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RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO

FERNANDA SILVA MASCARENHAS

EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

O objetivo deste artigo é, compreender e ressignificar o conceito de autoridade na educação, tendo como base o livro
O resgate da autoridade em educação, de Gérard Guillot (2008). Sendo assim abordamos a diferenciação em relação
aos conceitos de autoridade e autoritarismo, ressaltando a necessidade do resgate da autoridade em meio à crise de
identidade em que nos encontramos na atualidade. Se fez necessário a prática dos professores do colégio Novo
Espaço para compreender como o conceito de autoridade perpassa na prática desses docentes. Para tanto, foi usada
a seguinte metodologia de trabalho: leitura do livro O resgate da autoridade em educação de Gérard Guillot (2008),
análise de dados através da reflexão dos professores, anotações feitas durante a observação em sala e o trabalho
apresentado pelos educadores sobre o livro estudado no seminário sobre autoridade que ocorreu em nossa
instituição. É necessário ressignificar o conceito de autoridade para que a prática pedagógica se torne, mas adequada
aos desafios da contemporaneidade, buscando compreender o papel do professor nesse processo.

Palavras-chaves: Autoridade. Autoritarismo. Ressignificação.

Reflexão acerca do conceito de autoridade segundo Gérard Guillot.

No mundo atual as questões que envolvem a autoridade estão ganhando força, devido a necessidade de estabelecer
quais os novos caminhos para exercê-la desviando da armadilha do autoritarismo. É necessário ressignificar o
conceito de autoridade para que a prática pedagógica se torne mais adequada aos desafios da contemporaneidade,
buscando compreender o papel do professor e da família nesse processo.

O livro O resgate da autoridade na educação aborda diferenciações em relação aos conceitos de autoridade e
autoritarismo. E a partir destes dois conceitos, ressalta a necessidade do resgate da autoridade em meio à crise de
identidade em que nos encontramos, na qual adultos se confundem com crianças e vice-versa. Segundo Guillot (2008,
p. 89) “muitos são aqueles que hoje recorrem a uma restauração da autoridade ou a um retorno à autoridade: como se
esta tivesse desaparecido, tivesse sido negligenciada, esquecida ou mesmo negada”.

Estamos vivendo em uma sociedade adolescêntrica, na qual os papeis muitas vezes se invertem e quem manda na
situação são as crianças, que desde muito jovens possuem egos inflados e controle total do jogo. Em meio a tudo
isso, o livro em questão nos esclarece que no momento em que vivemos é preponderante que adultos se mostrem
como adultos e exerçam sua autoridade, a qual torna-se muito necessária na formação de crianças e adolescentes
fortes e conscientes. “Em nosso contexto contemporâneo, o problema da autoridade é parasitado por dois medos: o
do autoritarismo, com a violência que ele comporta, e o medo da demagogia, que expõe a todos os perigos”. Guillot
(2008, p. 105)

O autoritarismo possui um estigma que assusta a todos, por se tratar de um regime onde apenas um indivíduo,
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através da força, detêm a capacidade de decidir o caminho que deve ser trilhado por todo o grupo. É comum
associar-se o autoritarismo a falta de democracia ou participação direta dos indivíduos na resolução de questões
públicas ou particulares.

Este autoritarismo mortífero elimina o discernimento das pessoas e causa paralisia na sociedade em que é instalado.
Porém, na busca de afastar-se desse modelo autoritário muitos pais e educadores que viveram sobre a insígnia da
Ditadura Militar acabam abandonando crianças as suas próprias vontades, criando assim, pequenos tiranos.

Segundo Guillot (2008, p. 105), “livre da autoridade dos adultos, a criança não foi, portanto, liberada, mas submetida a
autoridade ainda mais assustadora e realmente tirânica: a tirania da maioria”. Pode parecer uma discussão distante
sobre um assunto “velho”, porém é importante percebermos que, por medo de incorrer no autoritarismo deixamos
como pais ou educadores de exercer a autoridade. O referido autor ainda assinala que:

A primeira exigência para um professor, para um pai, é, portanto, igualmente assumir sua
autoridade de adulto. É uma exigência de princípio: ela não impele a recorrer a métodos
autoritários. A autoridade é uma responsabilidade a ser exercida e reinventada no
dia-a-dia”. (GUILLOT, 2008, P. 105)

Neste contexto, nós enquanto educadores devemos ter a coragem para discutir essa questão e dar o primeiro passo
em direção a busca da “autoridade que constrói”. O futuro das crianças e da sociedade em que vivemos depende da
responsabilidade do presente. Sendo assim, deve-se buscar um equilíbrio entre a liberdade e a autoridade para que
se desenvolvam pessoas mais capazes de desempenhar seus papéis sociais.

Dentro dessa discussão, o referente autor nos traz a ideia da autoridade que constrói, que é aquela que respeita o ser
humano como ele é, porém, os adultos que fazem parte da vida desse individuo, “pais e professores”, devem exercer
sua função de orientadores, compreendendo de fato sua responsabilidade na formação do ser social.

O que um aluno tem o direito de esperar não é a administração de um discurso definitivo
que encerre o assunto (em todos os sentidos do termo) de uma vez por todas, mas uma
palavra que “autorize” o sujeito. “Não temos o direito de julgar o que são nossos alunos,
mas temos o dever de nos ocupar do que eles fazem. O aluno é paralisado por
condicionamentos mediáticos, por imagens que o submergem com sua normatividade
fictícia. (GUILLOT, 2008, P. 39)

Discute-se muito sobre o papel do professor como modelo, mas mesmo em meio a tanta divergência, o educador
ainda continua sendo uma das maiores referências quando se trata de questões sobre autoridade. A escola, na figura
do professor, que se encontra na linha de frente, próximo aos alunos diariamente, exerce um importante papel de
parceria com os pais para fortalecê-los no processo de construção de indivíduos capazes de respeitar regras, limites,
hierarquias e leis.

GUILLOT, Gérard. O resgate da autoridade em educação. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

_______________________
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