão da 

autoridade na educação decorreu de uma preocupação e observação acerca da 

constante referência sobre a formação e o papel do professor, no debate 

educacional. Nesse primeiro momento compreendemos que as novas exigências 

sociais e políticas no campo da educação, após a concentração e ênfase acerca 

da aprendizagem, nas décadas de 80-90, terminaram por eleger o ensino, 

também, como elemento imprescindível nas novas propostas educacionais. 

Assim, a ênfase no professor, no debate educacional, tornando-se constante a 

preocupação ao seu respeito. 



 164

 

Feitas as propostas para um novo estatuto do papel do professor, assim 

como da sua formação, foi surgindo uma preocupação com as qualidades, 

características e aspectos da profissão docente, sendo a autoridade um desses 

elementos. Realizadas as leituras, a escolha de nossa temática, chegamos à 

conclusão de que a autoridade do professor aparecia e era concebida, na 

literatura pedagógica, a partir de várias leituras, sob diversos ângulos e 

concepções. Assim, a sua reconsideração e defesa no âmbito da educação, de 

saída, esbarrariam na miríade de definições e na polissemia que implica essa 

palavra. Na literatura pedagógica, entre outras, boa parte das concepções 

apresentou uma associação à concepção weberiana de autoridade, cujo 

significado é uma relação de "poder" e "coação", portanto, fortemente criticada 

como "dimensão" ou "característica" da prática educativa, por autores como Jean 

Piaget e Michel Lobrot.     

Dentre os autores que tratam da questão da autoridade, foi a 

consideração acerca dos argumentos desenvolvidos por Hannah Arendt, que 

nos possibilitou uma leitura mais ampla e profunda do problema. Para essa 

autora, "judia alemã", como gostava de ser chamada, a crise da autoridade tem 

suas raízes na política, tendo sido propalada para a esfera pré-política, como é o 

caso da educação.  

Levando em consideração os argumentos de Arendt, concluímos que sua 

concepção de autoridade implica a relação entre política, cultura e educação. 

Política, porque é na educação onde se encontram aqueles a quem irá ser 

destinado a dar continuidade ao mundo; a cultura, porque é nela que se 

manifestam as Ações e Palavras dos homens, como sinais da humanidade. 

Assim, a autoridade do professor reside na sua atitude perante as crianças em 

relação ao mundo (cultura e política).  



 165

 

Compreendendo, contudo, que não é possível tratar a autoridade como 

um conceito a priori, de realidade ontológica, que nos possibilitasse aplicar, à 

revelia, do pensamento mesmo do professor a respeito dessa questão na 

educação, compreendemos, no decorrer da pesquisa, que a autoridade, estando 

relacionada ao contexto e a condições políticas e culturais específicas, deveria 

ser inquirida a partir da concepção dos professores, em termos arendtianos, de 

sua "responsabilidade do mundo". 

Tomando como objeto deste trabalho a concepção dos professores 

acerca da autoridade, procuramos identificar quais as características e 

elementos que estes a ela atribuíam, assim como as possíveis conseqüências 

dela para a educação. Assim, a partir de questionários e entrevistas, chegamos 

aos seguintes resultados que, mesmo provisórios, podem nos servir para 

reflexão sobre o papel e a formação do professor.  

Dessa forma, em primeiro lugar, observamos ora uma discrepância, ora 

uma correspondência entre o que alguns autores definem por "autoridade" e o 

que concebem os professores. Essa observação tem um valor indispensável 

para o debate educacional, visto que a discussão acerca da autoridade do 

professor se dá, de certa forma, a partir de uma grande quantidade de conceitos 

e definições.  

No caso desta pesquisa, relacionada ou não com tais conceitos, a 

autoridade entendida pelos sujeitos aqui entrevistados sempre implica ou as 

"características do professor" ou uma "concepção da relação pedagógica", os 

quais, por sua vez, assumem determinada condição, dependendo de vários 

fatores. 

Partindo dessa observação, embora não desconsideremos, de forma 

alguma, o valor e a importância das contribuições desses autores, 

reconhecemos, também, que uma discussão acerca da autoridade do professor 
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deve partir e considerar das/as experiências e concepções que ele possui da 

própria idéia de autoridade. Essa forma de abordar a questão – a partir do que 

ele entende ou concebe – nos obriga, também, a considerá-la como resultado 

das experiências dos sujeitos, tal como vimos no decorrer da análise, a partir de 

um enfoque também histórico e contextual, no qual se constitui e se estabelece a 

autoridade.  

Os resultados a que chegamos apontam, também, para uma estreita 

relação entre a idéia de autoridade nos professores e os contextos escolares nos 

quais eles estão inseridos. Assim, se partirmos da idéia de autoridade como uma 

"característica do professor", essa forma de entendê-la implica considerar como 

principais fatores do seu "declínio", ou "desgaste", a influência dos novos meios 

de comunicação, com ênfase na Internet e na televisão, obrigando o professor: a 

conhecer e inteirar-se dessas novidades tecnológicas e, sobretudo, dos 

conteúdos que elas transmitem e veiculam; a assumir os papéis que se 

encontram ausentes no âmbito da família, devido a uma crise de valores e 

estrutural pela qual vem passando, ampliando, assim, o campo de 

responsabilidade da escola; atribuir a idéia de autoridade, aspectos e qualidades 

individuais e pessoais, atribuindo aos objetivos políticos e culturais de sua 

prática uma forte influência de sua subjetividade. 

Entender a autoridade como uma "característica do professor" nos leva a 

considerar que a diversidade dos aspectos e enfoques dados a respeito do seu 

"estatuto identitário", principalmente no âmbito das pesquisas que o tem como 

principal objeto de estudo, podem ajudar-nos no entendimento acerca da "crise 

do professor", sendo leituras possíveis para outros estudos, tal como fizeram 

Villa (1998), Esteve (1991), Libâneo (1998) e outros. 

No caso específico deste trabalho, a autoridade entendida enquanto uma 

"característica do professor" corresponde aos aspectos subjetivos e da 
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personalidade do próprio professor. Sua compreensão acerca do valor político e 

cultural de sua função está aqui relacionada com as experiências que ele possui 

no campo político e cultural. Nos colocando, é claro, na condição de, 

posteriormente, investigarmos, também, a relação de sua condição e 

experiências políticas e culturais e as influências deles no seu papel político e 

cultural, na formação do aluno.          

Sendo o segundo elemento, a "concepção da relação pedagógica", essa 

se apresentou com grande influência na concepção de autoridade dos 

professores entrevistados nesta pesquisa. As implicações educacionais dessa 

forma de entender a autoridade foram constituídas por fatores, tanto pessoais, 

do professor e dos alunos, como da presença de uma maior gama de aspectos 

que configuradores da representação do seu papel político e cultural, os quais 

estão pautados, sobretudo, numa concepção "relacional" entre professor e aluno, 

onde, de acordo com a ótica de cada um dos sujeitos, associavam a autoridade 

do professor, correspondendo ora a uma relação entre pai e filho, ora de irmãos, 

ora de amigos. Dessa forma, fazia-se variar o grau de "intimidade" entre ambos, 

dependendo da necessidade de fazer valer o que os mesmos entendiam, em 

boa parte, como o fim da autoridade: a obediência do aluno e a presença, de 

alguma forma, do professor.  

Assim, tanto a referência às "características do professor" como a ênfase 

na "relação pedagógica", isto é, os principais aspectos caracterizadores 

(elementos de significação) da autoridade, segundo os entrevistados, estão 

interrelacionados e afetados por esses principais fatores, cuja existência não é 

intrínseca à concepção de autoridade no professor, mas, assume, aqui, 

importância pelas mudanças e conseqüências que lhe causam, colocando-o na 

posição de pensá-la (autoridade) não, apenas, como uma concepção ou idéia, 

mas, agora, como uma condição que afeta a sua compreensão e entendimento 
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sobre a importância do seu papel e do seu valor na educação: em termos 

arendtianos, sua "responsabilidade do mundo". 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A N E X O S  
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ANEXO I 
 

AUTORIDADE, CULTURA E POLÍTICA 

QUESTIONÁRIO Nº 01 

A Autoridade 

1- O que você entende por AUTORIDADE? 

2- O que o levou a exercer a profissão de docente? 

3- Você tem alguma lembrança, no período em que foi aluno(a), de algum 

professor "autoritário"? Descreva-o. 

4- Você tem alguma lembrança, no período em que foi aluno(a), de um 

professor que possuía autoridade? Descreva-o. 

5- Na sua opinião, o que o professor deve fazer hoje em dia para ser 

autoridade? 

6- Como você vê a relação entre AUTORIDADE e DISCIPLINA? 

7- Quais as situações de violência que você já vivenciou em sala de aula? 

Descreva. 

8- Na sua opinião, as causas dessa violência têm alguma relação com a 

questão da autoridade? Por quê? 

9- Na sua opinião, quais os motivos, ou causas, responsáveis por uma possível 

perda da autoridade do professor? 

10-  Quais as conseqüências que a ausência da autoridade do professor pode 

causar à educação? 

 

 

A Cultura 

11-  O que você entende por cultura? 

12-  Na sua opinião, qual o papel da cultura na "autoridade do professor"? 

13-  Qual a relação entre a educação e a cultura? 
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14-  Como você vê o investimento "cultural na escola"? 

15-  Qual o papel da cultura no seu investimento "político"? 

 

A Política 

16-  Através de que formas ou meios você participa da vida política:                   

(  ) Sindicatos (  ) Associações (  ) Partidos (  ) Outros ....................... 

............................................................................................... ............................ 

17-  Quem você identificaria como "alguém político que tem autoridade"? 

Descreva-o. 

18-  Como você analisa a relação entre "política e educação"? 

19-  Qual o papel do professor na formação do aluno para a vida política? 

20-  Como você estabelece a sua autoridade em sala de aula? 

 

A Relação Pedagógica 

21-  Qual o papel da cultura na educação para que os alunos possam participar 

da vida política? 

22-  Quais os meios, maneiras, instrumentos, materiais que você utiliza para 

estabelecer a sua autoridade? 

23-  Quais os resultados que você consegue quando se pauta em sua 

autoridade, a partir desses meios? 

24-  Você acha que a autoridade do professor está em crise? Por quê? 

25-  Como você vê a relação entre a família e a autoridade do professor? 
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ANEXO II 

CULTURA, POLÍTICA E A RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

QUETIONÁRIO Nº 02 

A cultura 

1- Na sua opinião, quais os conhecimentos ou saberes fundamentais para a 

formação cultual do aluno? Justifique. 

2- Na sua opinião, qual a utilidade ou valor desses conhecimentos culturais para 

a futura vida política do aluno? Dê um exemplo e justifique. 

3- Você considera que a aprendizagem dos seus alunos sobre esses saberes e 

conhecimentos depende de sua autoridade? Por quê? Dê um exemplo a 

partir de sua prática. 

 

A política 

4- Na sua opinião, quais os saberes, atitudes e competências necessárias para 

a formação do aluno para a vida política? Por quê? Dê um exemplo a partir 

de sua prática. 

5- Essa formação do seu aluno depende de sua autoridade? Por quê? 

 

A relação pedagógica 

6- Em quais das escolas você consegue desenvolver melhor a formação cultural 

do aluno, segundo os seus objetivos educacionais? Por quê?  

7- Quais os motivos ou fatores que contribuem para essa formação? 

8- Quais os motivos ou fatores que dificultam essa formação dos alunos na(s) 

outra(s) escola(s), especificando a rede a qual ela pertence? Explique 

porquê. O que você faz para superar essas dificuldades?  
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9- Em quais das escolas você consegue desenvolver melhor a formação do 

aluno para a vida política, segundo os seus objetivos educacionais? Por quê?  

10-  Quais o motivos ou fatores que contribuem para essa formação? 

11-  Quais os motivos ou fatores que dificultam essa formação dos alunos na(s) 

outra(s) escola(s), especificando a rede a qual ela pertence? Explique 

porquê. O que você faz para superar essas dificuldades? 

12-  Em quais das escolas você consegue estabelecer melhor a sua autoridade? 

Explique porquê. 

13-  Quais os fatores que contribuem nessa escola para o estabelecimento da 

autoridade? 

14-  Quais os motivos ou fatores que dificultam o estabelecimento de sua 

autoridade na(s) outra(s) escola(s), especificando a rede a qual ela(s) 

pertence(m)? Explique porquê. O que você faz para superar essas 

dificuldades?  

15-  O que você entende por educação?  

16-  Para você, quais as principais finalidades da educação?   
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ANEXO III 

APROFUNDAMENTO DO QUESTIONÁRIO Nº 02 

 

QUESTIONÁRIO Nº 03 

 

1. Em qual das duas turmas você consegue desenvolver melhor a formação 

cultural dos alunos, segundo os seus objetivos educacionais? Por quê? 

2. Quais os motivos ou fatores que contribuem para essa formação? 

3. Quais os motivos ou fatores que dificultam essa formação na outra turma? O 

que você faz para vencer essas dificuldades? 

4. Em qual das duas turmas você consegue melhor desenvolver a formação do 

aluno para a vida política, segundo os seus objetivos educacionais? Por quê? 

5. Quais os motivos ou fatores que contribuem para essa formação? 

6. Quais os motivos ou fatores que dificultam essa formação na outra turma? 

Por quê? O que você faz para vencer essas dificuldades? 

7. Em qual das turmas você consegue melhor estabelecer a sua autoridade? 

Por quê? 

8. Quais os motivos ou fatores que contribuem para esse estabelecimento da 

autoridade? 

9. Quais os motivos ou fatores que dificultam o estabelecimento de sua 

autoridade na outra turma? Por quê? O que você faz para superar essas 

dificuldades?  

 

 



 175

 

ANEXO IV 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS (O PROFESSOR) 
 
 
QUESTIONÁRIO Nº 04 
 

ASPECTOS SÓCIO-PROFISSIONAIS 
1. Idade .............. anos 

2. Sexo:   (    )      1. Masculino         2. Feminino 

3. Estado Civil:      (    )         3. solteiro/o          4. casado/a             5. separado/a       
6.  divorciado/a           7. viúvo/a 

4. Nº de Filhos:      (    )      8. um filho             9. dois filhos           10. três filhos 

     11. quatro filhos          12. cinco filhos        13. mais de cinco filhos 

5. Marque um "X” nos parênteses correspondentes à faixa de idade de seus 

filhos e escreva ao lado a quantidade de filhos nessa faixa de idade:               

(   )  de 0 a 5 anos. Quantos filhos? ..............      (   ) de 6 a 10 anos. Quantos 

filhos? ..............   (   ) de 11 a 15 anos. Quantos filhos?.............  (   ) de 16 a 

18 anos. Quantos filhos?........... (   ) de 19 a 22 anos. Quantos filhos?.............     

(   ) de 22 a 25 anos. Quantos filhos?.............   (   ) mais de 25 anos. Quantos 

filhos?............ 

6. Bairro onde reside: ............................................................................................ 

7. Tempo que reside neste bairro: ........................................................................ 

8. O imóvel que você mora é:   (   ) Alugado                 (   ) Próprio 

 
FORMAÇÃO 
9. Ensino Fundamental: (  ) 1. Rede Pública  2. Rede Privada   3. 

Pública/Privada 

10. Ensino Médio:  (   )    4. Rede Pública     5. Rede Privada     6. Pública/Privada 

11. Habilitação do Ensino Médio: (   ) 7. Magistério 8. Científico   9. Contabilidade 

10. Patologia Clínica   11. Administração     12. Eletricidade    13. 

ETFPE/CEFET     14. Outros. Quais?................................................................ 

12. Cursos Profissionalizantes:................................................................................ 

................................................................................................................................. 

13. Ensino Superior: (  ) 15. Rede Pública   16. Rede Privada   17. Pública e 

Privada 
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Curso........................................................................................................................

Ano de Conclusão.................................................................................................... 

14. Ensino Superior: (  )   18. Rede Pública    19. Rede Privada    20. Pública e 

Privada  

Curso.......................................................................................................................

Ano de Conclusão.................................................................................................... 

15. Especialização em:............................................................................................. 

Instituição..................................................................Ano de Conclusão............ 

16. Especialização em:............................................................................................. 

Instituição.................................................................Ano de Conclusão............. 

17. Especialização em:............................................................................................. 

Instituição.................................................................Ano de Conclusão............. 

18. Mestrado em:..................................................................................................... 

Instituição:................................................................ Ano de Conclusão............ 

19. Outros Cursos que fez: (  )  21. em Informática    22. em Línguas. Qual? 

..................................................... 23. em Saúde. Qual? ................................... 

......................... 24. em Educação. Qual?........................................................ 

25. Outros. Quais?.............................................................................................. 

............................................................................................................................ 

20. Meios de pesquisa, leitura e informação:   

21.  (  ) Jornais   (  ) Revistas   (  ) Livros   (  ) Internet   (  ) Cinema   (  ) Museus 

22. Participa de:  (   ) Congressos         (   ) Palestras         (   ) Minicursos 

 
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

23. Renda familiar:  (    )       1. até dois salários mínimos        2. até três salários 

mínimos        3. até quatro salários mínimos         4. até cinco salários 

mínimos         5. até seis salários mínimos.        6. até sete salários mínimos           

7. mais de sete salários mínimos 

24.  Atualmente, quantas pessoas moram com você?  (    )    8. uma pessoa   9. 

duas pessoas            10. três pessoas          11. quatro pessoas         12. 

cinco pessoas        13. mais de cinco pessoas              14. Você mora 

sozinho(a) 

25. Quantas pessoas trabalham na família?   (    )      15. uma pessoa              16. 

duas pessoas      17. três pessoas       18. quatro pessoas        19. cinco 

pessoas      20. mais de cinco pessoas 
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26. Sua faixa salarial é de:  (    )   21. até dois salários mínimos     22. até três 

salário mínimos 23. até quatro salários mínimos  24. até cinco salários 

mínimos     25. até seis salários mínimos     26. mais de seis salários mínimos 

27. Nível de escolaridade dos pais: 

PAI  (    )     27. Ensino Fundamental Incompleto           28. Ensino Fundamental 

Completo         29. Ensino Médio Incompleto      30. Ensino Médio Completo             

31. Ensino Superior Incompleto        32. Ensino Superior Completo        33. Pós-

graduação.  
MÃE  (     )     34. Ensino Fundamental Incompleto           35. Ensino Fundamental 

Completo         36. Ensino Médio Incompleto      37. Ensino Médio Completo             

38. Ensino Superior Incompleto        39. Ensino Superior Completo         40. Pós-

graduação. 
28. Exerce outra profissão além da docência?    (   ) Sim        (   ) Não                  

Em que ramo?    (   )        Comercial      (   ) Industrial      (   ) Prestação de 

Serviços 

29.  Quantas horas trabalha por dia nesta profissão? 

COMÉRCIO   (    )        41. uma hora        42. duas horas     43. três horas       44. 

de três a quatro horas        45. cinco horas        46. mais de cinco horas 

INDÚSTRIA    (    )        47. uma hora      48. duas horas   49. três horas       50. 

de três a quatro horas 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   (    )     51. uma hora          52. duas horas       53. 

três horas       54. de três a quatro horas 

 
ESCOLAS EM QUE TRABALHA 

Responda a quantidade de escolas em que trabalha em cada rede de ensino: 

30. Número de Escolas da Rede Privada .............................................................. 

31. Número de Escolas da Rede Pública Estadual ............................................... 

32. Número de Escolas da Rede Pública Municipal .............................................. 

33. Número de Escolas de outra Rede de Ensino ................................................. 

34. Tempo em que exerce a profissão.................................................................... 

35. Escola da Rede ................................................................................................. 

36. Nome dessa escola............................................................................................ 

37. Tempo em que ensina nessa escola.................................................................. 

38. Nível de ensino em que atua nessa escola: (   )    1. Infantil    2.  Fundamental        

3. Médio    4. Fundamental e Médio    5. Infantil e Fundamental    6. Infantil e 

Médio 
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39. Turno(s) em que trabalha nessa escola: (   )    7.Manhã    8. Tarde    9. Noite             

10. Manhã e Tarde    11. Manhã e Noite    12. Noite e Tarde.  

40. Leciona em que séries nessa escola:  Ensino Infantil  ......................     Ensino 

Fundamental........................... série(s)       Ensino Médio....................  série(s)  

41. Qual(is) a(s) disciplina(s) que leciona nessa escola:  

Ensino Fundamental:    (  ) Matemática    (  ) Ciências    (  ) Língua Portuguesa    

(  ) Artes    (  ) Língua Estrangeira    (  ) Estudos Sociais    (  ) Educação Física 

42. Educação de Jovens e Adultos:   (  ) Matemática     (  ) Ciências      (  ) Língua 

Portuguesa (  ) Artes     (  ) Língua Estrangeira        (  ) Estudos Sociais 

43. Ensino Médio: .................................................................................................... 

44. Escreva abaixo de quais as atividades você participa nessa escola em 

conjunto com outras pessoas (professores, pais, administradores), que 

envolvam questões sobre o seu trabalho? ........................................................ 

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

45. Tempo destinado a outras atividades nessa escola (pesquisa, leitura e 

debate)  sobre o ensino:    (   )  13. uma  hora    14. duas horas    15. mais de 

duas horas    16. não há horas disponíveis 
 
O aluno dessa escola  
Tomando como exemplo uma das turmas que você trabalha nessa escola, de 

uma série e um turno específicos, responda as seguintes questões: 

46. Qual o turno dessa turma?    (    )        17. Manhã        18. Tarde        19. Noite 

47. Qual é a série dessa turma? ...........  Série do Ensino ....................................... 

48. Quantidade de alunos matriculados nessa turma?  ........................................... 

49. Em média, quantos alunos freqüentam as aulas nessa turma? ........................ 

50. Qual(is) a(s) disciplina(s) que você leciona nesta turma? ................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

51. A quantidade ou porcentagem de alunos por sexo: Masculino............     

Feminino............ 

52. Qual a média de idade dos alunos dessa turma: ................... anos 

53. Média de aprovação da turma, no ano de 2001, em sua disciplina?   (   )  

20. Menos de 50%     21. 50%     22. 60%     23. 70%     24. 80%     25. 90%         

26. 100% 
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54. Considerando a EVASÃO como situação do aluno que abandona o processo 

escolar, seja no âmbito da escola ou numa determinada matéria e disciplina, 

por questões diversas, responda: Qual o número de alunos evadidos nessa 

turma, no ano de 2001, em sua disciplina?   ................... alunos evadidos. 

 

Agora, tome como exemplo outra turma dessa escola com a qual você trabalha e 

que possua diferentes características da turma anterior, como, por exemplo, 

série dos alunos, idade, turno, quantidade de alunos por sexo. Responda: 

55. Qual o turno dessa turma?     (    )      27. Manhã       28. Tarde       29. Noite 

56.   Qual é a série dessa turma? ........... Série do Ensino...................................... 

57. Quantidade de alunos matriculados nesta turma?  ........................................... 

58. Em média, quantos alunos freqüentam as aulas nesta turma ........................... 

59. Qual(is) a(s) disciplina(s) que você leciona nessa turma? ............................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

60. A quantidade ou porcentagem de alunos por sexo: Masculino............   

Feminino.............. 

61. Qual a média de idade dos alunos dessa turma:    .............. anos 

62. Média de aprovação da turma, no ano de 2001, em sua disciplina?    

(    )         30. Menos de 50%            31. 50%            32. 60%             33. 70%       

34.  80%          35. 90%           36. 100% 

63. Considerando a EVASÃO como situação do aluno que abandona o processo 

escolar, seja no âmbito da escola ou numa determinada matéria e disciplina, 

por questões diversas, responda: Qual o número de alunos evadidos nessa 

turma, no ano de 2001, em sua disciplina?  .................alunos evadidos. 
 



 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AQUINO, Julio Groppa (Org.) Autoridade e autonomia na escola: alternativas 

teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1999. 

ARENDT, Hannah. A dignidade da política. Trad.: Antonio Abranches. Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1993. p. 91-115. 

______. Sobre a violência. Trad.: André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1994 (Capítulo 2). 

______. Entre o passado e o futuro. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

______. O que é política? Rio do Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

______. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000. 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2ª ed. Trad.: Dora 

Flaksman. Rio de Janeiro: LTC, 1981 (Capítulos 1 e 2).  

ARROYO, Miguel. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2000. 

BADIOU, Alain. Ética: um ensaio sobre a consciência do mal. Trad.: Antonio 

Transito, Ari Roitmam. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. 



 181

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Trad.: Marco A. Nogueira. São 

Paulo: Brasiliense, 1988. 

BOLLNOW, Otto F. Pedagogia e filosofia da existência. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1971. 

BOUDON, R. & BOURRICAUD, F. Dicionário Crítico de Sociologia. Trad.: Maria 

Letícia G. Alcoforado e Durval Átrio. São Paulo: Ática, 1993. p. 1-34 (Verbetes: 

"ação", "autoridade"). 

BRANDÃO, Zaia (Org.). A crise dos paradigmas e a educação. 3ª ed. São Paulo: 

Cortez, 1996 (Coleção Questões da Nossa Época, vol. 35).  

BRAYNER, Flávio. Ensaios de crítica pedagógica. São Paulo: Autores 

Associados, 1995 (Educação Contemporânea). 

______. Educação e regressão da autoridade: uma discussão sobre diálogo e 

democracia a partir de sugestão de Hannah Arendt. Revista Perspectivas. 

Florianópolis. UFSC. N.12, 1996. p. 45-58. 

______. Universidade e Educação Popular: à guisa de apresentação. In: 

BRAYNER, Flávio; SOUZA, João Francisco de (Orgs.). A dúvida e a promessa: 

Educação Popular em tempos difíceis. Recife: UFPE/Centro de Educação, 1999. 

p. 05-16. 

______. Transmission comme ‘ responsabilite du monde´: quelques notes 

«arendtiennes» sur un débat franco-brésilien. Revre VEI, nº 121, Centre National 

de Documentation Pédagogique. Ministère de l’Education National. Paris, Mars, 

2000. p. 135-152. 



 182

 

BRAYNER, Flávio. Da criança-cidadã ao fim da infância. Revista Educação e 

Sociedade. Nº 76, 2001. p. 197-211. 

BUFFA, E.; ARROYO, M. & NOSELLA, P. Educação e cidadania: quem educa o 

cidadão? Questões de nossa época. São Paulo: Cortez, 1996. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad.: Álvaro Lorencini. São Paulo: 

UNESP, 1999. p. 595-625. 

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da 

globalização. 4ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. 

CANIVEZ, Patrice. Educar o cidadão? Ensaios e textos. Campinas, São Paulo: 

Papirus, 1991 (Coleção Filosofia no Presente).  

CASTRO, Magali de. A análise do poder em instituições educacionais: a 

presença de Max Weber na sociologia da educação de Pierre Bourdieu. Revista 

de Educação. Belo Horizonte nºs20-25, dez/94-jun/97. p. 6-29.  

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, 1998. 

DAVIS, Cláudia; LUNA, Sérgio. A questão da autoridade na educação. In: 

Cadernos de Pesquisa, nº 76, 1991. p. 65-70. 

DE SÁ, Celso Pereira. A construção do objeto de pesquisa em representações 

sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 7ª ed. Trad.: Lourenço Filho. São 

Paulo: Melhoramentos, 1967. 

ENGUITA, Mariano Fernández. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993. (Capítulo 4). 



 183

 

ESTEVE, José M. Mudanças sociais e função docente. In: NÓVOA, António 

(Org.). Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1991, p. 93-124 (Ciência da 

Educação, v. 3). 

FEATHERSTONE, Mike. O desmanche da cultura. Globalização, pós-

modernismo e identidade. Trad.: Carlos Eugênio M. de Moura. São Paulo: Studio 

Nobel, 1997. (Capítulos 1 e 2). 

FIGUEIRA, Sérvulo; ALMEIDA, Angela M. de (Org.). Pensando a família no 

Brasil: da colônia à modernidade. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: UFRRJ, 

1987. 

FINKIELKRAUT, Alain. A ingratidão. A relação do homem de hoje com a 

História. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 

FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do 

conhecimento escolar. Trad.: Guacira Lopes Louro. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1993. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 

FURLANI, Lúcia Maria Teixeira. Autoridade do professor: meta, mito ou nada 

disso? São Paulo: Cortez, 1991. (Coleção Polêmicas do nosso tempo). 

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo: Cortez, 1996. (Coleção Questões 

da Nossa Época). 

GHIGGI, Gomercindo. Autonomia: limites e possibilidades para o 

desenvolvimento da autoridade e da liberdade. Uma leitura através de Freire e 

Piaget. Disponível em: http//www.ufsm.br/adeonline/pi_ghiggi.html. Acesso em 

2001. 



 184

 

GHIRALDELLI JR., Paulo (Org.). Infância, educação e neoliberalismo. São Paulo: 

Cortez, 1996 (Coleção Questões de Nossa Época). 

______. Filosofia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000 (Coleção O que 

você precisa saber sobre...). 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: 

Universitária da UNES, 1991. 

GUSDORF, Georges. Professores para quê? Por uma pedagogia da pedagogia. 

Santos: Martins Fontes, 1970. 

HAIDAR, Maria; TUNAI, Leonor. A educação básica no Brasil. In: Vários Autores. 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 

59-99. 

JOVCHILOVITCH, Sandra; GUARESCHI, Pedrinho (Org.). Textos em 

representações sociais. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 

LAZARTE, Rolando. Max Weber: ciência e valores. São Paulo: Cortez, 1996 

(Coleção Questões de Nossa Época, vol. 53). 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública. A pedagogia crítico-

social dos conteúdos. 6ª ed. São Paulo: Loyola, 1984. p. 19-44. 

______. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e 

profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998 (Coleção Questões de Nossa 

Época). 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 



 185

 

LOBROT, Michel. A favor ou contra a autoridade? Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1997. 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 5ª ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1998. 

MARTINEZ, Vinício Carrilho. O cidadão de silício. Marília: UNESP/Faculdade de 

Filosofia e Ciências, 1997. 

MELLO, Guiomar Namo de. Magistério de 1º Grau. Da competência técnica ao 

compromisso político. 10ª ed. São Paulo: Cortez, 1993. 

MONTEIRO, Genivaldo; BRAYNER, Flávio. A idéia de autoridade na educação: 

uma leitura a partir de Hannah Arendt e Michel Lobrot. XIV EPEN. Salvador, 

1999. CD ROM ISBN 87243-02-0. 

MONTEIRO, Genivaldo. Contribuições da Epistemologia Genética de Jean 

Piaget. Recife: UFPE/Centro de Educação, agosto/2002 (mimeo). 

NÓVOA, António. Passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, António 

(Org.). Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1991. p. 07-35 (Ciência da 

Educação,  v. 3). 

ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e o seu funcionamento. São Paulo: 

Brasiliense, 1990. p. 15-38. 

______. Análise de discurso. São Paulo: Pontes, 1999 (Coleção Princípios e 

Procedimentos). 

PEREIRA JÚNIOR, José de S. T. Ética, autoridade e educação. In: Dois Pontos. 

Teoria e prática em educação. Belo Horizonte, nº 23, v. 3, verão de 1995. p. 103-

109.  



 186

 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999. 

______. As dez novas competências do professor. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2000. 

PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994. 

PINTO, Celi R. Jardim. O sujeito insuficiente. A dupla face do esgotamento do 

sujeito político no fim do século XX. In: SANTOS, José Vicente Tavares dos 

(Org.). Violência em tempos de globalização. São Paulo: HUCITEC, 1999. p. 

100-117.  

POPKEWITZ, Thomas S. Reforma educacional. Uma política sociológica: poder 

e conhecimento em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997 (Capítulos 3 e 

4). 

REBOUL, Olivier. Filosofia da educação. 3ª ed. v. 124. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1980 (Coleção Atualidades Pedagógicas). 

RÖHR, Ferdinand. A multidimensionalidade na formação do educador.  Recife: 

UFPE/Centro de Educação, 2000 (mimeo). 

ROSA, Sanny S. da. Construtivismo e mudança. São Paulo: Cortez, 2000. p. 71-

82 (Coleção Questões da Nossa Época). 

SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. 2ª ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1995. p. 9-60. 

SANTOS, Milton. O professor como intelectual na sociedade contemporânea. 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Águas de Lindóia/São Paulo, 

1998. p. 11-28. 



 187

 

SAVIANE, Dermeval. Escola e Democracia. 30ª ed. São Paulo: Autores 

Associados, 1995 (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, v. 5). 

SCHAFF, Adam. A sociedade informática. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

SEF-MEC. Referenciais para Formação de Professores. Brasília: SEF, 1999. 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público. As tiranias da intimidade. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20ª ed. São 

Paulo: Cortez, 1996. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. O adeus às metanarrativas educacionais. In: SILVA, 

Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

SODRÉ, Muniz. Reinventando a cultura. Rio de Janeiro: Vozes, 1996 (Capítulo 

4). 

SOUZA, João V. Alves de. Uma leitura da educação à luz das teorias 

sociológicas de Émile Durkheim, Max Weber e Talcott Parsons: um ensaio de 

interpretação. Revista de Educação. Belo Horizonte, nºs 20-25, dez/94-jun/97. p. 

6-29. 

TAYLOR, Charles. As fontes do Self. A construção da identidade moderna. São 

Paulo: Loyola, 1997. p. 15-76. 

TEDESCO, Juan Carlos. O novo pacto educativo. Educação, competitividade na 

sociedade moderna. São Paulo: Ática, 1997. 

VILLA, Fernando Gil. Crise do professorado. Uma análise crítica. São Paulo: 

Papirus, 1998 (Coleção Magistério, Formação e Trabalho Pedagógico). 



 188

 

WEBER, Max. Sociologia. 2ª ed. (Org.). Gabriel Cohn. Trad.: Amélia Cohn. São 

Paulo: Ática, 1982.  p. 128-141 (Coleção Grandes Cientistas Sociais; v. 13).   

______. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Moraes, 1987. 

______. Economia e Sociedade. v. 1. Fundamentos da sociologia compreensiva. 

Trad.: Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: UnB, 1991 (Capítulo 1). 

WEBER, Silke. O professorado e o papel da educação na sociedade. Campinas/ 

São Paulo: Papirus, 1996. 

______. Políticas de formação de professor e seu impacto na escola. In: 

CANDAU, Vera (Org.). Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

WEIL, Eric. Filosofia Política. Trad.: Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1990. p. 

9-32. 

XAVIER, Maria Elizabete S. Prado. Capitalismo e escola no Brasil: a constituição 

do liberalismo em ideologia educacional e as reformas do ensino (1931-1961). 

Campinas/SP: Papirus, 1990. 

______. Poder político e educação de elite. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1992. 

YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Hannah Arendt: por amor ao mundo. Trad.: 

Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997. 

 


	A AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO: contribuições para
	A AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO: contribuições para
	A AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO: contribuições para
	 
	LISTA DE TABELAS
	SUMÁRIO
	RESUMO
	RESUMÉ

	L’AUTORITE, “mot-guide”, mot qualificatif, est une expression qui est en train de nourrir des propositions et des nouvelles formes de pensée sur l’importance et le rôle de l’enseignant. On constate, cependant, une certaine inquiétude concernant son “déclin” et son “érosion”, un problème qui touche directement et l’éducation et la formation des enseignants.
	Et pourtant, qu’est-ce que signifie, exactement, la “perte” ou l’”érosion” de l’autorité de l’enseignant ? Que pense-t-il, l’enseignant, de sa propre “autorité” et de sa “crise”? Au tour de ces deux questions , nous avons développé ce travail, qui a été accomplit dans quatre écoles de l’agglomération de Recife, soit deux écoles publiques (réseau d’Etat) et deux écoles privées. Après l’analyse des données, nous arrivons à la conclusion que l’autorité, dans la conception des enseignants interviewés,  tout en étant associée à l’idéee de “pouvoir” et de “domination”, correspond à deux principes élémentaires: les “caractéristiques de l’enseignant” et une “conception du rapport pédagogique”. La référence à ces deux éléments révele que l’autorité, chez les enseignants participant à notre enquête, est identifiée soit avec des aspects subjectifs et individuels, soit comme résultat des conditions dans lequelles ce rapport prend forme.
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1 – O DEBATE ATUAL EM TORNO
	DO PAPEL DO PROFESSOR
	CAPÍTULO 5 – MAPEANDO O SENTIDO DA






