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RESUMO 

A questão da autoridade docente tem se configurado no campo educacional como temática 

inevitável ao abordarmos a escola e seus desafios contemporâneos. Ao nos atentarmos para a 

literatura que trata do assunto, o que encontramos é a produção de estudos com variadas 

propostas metodológicas e uma forte preocupação em apontar e discutir um fenômeno que 

genericamente tem sido designado como crise da autoridade docente. Nem sempre, contudo, a 

autoridade docente aparece como uma temática de reflexão específica no campo da educação 

escolar. É comum encontrarmos discussões e análises acerca do tema em estudos que se 

dedicam a investigar fenômenos como indisciplina, a violência escolar e as relações 

professor-aluno, sendo raros os trabalhos que se propõem a abordar especificamente os modos 

pelos quais as relações de autoridade se produzem cotidianamente. Além do mais, predomina 

a produção de análises centradas na perspectiva dos educadores, sendo ainda incipiente a 

quantidade de trabalhos que enfocam a perspectiva discente. Partindo dessas constatações, 

articulamos a construção de um projeto de investigação interessado em compreender a 

questão da autoridade docente a partir da perspectiva dos alunos. Para tanto, apostamos na 

realização de um estudo de cunho qualitativo, na modalidade Estudo de Caso, consonante 

com os princípios interacionistas de pesquisa e orientado segundo uma lógica etnográfica de 

investigação. Constituiu-se como caso para esta pesquisa uma turma do 9° ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da rede estadual de Minas Gerais. Como técnicas de 

coleta de dados, valemo-nos de observação do cotidiano das aulas, entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionário. A análise dos dados indica que a autoridade 

docente assume na perspectiva discente aspectos variados, sendo três os tipos de aspectos que 

conseguimos identificar: “disciplinar”, “pedagógico” e “pessoal”. O modo como esses 

diferentes tipos de aspectos articulam-se nas interações cotidianas em sala de aula são 

variáveis de situação para situação e de aluno para aluno. Um professor poderá se configurar 

para a turma como uma autoridade disciplinar em um momento e não em outro, ou mesmo 

para um ou alguns alunos e não para outros. Tal raciocínio também é válido para os aspectos 

pedagógicos e pessoais. Em suma, acreditamos que a principal contribuição deste trabalho 

reside na demonstração de que os aspectos assumidos pela autoridade docente no âmbito da 

perspectiva dos alunos sustentam-se a partir de fontes variadas de legitimação, sendo difícil 

atribuir a aceitação ou recusa da autoridade a um único fator. 

Palavras-chave: Autoridade docente, perspectiva dos alunos, cotidiano escolar 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The issue of teacher authority has emerged in the educational field as an inevitable theme in 

addressing the school and its contemporary challenges. As we look at the literature on the 

subject, what we find is the production of studies with varying methodological approaches 

and a strong concern to point out and discuss a phenomenon that has generally been 

designated as the teacher authority crisis. Not always, however, the teacher authority appears 

as a theme of specific reflection in the field of school education. It is common to find 

discussions and analyzes on this topic in studies dedicated to investigate phenomena such as 

indiscipline, school violence and student-teacher relationships, being rare the works that 

purport to specifically address the ways in which authority relations are produced daily. 

Moreover, the production of analyzes centered on the perspective of the educators 

predominates, and the amount of works that focus on the student perspective is still incipient. 

Parting from these findings, we articulate the construction of a research project interested in 

understanding the issue of teacher authority from the perspective of students. For this, we are 

committed to conduct a study with qualitative approach, in the modality of case study, in line 

with the interactionist principles of research and guided according to an ethnographic logic of 

investigation. The case study for this research was constituted by a class of the 9th grade of 

elementary education at a public state school of Minas Gerais. As techniques of data 

collection, we made use of observation of everyday lessons, semi-structured interviews and 

questionnaire application. Data analysis indicates that the teacher authority assumes different 

aspects in student perspective, and the three kinds of aspects that we managed to identify as 

being: "disciplinary", "pedagogical" and "personal". The way these different aspects are 

articulated in daily interactions in the classroom vary from situation to situation and from 

student to student. A teacher may be set to the class as a disciplinary authority at a time and 

not in another, or even to one or some students and not for others. Such reasoning is also valid 

for the pedagogical and personal aspects. In short, we believe that the main contribution of 

this work lies in the demonstration that the aspects assumed by teacher authority within the 

perspective of the students holds up from various sources of legitimation, making it difficult 

to assign the acceptance or denial of the authority to a single factor. 

Keywords: Teacher authority, perspective of students, daily school routine  
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INTRODUÇÃO  

 

 A questão da autoridade docente tem se configurado como um objeto cada vez mais 

recorrente no âmbito dos debates e indagações no campo da educação escolar. Trata-se de 

uma temática que tem despertado interesses analíticos de diferentes atores e em variados 

contextos sociais, dentre os quais os próprios educadores escolares, pesquisadores com 

diferentes formações acadêmicas, setores midiáticos e especialistas educacionais. De modo 

geral, predomina o entendimento de que vivemos um momento singular para se discutir a 

autoridade docente, dado o atual cenário de transformações nos valores que pautam as 

relações interpessoais e da ressignificação do lugar ocupado pela escolarização na dinâmica 

de organização e estruturação da vida social contemporânea. 

 Variadas são as perspectivas pelas quais essa temática vem sendo abordada. Por vezes, 

o entendimento que prevalece é o de que estaríamos em um momento de crise da autoridade 

docente, marcado por aspectos variados, tais como o declínio do respeito dos alunos aos 

professores, a diminuição do interesse discente pelas aulas, enfim, por um cenário em que as 

condições para o estabelecimento da autoridade docente não seriam favoráveis. Dentro de um 

panorama mais amplo, em suma, poderíamos localizar o foco do interesse pela discussão 

acerca da questão da autoridade docente em um contexto de dificuldades enfrentadas no 

processo de socialização das novas gerações. 

 Vale ressaltar, entretanto, que nem sempre a questão da autoridade docente tem sido 

objeto de uma proposta de reflexão específica. É comum que encontremos análises referentes 

às implicações das especificidades da relação dos alunos com a autoridade dos professores em 

estudos que discutem outros fenômenos, dentre os quais a violência escolar, a indisciplina, as 

relações de ensino-aprendizagem ou mesmo as relações professor-aluno de uma maneira mais 

ampla. Sem negar a importância da contribuição dessas análises, a nosso ver, ainda é 

incipiente a quantidade de trabalhos que se lançaram especificamente ao estudo da própria 

questão da autoridade docente. Além do mais, é preciso reconhecer que uma discussão 

abrangente a respeito desse tema envolve atores variados que não somente os próprios 

professores, o que se choca com a tendência de grande parte dos estudos empíricos 

produzidos de eleger o discurso e as concepções docentes como prioritárias para se enfocar a 

questão da autoridade na educação escolar.  
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 Tendo em vista essa conjuntura, a presente investigação buscou conhecer as 

perspectivas de alunos de uma turma do ensino fundamental a respeito de como encaram a 

autoridade dos seus professores. Mais especificamente, lançamo-nos ao esforço de 

caracterização dos aspectos assumidos pela autoridade docente na perspectiva desses alunos, 

as bases sobre as quais se fundamentam tais aspectos e a forma como integram o cotidiano 

das interações em sala de aula, variando de aluno para aluno e de situação para situação. Em 

suma, nosso propósito central foi o de conseguir realizar uma leitura do cotidiano da sala de 

aula investigada a partir do prisma da perspectiva dos alunos a respeito autoridade docente. 

 O interesse por abordar esta temática surge como desdobramento de um estudo 

exploratório anterior (BUENO e SANT’ANA, 2011), fruto de um projeto de iniciação 

científica, no qual buscamos conhecer a concepção de autoridade docente presente na fala de 

alunos do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de São João del-Rei, Minas 

Gerais. Este estudo inicial alertou-nos para o fato de que a autoridade docente se compõe na 

fala dos alunos de aspectos de ordens variadas, dentre os quais, a capacidade didática do 

professor, o bom relacionamento interpessoal com os alunos e mesmo a competência pela 

manutenção da disciplina em sala de aula. O estudo também nos possibilitou constatar que a 

valorização de cada uma dessas competências atribuídas à autoridade docente varia de acordo 

com o contexto e com o ponto de vista que os alunos encaram a situação pedagógica. Desde 

que o que esteja em jogo corresponda à manutenção da ordem em sala de aula, ganha 

evidência a competência disciplinar do professor, da mesma forma que o interesse pela 

aprendizagem demanda uma autoridade do ponto de vista da competência didática, enquanto 

o anseio por sociabilidade, uma autoridade de capacidade relacional com os alunos. 

Essa variabilidade no peso de valorização das competências atribuídas à autoridade 

docente sugere que diferentes são as bases de fundamentação a partir das quais o poder 

exercido pelos professores adquire legitimidade. A partir dessa investigação exploratória, 

sentimos a necessidade de aprofundar no estudo na temática por ela abordada, mediante 

estratégias de pesquisa que contribuíssem para que melhor caracterizássemos quais os 

aspectos assumidos pela autoridade docente na perspectiva dos alunos e quais os fundamentos 

que sustentam a legitimidade desses aspectos. 

Para condução desta investigação apostamos na construção de um Estudo de Caso, de 

acordo com os princípios propostos por Becker (1993). De acordo com esse autor, os estudos 

de caso apresentam dois propósitos principais: chegar a uma compreensão abrangente do 
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grupo em estudo e desenvolver, na medida do possível, declarações teóricas mais gerais sobre 

processos e estruturas sociais. Nesse sentido, elegemos como caso uma turma do 9º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública, a qual acompanhamos ao longo de vários 

momentos do primeiro semestre do ano de 2013. Como técnicas de coleta de dados, valemo-

nos de observação do cotidiano das aulas, entrevistas semiestruturadas com dez dos alunos da 

turma investigada e aplicação de um questionário com respostas optativas. Os princípios 

constituintes da investigação provieram das perspectivas interacionistas de pesquisa, cujos 

fundamentos podemos encontrar elucidados em Becker (1993), Bruyn (1972), Coulon (1995), 

Sant`Ana (2003,2007 e 2010) e Sirota (1994), e o processo de desenvolvimento do trabalho 

de campo orientou-se segundo uma lógica etnográfica de investigação, do modo como 

delineado por Woods (2005). 

Na sequencia deste trabalho apresentamos os principais elementos constituintes da 

presente pesquisa. Visando facilitar esta exposição, optamos por dividir a descrição de cada 

elemento da investigação em capítulos temáticos específicos. No Capítulo 1, traçamos um 

panorama teórico geral a respeito das discussões acerca da questão da autoridade no âmbito 

da educação escolar, começando por delimitar a própria noção do conceito de autoridade da 

qual nos valemos para operacionalizar esta investigação. Ainda nesse primeiro capítulo, 

trazemos algumas das principais tendências analíticas a partir das quais a temática da 

autoridade no âmbito da educação escolar tem sido enfocada, com o intuito de elucidar ao 

leitor alguns dos pressupostos fundamentais a partir dos quais o presente trabalho se 

constituiu. 

No Capítulo 2, esboçamos um levantamento bibliográfico de artigos, teses e 

dissertações produzidos no Brasil nos últimos anos e que tratam especificamente da questão 

da autoridade no âmbito das relações pedagógicas. Optamos por um recorte temporal de 26 

anos, compreendidos entre os anos de 1987 a 2012, período do qual buscamos por estudos 

cujas publicações encontram-se divulgadas no Google Acadêmico e no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes. Os estudos selecionados foram analisados em seu conteúdo e a 

apresentação desta análise tem por objetivo oferecer um panorama mais amplo sobre as 

características da pesquisa a respeito da temática abordada por este trabalho. 

O capítulo 3 trás o percurso do processo investigativo, com especial enfoque nos 

métodos de pesquisa utilizados. Em um primeiro momento, aborda alguns dos mais 

fundamentais princípios da metodologia dos estudos de caso em consonância com as 
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abordagens interacionistas de investigação. Em um momento seguinte, procuramos descrever 

as etapas constituintes do trabalho de campo, como o contato com a escola, início e término 

das observações, os sujeitos da pesquisa, o trabalho de observação, a aplicação do 

questionário, as entrevista com os alunos e, por fim, os processos de análise dos dados. 

O Capítulo 4 trás uma estruturação sistematizada dos dados provenientes do trabalho 

de campo, mediante um diálogo entre o conteúdo das informações emergentes no processo de 

pesquisa com contribuições teóricas provenientes do trabalho de Michel Foucault, Pierre 

Bourdieu e Jean Claude Passeron, Max Weber e Erving Goffman. Tal análise estruturou-se 

conforme as problemáticas de investigação traçadas, buscando em um primeiro momento 

caracterizar os aspectos da autoridade docente assumidos na perspectiva dos alunos 

investigados, em termos das bases de fundamentação identificadas como fontes de 

sustentação de tais aspectos, e, posteriormente, articular essas reflexões iniciais a uma leitura 

do cotidiano da sala de aula no que se refere ao modo como se estabelecem as interações entre 

alunos e professores, levando-se em consideração a autoridade destes últimos em relação aos 

primeiros. 

Fechando o trabalho, apresentamos algumas considerações finais em relação ao 

processo de investigação como um todo, buscando identificar possíveis contribuições desta 

pesquisa para uma discussão mais ampla acerca do fenômeno da autoridade docente e apontar 

caminhos a serem explorados por futuros estudos em torno dessa temática. 
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CAPÍTULO 1 – A QUESTÃO DA AUTORIDADE NO CAMPO DAS DISCUSSÕES 

EDUCACIONAIS ESCOLARES 

 

 

A expressão “autoridade docente” carrega em sua formulação um conjunto 

consideravelmente amplo de elementos e significados. De forma explícita, trás logo de cara o 

complexo conceito de autoridade, cuja delimitação envolve um esforço tão difícil quanto 

necessário, desde que se pretenda operacionaliza-lo no âmbito de uma investigação empírica. 

Vinculado ao conceito de autoridade, aparece logo em seguida o termo “docente”, ocupando 

na expressão uma espécie de função adjetiva e, nesse sentido, designando um tipo particular 

de autoridade, a saber, aquela exercida pelos professores. 

Se não nos limitarmos ao nível estritamente explícito, podemos ainda aludir outros 

elementos não diretamente anunciados pela expressão, mas igualmente significativos para 

uma discussão em torno da questão da autoridade docente. Trata-se de reconhecer que 

falamos de um tipo de relação específica que, como tal, desenvolve-se em um espaço 

institucional específico, que é a escola, e em um contexto histórico-social específico, 

representado pelo que genérica e costumeiramente designamos como sociedade moderna e 

contemporânea. 

Uma análise mais aprofundada sobre esses aspectos que, explícita ou implicitamente, 

constituem a noção de autoridade docente, consiste no objetivo principal deste capítulo. Trata-

se de um esforço de delimitação dos referenciais teórico-conceituais que pautaram a 

abordagem desse fenômeno como objeto de investigação pela presente pesquisa.  

1.1 Autoridade: um conceito polissêmico 

 

Nenhum estudo empírico que tenha por interesse abordar a questão da autoridade no 

campo da educação deveria se omitir em relação à arriscada tarefa de explicitar a noção de 

autoridade na qual se referencia. Isso não significa dizer que se deva eleger um dentre 

múltiplos conceitos de autoridade disponíveis, até mesmo porque a ideia de uma 

multiplicidade de conceitos distintos de autoridade, passíveis de serem listados, não 

exatamente corresponde ao que encontramos na literatura que trata sobre esse tema. Podemos 

discutir a partir de qual perspectiva o conceito de autoridade pode ser enfocado, quais os 

critérios específicos considerados para sua caracterização, ou ainda, diferenciar tendências 

teóricas de abordagem a esse conceito, sem que com isso estejamos necessariamente falando 
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de concepções radicalmente diferentes. Como salienta Sennet (2001), trata-se, antes, de um 

conceito genérico, que designa um fenômeno que todos nós, em alguma medida, temos uma 

ideia intuitiva do que seja, ainda que essa ideia seja difícil de ser definida. 

 Nesse sentido, explicitar a noção de autoridade consiste, antes de tudo, em um trabalho 

não só de definição do que se entende por autoridade, como também da especificação acerca 

da abordagem pela qual o fenômeno será considerado. O que faz desta uma tarefa arriscada é 

justamente a impossibilidade de se abarcar completamente um conceito tão polissêmico, 

aberto a múltiplas alternativas de enfoque e significação. A despeito dos riscos, contudo, tal 

tarefa é necessária não somente de um ponto de vista investigativo – afinal a delimitação do 

objeto de pesquisa é parte indispensável de todo processo de investigação – mas também do 

ponto de vista do avanço na produção do conhecimento, já que a confrontação de resultados 

empíricos, entre diferentes trabalhos de investigação, tende a ser tão mais proveitosa quanto 

maior o nível de transparência dos referenciais que os sustentaram. 

 Em sua acepção comum, o termo autoridade nos remete, de acordo com o Dicionário 

Aurélio (FERREIRA, 2001, p. 84), às noções de “poder legítimo, direito de mandar [...] 

ascendência, influência resultante de estima, de pressão moral, [...] opinião abalizada na qual 

uma pessoa se apoia, [ou ainda] representantes do poder público e altos funcionários”. De um 

modo geral, é possível constatar a íntima vinculação do conceito de autoridade com as noções 

de poder, mando, hierarquia e, de forma por vezes implícita, com a ideia de legitimidade. 

Uma autoridade, nesse sentido, designa uma forma de exercício do poder conferida a alguém 

por direito, podendo tal direito estar legitimado por fatores diversos, tais como “ascendência”, 

“estima”, “pressão moral” ou mesmo o pertencimento a instâncias burocráticas que conferem 

autoridade a seus membros. 

 Apesar da aparente simplicidade terminológica, uma compreensão precisa acerca do 

que, afinal, significa autoridade é muito mais delicada. A esse respeito, são pertinentes as 

considerações de Norberto Bobbio (1998) que, em seu Dicionário de Política, ao tentar 

definir o conceito de autoridade, admite estar diante de um termo extremamente complexo e 

intricado, dada a variabilidade de significados pelos quais pode ser interpretado e empregado. 

Para o autor, a noção de autoridade é utilizada em estreita conexão com a ideia de poder, de 

tal forma que em certos casos esses dois conceitos chegam a ser utilizados como sinônimos. 

Para Bobbio (1998), contudo, existe uma tendência já consolidada de distinguir autoridade de 
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poder, sendo este último a descrição de um tipo de relação mais geral do qual o primeiro 

corresponderia a um dos variados gêneros específicos. 

 Bobbio (1998) pontua a existência de pelo menos dois tipos de entendimentos sobre o 

conceito de autoridade. Um primeiro tipo abordado pelo autor é a noção de autoridade como 

poder estabilizado e institucionalizado. Nesse tipo de entendimento, os subordinados prestam 

uma obediência incondicional, sendo, portanto passivos, na medida em que adotam como 

critério do seu comportamento as ordens e diretrizes expressas pela autoridade. Sendo a 

obediência incondicional, entende-se que as ordens proclamadas pela autoridade não carecem 

de legitimação e, obviamente, nem chega a se constituir como um problema de investigação 

relevante a busca pela compreensão de quais as bases sustentam uma determinada relação de 

autoridade. Nesse tipo de concepção, o que importa para identificar se estamos diante de uma 

relação de autoridade é observar se um sujeito obedece de modo incondicional às diretrizes de 

quem emite a ordem, não importando saber qual o fundamento em que se baseia tal 

obediência. Tal fundamento pode advir tanto da violência quanto de uma justificativa, 

legítima ou não, para se obedecer. 

  Contrapondo-se a esse primeiro tipo de concepção de autoridade, Bobbio (1998) 

apresenta e se posiciona favorável a uma segunda tendência, que entende o conceito como 

“poder legítimo”. Por essa perspectiva, nem todo poder estabilizado é encarado como 

autoridade, mas somente aquele cuja obediência se baseie na legitimidade a ele conferida. 

Nesse sentido, autoridade é entendida como um tipo particular de poder a que se atribui 

legitimidade, entendida genericamente como um valor positivo. A esse respeito, o autor 

adverte que a noção de autoridade como poder legítimo, contudo, não se fundamenta em uma 

noção de legitimidade a priori, atribuída pelo filósofo ou pelo pesquisador, mas pelos 

próprios indivíduos ou grupos que participam das relações de poder. O juízo de valor que 

funda a crença na legitimidade diz respeito à fonte de poder. Nesse sentido, encontramos em 

Bobbio (1998, p. 90) uma definição de autoridade como “[...] aceitação do poder como 

legítimo que produz a atitude mais ou menos estável no tempo para a obediência 

incondicional às ordens ou às diretrizes que provêm de uma determinada fonte”. O autor 

acrescenta que a disposição para a obediência é durável, o que não significa permanente. Para 

que possa prosseguir, a autoridade carece de tempos em tempos de ser reafirmada em termos 

da qualidade da fonte do poder que funda sua legitimidade. 
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 Essa definição de Bobbio (1998) sobre o conceito de autoridade interessa 

particularmente a este trabalho, na medida em que delimita, com um relativo grau de precisão, 

como caracterizar uma relação de autoridade. Em primeiro lugar, trata-se de identificar 

relações de poder em que a ordenação proveniente de uma das partes é obedecida, ou 

considerada digna de ser obedecida, pela outra parte. Em um segundo momento, ainda mais 

decisivo, implica em se verificar, na perspectiva dos sujeitos, a presença ou ausência do 

reconhecimento da legitimidade desta ordenação. A presença desse duplo aspecto (obediência 

e legitimidade) caracteriza o que Bobbio (1998) entende como um “tipo puro” de autoridade, 

isto é, uma relação de poder fundada exclusivamente na crença da sua legitimidade, em que 

aquele que ordena pressupõe que será obedecido pela crença na legitimidade do próprio 

poder, enquanto aquele a quem se dirige a ordem obedece pela crença na legitimidade do 

poder de quem ordena.  

Entretanto, Bobbio (1998) adverte que esse “tipo puro” de autoridade corresponde, 

antes, a um tipo ideal difícil de encontrar na realidade, já que geralmente a crença na 

legitimidade não é o fundamento exclusivo do poder, mas somente uma de suas bases. Para o 

autor, isso torna o conceito de autoridade ambíguo, na medida em que a crença na 

legitimidade pode advir do emprego de outros meios para exercer o poder, como o uso da 

violência ou mesmo uma simples relação psicológica, o que faz com que as relações de poder 

só parcialmente e em certa medida assumam formas de relações de autoridade. 

Ora, do ponto de vista empírico, a noção de autoridade proposta por Bobbio (1998), 

sobretudo no que diz respeito a esse último aspecto considerado, acarreta um problema de 

natureza fundamental que consiste em se definir o que, afinal, se pode considerar como 

legitimidade. Com efeito, desde que nem tudo que confira legitimidade ao poder implique 

necessariamente uma relação de autoridade, ainda que autoridade seja definida justamente 

como uma relação de poder pautada pela legitimidade, seria operacionalmente pouco 

promissor tentar abordar a nível cotidiano um conceito somente presumível a nível ideal. 

Inevitavelmente, incorreríamos sempre no questionamento sobre o que, afinal, se considerar 

como digno de legitimidade para efeitos de caracterização de uma determinada relação de 

poder como autoridade.  

A esse respeito, é necessário que recorramos a outros autores que se debruçaram sobre 

o conceito de autoridade e que em alguma medida ofereceram alternativas mais concretas para 
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que possamos compreender não só a ideia de autoridade como uma relação de poder legítimo 

como também a própria noção da legitimidade.  

Antes, porém, vale destacar que a interpretação da autoridade como associada à ideia 

de legitimidade não é exclusiva nesse campo de debates. Sennet (2001), por exemplo, defende 

a análise de que haja pelo menos duas grandes escolas do pensamento moderno que difundem 

abordagens acerca da questão da autoridade. A primeira escola, segundo o autor, é 

exponencialmente representada pela teoria de Max Weber, cujo aspecto geral mais importante 

está justamente na identificação da autoridade com a legitimidade do poder que a caracteriza. 

A segunda escola teria como grande porta-voz Sigmund Freud, cuja concepção vincula as 

relações de autoridade ao processo de desenvolvimento da vida psíquica, processo este 

consideravelmente determinado por experiências significativas na infância. Buscando uma 

abordagem alternativa a essas duas escolas, o próprio Sennet (2001) almeja a construção de 

uma abordagem teórica específica sobre o conceito de autoridade, abordagem esta que não 

será aqui explorada dado o entendimento de que a vinculação conceitual entre autoridade e 

legitimidade do poder se mostra pertinente aos fins perseguidos por esta investigação. 

Uma referência importante para se pensar o conceito de autoridade no mundo moderno 

é a filósofa Hannah Arendt. Foi sem dúvida essa pensadora quem de modo mais ousado 

propôs-se a colocar uma discussão específica sobre esse conceito, buscando delimitá-lo a 

partir de uma análise dos significados e intenções que assumiu em diferentes momentos e em 

diferentes sociedades na história do pensamento político-ocidental. No ensaio intitulado “O 

que é a autoridade?”, o estudo acerca das origens e desdobramentos do conceito de 

autoridade na cultura política ocidental ocupa parte do processo analítico que se constitui 

como objeto principal de interesse da autora no mencionado trabalho, qual seja, a questão da 

crise da autoridade que abala a cultura moderna. 

O modo pelo qual Arendt (1954/2009
1
, p. 127) inicia o seu ensaio é bastante 

elucidativo sobre como a filósofa tratou a questão da autoridade em seu tempo:  

Para evitar mal-entendidos, teria sido muito mais prudente indagar no título: o que 

foi – e não o que é – autoridade. Pois meu argumento é que somos tentados e 

autorizados a levantar essa questão por ter a autoridade desaparecido do mundo 

moderno.  

                                                             
1 Quando a referência apresenta duas datas, a primeira indica o ano da edição original e a segunda o ano da 
edição consultada. Valemo-nos deste artifício em casos cuja evidenciação da data de publicação da obra original 

seja relevante para sua contextualização histórica no âmbito das discussões empreendidas. 
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O sentido pelo qual Arendt (1954/2009) aborda a questão da autoridade está 

diretamente vinculado ao percurso teórico e histórico por ela empreendido na busca por um 

fundamento genealógico acerca desse conceito. Para a autora, o conceito de autoridade surge, 

verdadeiramente, no império romano. No âmbito da cultura política grega, Platão e Aristóteles 

buscaram estabelecer algo parecido com o que só futuramente viria a ser nomeado como 

autoridade. Na República, Platão tentou consolidar a razão como princípio de legitimação do 

governo, defendendo a ideia de que o governo da polis deveria ser entregue ao filósofo. Com 

a morte de Sócrates, Platão teria se tornado descrente da persuasão como forma de guiar os 

homens, na medida em esse meio não fora capaz de salvar seu grande mestre da condenação à 

morte. Por outro lado, o uso da violência era inconcebível com a compreensão política dos 

gregos. Foi assim, segundo Arendt (1954/2009), que Platão possivelmente recorreu à razão 

como forma de guiar a vida pública, partindo do princípio de que as verdades compelem a 

mente sem a necessidade de nenhuma violência. A autora demonstra que em certos 

momentos, Platão chega a criar enormes contos sobre vidas futuras com recompensas e 

punições como artifício para impor obediência àqueles que não se sujeitam à coerção imposta 

pela razão. Esta foi uma forma encontrada pelo filósofo para garantir a obediência à razão 

sem a recorrência à violência externa. 

Arendt (1954/2009) demonstra que Aristóteles, por sua vez, busca legitimar a 

superioridade de uns sobre os outros a partir da noção de superioridade do perito. Na 

concepção aristotélica, em cada casa o governo seria estabelecido por uma monarquia (o 

governo do pai) enquanto na polis, por muitos governantes. Da mesma forma que Platão, 

Aristóteles também teria recorrido a exemplos da vida na comunidade doméstica para tentar 

construir a ideia de uma autoridade na vida pública. Em primeiro lugar, identificando a 

capacidade do governo à imagem do perito; em segundo, à própria ideia da diferença de 

idade, que em Aristóteles representava um dos sustentáculos do poder dos mais velhos em 

relação aos mais jovens. 

 Conforme Arendt (1957/2009), seriam os romanos, contudo, herdeiros da tradição 

grega, que definitivamente construiriam o conceito de autoridade (cunhando a palavra 

auctoritas, derivada do verbo augere, que significa aumentar) para designar o tipo de relação 

já pretendido por Platão: a dominação política sem o uso da violência física. No mundo 

romano a noção de autoridade surge fortemente vinculada à ideia da fundação de Roma. 

Muito mais que os gregos, os romanos eram verdadeiramente ligados à sua terra e ao seu 
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passado. Nesse contexto, o valor fundamental da autoridade pregava a obrigação das gerações 

futuras em preservar tudo o que fosse fundado pelas gerações anteriores. A própria noção 

romana de religião (do latim religare) significava ser ligado ao passado, de tal forma que “a 

religião e a atividade política podiam assim ser consideradas como praticamente idênticas” 

(Arendt, 1954/2009, p. 163). 

Essa noção de autoridade teria sobrevivido à toda história romana e mesmo ao declínio 

do Império, quando a herança política e espiritual de Roma passou à Igreja Cristã.  

A Igreja tornou-se tão romana e adaptou-se tão completamente ao pensamento 

romano em matéria política que fez da morte e ressurreição de Cristo a pedra 

angular de uma nova fundação, erigindo sobre ela uma nova instituição humana de 

tremenda durabilidade (ARENDT, 1954/2009, p. 163). 

Desse modo, Arendt (1954/2009) argumenta que o conceito de autoridade se manteve 

de pé a despeito de intensas transformações sociais, não sendo abalado em sua estrutura, mas 

apenas se modificado no conteúdo da fundação que o legitimava. Esse conteúdo esteve, desde 

a formulação romana do conceito de autoridade até a sua correspondente utilização no 

contexto político e cultural da cristandade, harmonicamente ligado a elementos do passado e 

da tradição.  

O grande dilema trazido pela modernidade, de acordo com Arendt (1954/2009), teria 

sido justamente o rompimento cada vez mais acentuado com o passado e com as tradições. 

Sobretudo a partir do século XIX, consolida-se o declínio político da crença em existências 

futuras como asseguradora da ordem moral.  Nesse contexto, embora a autoridade ainda 

sobreviva atualmente na figura do médico, do político, do educador, enfim, do perito, as 

tradições capazes de sustenta-la como um fenômeno estável perderam-se ou foram 

esquecidas. Assim, as figuras de autoridade teriam se tornado, nas palavras de Arendt 

(1954/2009), verdadeiros “chavões ocos”: 

E isso a tal ponto que, no momento em que começamos a falar e a pensar acerca da 

autoridade, que é afinal de contas um dos conceitos centrais do pensamento político, 

é como se fôssemos apanhados em um labirinto de abstrações, de metáforas e 

figuras de linguagem, em que qualquer coisa pode ser confundida com qualquer 

coisa, por não dispormos de nenhuma realidade, seja na história, seja na experiência 

cotidiana, à qual possamos unanimemente recorrer (p. 181). 

 Para os nossos propósitos, o mais fundamental de se constatar em todo esse percurso 

conceitual empreendido por Arendt (1954/2009), aqui muito brevemente explorado, é o modo 
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como a autora encara a questão da legitimidade. É preciso considerar que, para a filósofa, a 

noção de autoridade nasce e se constitui a partir da ideia de uma assimetria de poder. Porém, o 

que particulariza uma relação de autoridade é o fato dessa assimetria se fundamentar em um 

componente legitimador, que anteriormente ao advento da modernidade, segundo a autora, 

sempre esteve ligado a elementos de ordem tradicional, como a própria ideia da fundação. 

 A preocupação arendtiana com relação à questão da legitimidade revela seu 

entendimento acerca não só do que é como também do que não é autoridade. Na perspectiva 

da autora, embora exija obediência, a autoridade exclui a utilização de meios externos de 

coerção, sendo incompatível com a força e com a violência. Por outro lado, ainda de acordo 

com Arendt (1954/2009), a autoridade não pode comportar a persuasão, na medida em que 

persuadir implica argumentar e a argumentação pressupõe uma ordem igualitária, e não 

assimétrica. Por fim, a autoridade não pode ser confundida com relação hierárquica, pois 

neste caso incorreria em mero autoritarismo. Somente a tradição, representada pelos preceitos 

da fundação, foi capaz de garantir a legitimidade já pretendida por Platão, qual seja, a garantia 

durável e estável da obediência sem o uso da violência. O mundo moderno, mediante um 

processo que durante séculos solapou a religião e a tradição, teria, por conseguinte, 

renunciado também à autoridade. 

 Não obstante a riqueza teórica presente nas formulações arendtianas, cabe aqui uma 

ponderação muito especificamente ligada aos interesses deste trabalho. Como ficará 

transparecido  pela revisão bibliográfica que apresentamos no segundo capítulo, Hannah 

Arendt é uma referência bastante comum entre trabalhos que se propõem a discutir o 

fenômeno da autoridade no âmbito das relações pedagógicas. Contudo, baseado no que até 

agora explicitamos acerca das inegáveis contribuições trazidas pela filósofa acerca do debate 

em torno da questão da autoridade, é preciso reconhecer que o conceito arendtiano não deixa 

de ser menos promissor, do ponto de vista empírico, do que a noção já discutida de Norberto 

Bobbio. Afinal, mais uma vez estamos diante de uma caracterização consideravelmente ideal 

do conceito de autoridade, pouco operacional desde que a proposta investigativa requeira uma 

delimitação bastante concreta acerca do que exatamente considerar como autoridade. 

 Como será aprofundado mais adiante, a análise acerca dessa temática no campo da 

educação envolve particularidades em relação às discussões empreendidas no campo político. 

Certamente, as bases de legitimação de uma autoridade política, que haverá de sustentar uma 

relação de poder entre adultos no âmbito de situações consideravelmente mais amplas, 
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tangenciadas por aspectos ligados ao funcionamento e organização da vida social, não 

coincidem exatamente com as bases de legitimação da autoridade dos pais, na educação dos 

filhos, ou mesmo com as bases que sustentarão a autoridade docente nas relações escolares.  

A propósito, ninguém mais talvez que Arendt (1954/2009) tenha se dado conta disso 

de maneira mais expressa, na medida em que parte considerável de suas argumentações 

ampara-se em uma distinção entre campos políticos e campos pré-políticos. A esse respeito, 

inclusive, a autora chega a expressar o entendimento de que a crise da autoridade que se 

originou no campo político, objeto de sua preocupação, acabou se espalhando para áreas pré-

políticas, como a criação dos filhos e a educação das crianças. Esse ponto é fundamental para 

se compreender as circunstâncias que envolvem a questão colocada por Hannah Arendt em 

“O que é a autoridade?”. Em termos conceituais, poderíamos observar que, para se evitar mal-

entendidos, uma boa alternativa teria sido a autora especificar no título de seu ensaio a 

indagação sobre o que é – ou o que foi – a autoridade no campo político, já que a análise 

acerca das especificidades assumidas pela autoridade no campo da educação somente será 

objeto das considerações da filósofa em outro ensaio, conforme veremos. 

 Diante disso, ainda que em parte amparados nos entendimentos da noção de 

autoridade delimitados por Hannah Arendt e Norberto Bobbio, para efeitos de uma definição 

concreta e analítica sobre esse conceito recorreremos a algumas considerações oferecidas pelo 

sociólogo Max Weber. Embora também conceba a autoridade como um modo particular de 

relação de poder, pautado pela legitimidade, Weber (1922/1984) preocupou-se em especificar 

a própria noção de legitimidade. Tanto em Arendt quanto em Bobbio essa questão não chega 

a ser explorada com clareza suficiente, a tal ponto que se torna praticamente impossível 

definir, desde que se limite à compreensão desses autores, até onde se pode falar em 

autoridade docente. Afinal, desde que nos limitemos a uma compreensão de legitimidade que 

não admita elementos de ordem externa à relação, cabe aqui interrogar: seria possível se falar 

em autoridade docente? Até que ponto seria possível encarar o poder docente como 

autoridade se as relações professor-aluno, em seu processo de constituição e manutenção, 

acabam por envolver, em alguma medida, a participação de elementos da ordem da violência, 

ainda que simbólica?
2
 (BOURDIEU; PASSERON, 1992). Ou mesmo, dadas as suas 

                                                             
2 É preciso levar em consideração que a autoridade não se constitui no âmbito escolar da mesma forma do que se 

constitui no âmbito das relações políticas mais amplas. Os alunos não participam do processo de escolha de seus 
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vinculações com as especificidades da organização escolar, seria possível dissociar 

completamente a delimitação do conteúdo da autoridade docente de fatores hierárquico-

institucionais?  E como desvencilhar o fenômeno da autoridade de elementos de ordem 

psicológica? 

 Em Weber (1922/1984), encontramos uma definição de legitimidade bastante 

específica e consideravelmente mais concreta. Para o sociólogo, uma ordem social é 

considerada legítima quando percebida pelos agentes como válida, isto é, quando encarada 

como dotada de um sentido que lhe confere o estatuto de um dever socialmente reconhecido e 

justificável. O autor reconhece que diversas podem ser as fontes das quais advém a 

sustentação da legitimidade de um determinada ordem social: a) elementos puramente 

afetivos; b) elementos da ordem de valores racionais, como a crença em sua validez absoluta 

ou na de determinados valores (morais ou estéticos, por exemplo); c) elementos de ordem 

religiosa, como a crença de que o seu cumprimento depende da existência de um bem de 

salvação. O autor prevê, ainda, que existe a possibilidade de que a legitimidade advenha 

somente da expectativa de determinadas consequências externas, isto é, por uma situação de 

interesses individuais. 

 No caso específico da relação de autoridade, Weber (1922/1984) destaca não se tratar 

de um tipo geral de exercício de poder, mas um modo bastante específico em que a obediência 

envolve um mínimo de voluntariedade, isto é, de interesse (seja este interno ou externo) em 

obedecer. Trata-se de um tipo de relação de poder reconhecido como legítimo, de acordo com 

a noção de legitimidade que acabamos de delimitar, em que os elementos que conferem 

sustentação a essa legitimidade determina o tipo de autoridade da qual estamos diante. 

 Baseado nesse entendimento de que os elementos que conferem legitimidade ao poder 

determinam tipos específicos de forma de autoridade, Weber (1922/1984) chega a elaborar 

uma tipologia largamente conhecida na qual propõe uma distinção entre três tipos puros de 

formas de autoridade: a) autoridade racional-legal; b) autoridade tradicional; e c) autoridade 

carismática. No primeiro tipo (racional-legal) a legitimidade provém das regras, estatutos ou 

leis sancionadas no âmbito de uma sociedade ou de uma organização. Essas regras definem 

                                                             
professores e nem mesmo decidem, em sentido pleno, estar ou não na escola (dada a obrigatoriedade da 

escolarização). Nesse sentido, devemos ter em mente que a análise da legitimidade da autoridade a nível escolar 

não pode se valer completamente dos mesmos referenciais usados para se falar em autoridade do ponto de vista 

político, como no caso das relações entre povo e governo, representantes e representados, etc. 
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não só a quem , como também até que ponto a obediência é devida. A obediência, neste caso, 

provém da aceitação, por parte dos que obedecem, de que aquele a quem foi delegada a 

responsabilidade de dar ordens tem o direito de mandar, constituindo-se como uma 

autoridade. Esse tipo de autoridade nos remete aos tipos de relações estabelecidas nas 

instituições burocráticas. 

No segundo tipo (autoridade tradicional), a obediência tem como base de legitimação 

as tradições e costumes de uma dada sociedade, que personifica na figura do líder os valores 

da instituição. A este líder credita-se o reconhecimento da santidade de suas ordenações e de 

seus poderes de mando, sendo as bases que garantem essa santidade herdadas de tempos 

passados imemoriais. Nesse sentido, a obediência, na relação de autoridade tradicional, não se 

dá por disposições estabelecidas, mas sim à pessoa nomeada pela tradição para mandar, já que 

as regras são determinadas pela tradição. 

No terceiro tipo (autoridade carismática), por fim, a obediência é dirigida a alguém por 

razões da confiança pessoal, por parte daquele que obedece, nas qualidades carismáticas 

daquele que manda. Por carisma, Weber (1922/1984) entende a qualidade de uma 

personalidade tida como extraordinária em virtudes da posse de dotes tidos como 

sobrenaturais ou sobre-humanos, exemplares, heroicos ou de liderança. A validade do carisma 

justifica a reverência ao líder por parte dos dominados. Trata-se de um reconhecimento 

psicologicamente expresso como uma entrega pessoal e plena, marcada pelo entusiasmo e 

pela esperança. A autoridade carismática é marcada por um forte componente emotivo, de 

modo que a emoção, e não aspectos burocráticos, definem e legitimam a posição de poder 

reconhecida como autoridade. 

Nesse sentido, mediante uma relação de complementação e confrontação das noções 

até aqui apresentadas, tendo em vista as finalidades empíricas desta investigação, 

reconhecemos a autoridade como um tipo específico de relação de poder, em que a obediência 

a uma determinada ordem envolve, por parte daquele que obedece, uma voluntariedade em 

obedecer, desde que essa voluntariedade se fundamente no reconhecimento da ordem como 

legítima. Deste modo, reconhecemos que todo o fenômeno de obediência voluntária designa, 

somente em caráter potencial, uma relação de autoridade, uma vez que carece de estar 

sustentada no reconhecimento de sua legitimidade. A caracterização das particularidades 

dessa relação de autoridade advirá – e com relação a este aspecto estamos inteiramente 
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amparados em Weber (1922/1984) – de uma análise acerca das bases que conferem 

legitimidade à sua obediência. 

No caso específico deste trabalho, sendo o objeto de interesse de pesquisa a autoridade 

docente e tendo em vista as considerações acerca do conceito de autoridade até aqui 

realizadas, a grande questão que se coloca é: quais as fontes de legitimidade que conferem 

sustentação à autoridade dos professores? Em um contexto no qual se anuncia dificuldades 

quanto à questão da autoridade docente, torna-se uma condição indispensável identificar as 

especificidades dessa autoridade, mediante a especificação dos elementos que oferecem as 

bases de sua legitimação e as implicações cotidianas advindas do modo como tais elementos 

se operacionalizam.  

Neste trabalho, optamos por direcionar este questionamento à perspectiva dos alunos, 

por razões que serão mais bem esclarecidas em momento oportuno. Todavia, pouco 

avançaríamos desde que não levássemos em consideração algumas das principais análises 

teóricas que direta ou indiretamente têm tangenciado as discussões que envolvem a complexa 

questão acerca dos fundamentos da autoridade no âmbito da educação escolar. 

 

1.2 Os fundamentos da autoridade no âmbito da educação escolar 

  

 Uma das leituras mais difundidas acerca da fundamentação da autoridade no âmbito da 

educação pode ser encontrada em Hannah Arendt. Correspondente à distinção que estabelece 

entre campo político e áreas pré-políticas, a filósofa dedicou um ensaio particular à análise da 

educação, o qual tem a questão da autoridade como uma das temáticas centrais. Trata-se do 

trabalho intitulado “A crise na educação”, que juntamente com outros ensaios, dentre os 

quais “O que é a autoridade?”, anteriormente abordado, compõe a obra “Entre o Passado e o 

Futuro”. Vale esclarecer que essa obra como um todo reúne um conjunto de indagações e 

reflexões acerca de diferentes fenômenos que, de acordo com Arendt (1954/2009), denunciam 

a manifestação de um processo social mais amplo, a saber, uma profunda crise do mundo 

contemporâneo, com distintas, porém correlatas, implicações em variadas esferas da vida 

social, como cultura, educação e política. 

 Para a autora, essa crise geral que abalou o mundo moderno, envolvendo diferentes 

esferas da vida – uma crise que, conforme seu entendimento, assolava desde o início do 

século XX toda a sociedade –, seria política em sua origem e natureza. Arendt (1954/2009) 



27 

 

 

 

 

 

aponta que a expressão máxima desse processo – que, pouco a pouco, destituiu a tradição 

como norteadora dos princípios de organização da vida social – pode ser encontrada no fato 

de ter se estendido também à educação, 

[...] onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como uma 

necessidade natural, requerida obviamente tanto por necessidades naturais, o 

desamparo da criança, como por necessidade política, a continuidade de uma 

civilização estabelecida que somente pode ser garantida se os que são recém-

chegados por nascimento forem guiados através de um mundo preestabelecido no 

qual nasceram como estrangeiros (p. 128). 

 Ao falar em crise na educação, Arendt (1954/1922) se referia, particularmente, ao 

contexto do sistema escolar americano da década de 1950. Como aspectos mais 

sobressalientes dessa crise, apontava um fracasso da educação americana expresso em duas 

vias principais: dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e declínio da autoridade dos 

educadores. Por uma questão de conveniência aos propósitos deste capítulo, não entraremos 

em detalhes acerca dos fatores apontados pela filósofa como desencadeantes e determinantes 

dessa crise. No capítulo 2, ao tratarmos de alguns trabalhos que se valeram da concepção 

arendtiana para uma leitura acerca da questão da autoridade no âmbito das relações 

pedagógicas, esses fatores serão mais bem explicitados. No que se refere especificamente à 

questão da crise da autoridade na educação, temática em relação à qual as argumentações 

arendtianas possuem um vultoso peso de referência acadêmica, vale pontuar alguns aspectos 

de fundamental interesse para essa discussão. 

 Para Arendt (1954/2009), a essência da educação é a natalidade, isto é, o fato de que 

constantemente novos seres nascem para o mundo. Em um sentido amplo, a educação consiste 

na tarefa de cada geração em apresentar aos recém-chegados, por nascimento, um mundo 

social pré-existente à sua chegada e que continuará existindo mesmo depois de sua morte. É 

nesse sentido que a educação se configura, para a autora, como uma das atividades mais 

elementares e necessárias da sociedade humana. De modo específico, a educação ocorre em 

âmbitos diferentes da vida social, como na família e na escola, por exemplo. Há, contudo, 

especificidades com relação a cada um desses âmbitos. Na família, a criança é apresentada ao 

mundo pelo prisma de uma vida privada, que ocupa, ao mesmo tempo, também uma função 

de proteção dessa criança em relação ao mundo público. A escola, por sua vez, ocupa na 

sociedade moderna o lugar da instituição que se configura como intermediária entre o 

domínio privado e o mundo social, isto é, constitui-se como uma representante do domínio 
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político-público, ainda que não seja, estritamente falando, esse mundo. Em suma, para Arendt 

(1954/2009), a criança em idade escolar ainda não teria familiaridade com o mundo público, 

cabendo à escola a função de introduzi-la aos poucos nesse mundo por meio da educação. 

 O que acabamos de mencionar pode ser apontado como o elemento central do 

entendimento arendtiano acerca da questão da autoridade na educação. Para Arendt 

(1954/2009), o educador, e nesse caso focalizaremos a figura do educador escolar, encontra-se 

em relação ao jovem como um representante de um mundo pelo qual precisa assumir 

responsabilidade, sendo essa responsabilidade o fundamento capaz de lhe conferir autoridade. 

A esse respeito, a autora chega a distinguir as noções de autoridade docente e qualificação 

docente: embora a qualificação seja indispensável para que um professor venha a ter 

autoridade, jamais será capaz de, sozinha, engendrar essa autoridade; se, de um lado, a 

qualificação consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os alunos sobre ele, a 

autoridade, por outro, tem como fundamento a responsabilidade que o educador se dedica a 

essa tarefa.  

 Partindo desse entendimento, Arendt (1954/2009) conclui que, na educação, a questão 

do declínio moderno da autoridade manifesta-se de modo distinto ao que ocorre no âmbito da 

vida pública e política, uma vez que, diferentemente dos adultos, as crianças não podem 

sozinhas derrubar a autoridade educacional. Nesse sentido, a filósofa conclui que, se a nível 

educacional a autoridade vem sendo recusada, isso se deve ao fato de que são os adultos que 

têm se recusado a assumir a responsabilidade pelo mundo. 

 A respeito desse posicionamento de Hannah Arendt acerca da questão da autoridade 

na educação escolar contemporânea, voltaremos ainda a abordá-lo neste capítulo, na ocasião 

em que formos apresentar e discutir algumas das importantes perspectivas analíticas mediante 

as quais a relação entre autoridade docente e relações escolares pode ser enfocada. Por ora, 

basta simplesmente destacar que, na perspectiva da autora, o elemento apontado como 

fundamentação central da autoridade docente seria a responsabilidade que o professor, 

enquanto educador, assume pela tarefa de apresentar à criança ao mundo político e social, 

transmitindo a esse recém-chegado, que é a criança, os valores que contribuirão para sua 

orientação na vida em sociedade. 

 Como bem destacam Cesar e Duarte (2010), muito anteriormente a Hannah Arendt, 

uma atenção à questão da autoridade na educação já havia sido objeto de preocupação de 

outro grande pensador dos tempos modernos: o sociólogo Emile Durkheim. A propósito, em 
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um artigo interessado em discutir a necessidade de ressignificação do conceito de autoridade 

no âmbito das relações pedagógicas contemporâneas, Setton (1999) ressalva que o 

pensamento de Durkheim ainda se mantém paradigmático nos meios educacionais, orientando 

práticas e discursos pedagógicos acerca da noção de autoridade e autonomia. Para essa autora, 

isso se deve ao fato de que o sociólogo não só percebeu o caminho que vinha tomando os 

processos de transformação da organização da sociedade em seu tempo, como também 

acreditou que a educação, e em especial a educação de tipo escolar, deveria se ocupar da 

função de garantir a ordem social, mediante a transmissão de um conteúdo moral, constituído 

por normas e valores capazes de garantir a integração e o convívio social harmônico. Em 

suma, para Setton (1999) o grande peso de Durkheim está no fato de não ter somente se 

preocupado em teorizar a crise de fundamentação da autoridade educacional, como também se 

lançado ao desafio pedagógico de indicar caminhos para a constituição de novos 

fundamentos. 

 As discussões acerca da questão da autoridade em Durkheim (1903/2012) devem ser 

compreendidas à luz de sua preocupação em definir as bases para uma educação moral. O 

problema da educação moral emerge, no pensamento do autor, na passagem do século XIX 

para o século XX, em um contexto marcado, entre outras transformações sociais, pela 

laicização da educação escolar, expresso pela proibição do ensino religioso nas escolas e a 

promulgação do ensino laico, gratuito e obrigatório. Durkheim (1903/2012) não se coloca 

como contrário à laicização do ensino, chegando, inclusive, a encarar o fenômeno como 

necessário, fruto inevitável de um processo histórico. Entretanto, chega a considerar um 

grande erro de cálculo por parte de todos aqueles que acreditaram que para laicizar e 

racionalizar a educação bastaria simplesmente suprimir aquilo cuja origem não fosse laica, 

isto é, sem recorrer a qualquer noção religiosa. Isso seria possível, segundo o autor, desde que 

os símbolos religiosos tivessem sobrepostos à realidade moral a partir de fora. Porém, adverte 

que moral e religião sempre foram sistemas demasiadamente interpenetrados para que a 

separação entre ambos pudesse ocorrer de maneira simples, como por vezes se supunha.  

 Nesse sentido, a principal preocupação de Durkheim (1903/2012) acerca da laicização 

do ensino ligava-se aos riscos de que, ao retirar da disciplina moral tudo a aquilo que fosse 

religioso, sem que nada fosse colocado no lugar, a educação poderia se esvaziar do que para o 

autor consistia em sua principal função: a transmissão de um conteúdo moral capaz de 

proporcionar aos sujeitos a humanização e a realização de sua verdadeira natureza social. 
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Baseado nessas considerações, é possível afirmar que, para Durkheim (1903/2012), um 

adequado processo de laicização dependeria menos de uma supressão e mais de uma 

substituição. Partindo desse entendimento, a questão da autoridade docente foi encarada nos 

seguintes termos: 

Se, pois, ao racionalizar a educação não nos preocupamos em manter essa 

característica e torna-la sensível à criança, corremos o risco de transmitir uma moral 

destituída de sua dignidade natural. Ao mesmo tempo, corre-se o risco de deixar 

secar a fonte da qual o mestre obtém a sua própria autoridade e do calor 

necessário para aquecer os corações e estimular os espíritos. Isso porque o 

próprio sentimento de falar em nome de uma realidade superior elevava o 

mestre acima de si mesmo, conferindo-lhe um suprimento de energia. Se não 

conseguimos manter esse mesmo sentimento, fundamentando-o de outra maneira, 

corremos o risco de ter uma educação moral sem prestígio e sem vida (grifo nosso, 

p. 26). 

 Pela análise do excerto acima é possível identificar o que para Durkheim (1903/2012) 

constitui a fundamentação da autoridade docente: “o sentimento de falar em nome de uma 

realidade superior”. Em outros termos, poderíamos compreender como o sentimento de falar 

em nome de uma moral legítima, justificada, reconhecida como válida. Essa ideia é coerente 

com a concepção de autoridade da qual se vale o sociólogo: 

Por autoridade devemos entender a ascendência que exerce sobre nós toda força 

moral que reconhecemos como superior a nós. Em razão dessa ascendência, agimos 

de acordo com aquilo que nos é prescrito, não porque o ato exigido nos atrai, não 

porque somos inclinados a isso por nossas disposições interiores naturais ou 

adquiridas, mas porque existe algo na autoridade que nos dita como agir, que 

simplesmente se impõe a nós. É nisso que consiste a obediência consentida 

(DURKHEIM, 1903/2012, p. 44). 

Deste modo, Durkheim (1903/2012) defende que uma vez destituída a moral religiosa, 

seria necessária a busca por uma nova fundamentação, capaz de nortear as ações pedagógicas 

em termos de uma força moral reconhecida como superior. O sociólogo chega a propor que, 

empírica e racionalmente, o melhor fundamento capaz de justificar a autoridade docente 

reside no reconhecimento da superioridade natural do adulto em relação aos mais jovens. 

 Fica claro, portanto, que tanto em Arendt (1954/2009) quanto em Durkheim 

(1903/2012), embora por perspectivas distintas, a questão do fundamento da autoridade 

docente é considerada como associada à transmissão intergeracional, entendida como um 
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processo através do qual uma determinada geração busca preparar indivíduos recém-chegados 

para o ingresso na vida social. Na perspectiva arendtiana, esse processo se condensa na 

responsabilidade dos adultos em relação à educação dos mais jovens, enquanto na perspectiva 

durkheimiana, materializa-se na relação pedagógica, mediante um processo de transmissão do 

conteúdo moral. 

 Entretanto, um aspecto de fundamental importância nessa discussão acerca da ideia de 

fundamentação da autoridade docente aparece insuficientemente explorado tanto por Arendt 

quanto por Durkheim, o que não significa que tal aspecto estivesse completamente ausente 

tanto nas análises de um quanto de outro. Trata-se do fato de que a ascendência social 

(política ou moral) de uma determinada geração sobre outra, que ambos os autores destacam 

como fator de legitimação da autoridade no âmbito das relações pedagógicas, não consiste em 

um fenômeno natural, mas antes, em um fenômeno socialmente construído. Diferentemente 

da ascendência natural, que indiscutivelmente coloca o adulto em posição superior à criança, 

no caso da ascendência social essa superioridade não se estabelece de modo automático e 

pacífico, sem que contradições demarquem esse processo.  

Essa consideração é de fundamental importância ao focarmos as relações 

intergeracionais e especificamente a questão da autoridade a partir de um viés escolar e 

pedagógico, como faz Bourdieu e Passeron (1992) na obra “A reprodução”. Para esses 

autores, toda ação pedagógica implica, como condição social para seu exercício, uma 

autoridade pedagógica, isto é, um poder capaz de garantir aos mestres o direito de impor, 

legitimamente, significações acerca da realidade. Nesse sentido, acrescentam que seria 

sociologicamente impossível conceber uma ação pedagógica que não se fundamentasse em 

uma autoridade pedagógica. 

Para Bourdieu e Passeron (1992), toda ação pedagógica corresponde a uma violência 

simbólica, na medida em que exerce a imposição de um determinado arbitrário cultural. Por 

arbitrário cultural os autores compreendem um processo de seleção de significações não 

deduzíveis de nenhum princípio universal, físico, biológico ou espiritual – isto é, de nenhuma 

característica interna à natureza das coisas – mas, antes, de uma produção histórica e social. Já 

o conceito de violência simbólica designa um poder que impõe significações como legítimas 

de modo a dissimular as relações de força que lhe garantem fundamentação.  

É nesse sentido que se torna possível afirmar, de acordo com a perspectiva adotada por 

Bourdieu e Passeron (1992), que o fundamento que confere legitimidade à autoridade 
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pedagógica está necessariamente condicionado a uma violência simbólica, na medida em que 

tanto o poder que assimetriza as relações pedagógicas entre professores e alunos quanto a 

seleção dos conteúdos transmitidos nessas relações são processos arbitrários que, no entanto, 

aparecem dissimulados no cotidiano da vida escolar. Tomando liberdade para desenvolver 

uma argumentação somente de modo superficial considerada pelos autores, podemos apontar 

como um exemplo de arbitrário cultural o que ocorre com a questão da legitimidade da 

autoridade docente conforme o critério da ascendência social/geracional: uma vez igualadas 

as condições naturais, não existe nenhuma obviedade universal quanto à constante e contínua 

superioridade do adulto em relação aos mais jovens no tocante ao tratamento de assuntos da 

vida pública
3
, sendo esta superioridade variável de acordo com diversidade de fatores sociais 

e culturais envolvidos. 

Note-se que de modo bastante distinto de Hannah Arendt e Emile Durkheim, Bourdieu 

e Passeron (1992) discutem a questão da fundamentação da autoridade docente tomando 

como ponto de partida não o processo de transmissão intergeracional, no sentido 

anteriormente discutido, mas o processo de inculcação de um determinado arbitrário cultural, 

característica, segundo os autores, de todo trabalho pedagógico, trabalho este que na 

modernidade está no encargo das instituições escolares. Visando a manutenção de uma 

determinada ordem social, a classe dominante sempre estará interessada em fazer prevalecer 

os valores simbólicos que a mantêm como classe dominante e, para tanto, buscará organizar 

as instituições que garantam a reprodução cultural e social. Nesse sentido, toda instância, seja 

ela agente ou instituição, que exerce a ação pedagógica disporá de uma autoridade a título de 

delegação.  

Por essa análise, Bourdieu e Passeron (1992) atentam para um elemento difícil de ser 

desconsiderado ao tratarmos da questão das bases de fundamentação da autoridade docente: a 

instituição escolar. Uma vez investida socialmente de autoridade, a instituição escolar 

desenvolve um sistema de ensino, entendido como um conjunto de mecanismos institucionais 

ou habituais que garantem a transmissão intergeracional da cultura herdada do passado. Esse 

sistema de ensino produz as condições institucionais que permitem aos agentes exercerem 

cotidianamente o trabalho pedagógico. Dessa forma, a instituição escolar garantiria as 

                                                             
3 Essa argumentação encontra respaldo em análises historiográficas (ARIÈS, 2006; HEYWOOD, 2004) e 

antropológicas (MEAD, 1967) clássicas que demonstram a relatividade e especificidades com que a assimetria 
entre adultos e crianças ou adolescentes se estabelece em diferentes contextos sociais e históricos. 
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condições de legitimidade da autoridade docente, designando aos emissores pedagógicos a 

legitimidade da ação de “[...] transmitir o que transmitem [...], a impor a recepção e a 

controlar a inculcação por sanções socialmente aprovadas ou garantidas” (BOURDIEU; 

PASSERON, 1992, p. 34). 

O peso conferido por Bourdieu e Passeron (1992) à instituição como fundamento da 

autoridade docente se expressa no entendimento de que não passa de uma ilusão supor que a 

autoridade pedagógica do professor advenha de sua competência técnica ou autoridade 

pessoal, quando, na verdade, o fundamento de tal autoridade residiria, segundo os autores, na 

posição institucional ocupada pelo professor. De acordo com essa interpretação, a autoridade 

pessoal ou mesmo a capacidade técnica do professor são vistas como elementos 

proporcionadores de estratégias mais ou menos eficientes de camuflar a dominação oriunda 

da posição institucional assumida pelos docentes. Baseado nesse raciocínio, os autores 

entendem que a legitimidade institucional dispensa os agentes da instituição de conquistar e 

conformar continuamente sua autoridade pedagógica.  

É importante esclarecer que, no que se refere ao posicionamento de Bourdieu e 

Passeron (1992) sobre a preponderância da instituição como fundamentação da autoridade 

docente, essa interpretação não corresponde a uma pressuposição teórica deste trabalho que, 

conforme anteriormente discutido, parte do pressuposto de que os fatores de legitimação da 

autoridade docente são múltiplos, e não somente vinculados à instituição. Entretanto, não há 

como negligenciar a pertinência das argumentações que atentam para a vinculação da 

autoridade aos preceitos institucionais, dadas as inevitáveis vinculações da função docente aos 

objetivos institucionais escolares. 

Atentemos para o fato de que diferentes perspectivas de abordagem acerca das bases 

de fundamentação da autoridade dos professores suscitam diferentes posicionamentos 

analíticos sobre o fenômeno anunciado como crise da autoridade docente. Do ponto de vista 

dos referenciais propostos tanto por Arendt (1954/2009) como por Durkheim (1903/2012) 

prevalece uma maior preocupação com os prováveis efeitos que as transformações sociais 

ocorridas a nível político e cultural provocam no âmbito mais restrito dos encontros 

intergeracionais educativos. Já do ponto de vista das análises de Bourdieu e Passeron (1992), 

prevalece uma interpretação da crise da autoridade docente como processo associado a uma 

crise de legitimidade da própria instituição escolar. A esse respeito, os últimos manifestam 

expressamente a tese de que, uma vez que os professores se vejam em uma situação de buscar 
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por sua própria conta e do seu próprio modo os meios de conquistar a legitimidade de sua 

autoridade, isso significa que as condições institucionais que normalmente garantem essa 

legitimidade é que estão em crise. 

Nesse sentido, é possível destacar a coexistência de pelo menos duas grandes correntes 

analíticas acerca da questão da fundamentação da autoridade docente: uma primeira, cuja 

ênfase recai sobre aspectos ligados às relações intergeracionais, destacando a autoridade como 

elemento constituinte para transmissão de valores entre gerações, e uma segunda, mais atenta 

ao papel da autoridade na dinâmica de estruturação e funcionamento da instituição escolar. É 

digno de nota, como veremos na sequência deste capítulo, que uma dupla vertente analítica, 

ora mais concentrada em uma discussão de ordem intergeracional, ora mais focalizada nas 

especificidades institucionais da dinâmica escolar, coincide com uma distinção possível de ser 

feita entre estudos e reflexões  que direta ou indiretamente abordam a temática da autoridade 

no âmbito da educação escolar. 

 

1.3 A questão da autoridade no âmbito da educação escolar: diferentes perspectivas 

analíticas 

 

Ao recorrermos a algumas análises sociais e educacionais com o propósito de 

encontrar elementos que nos ajudem a pensar a questão da autoridade no âmbito da educação 

escolar, deparamo-nos com uma multiplicidade de enfoques analíticos. Como será discutido 

na sequência deste capítulo, tal diversidade analítica denuncia a impossibilidade de se eleger 

somente um grande fator como aspecto central para se compreender as relações de autoridade 

no contexto escolar. Isto porque, conforme bem observado por Latterman (2008), entendida 

como relação de poder socialmente legitimada, a autoridade comporta diferentes dimensões 

de legitimação. Conforme a autora, sabendo ser o educador escolar um representante do 

mundo adulto e social, devemos, por um lado, levar em consideração que sua autoridade 

comporta dimensões geracionais e morais, passíveis de sofrerem reordenações de acordo com 

as transformações socioculturais e políticas. Por outro lado, sendo o educador, no encontro 

pedagógico, um representante imediato da instituição escolar, há de se reconhecer também 
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que sua autoridade comporta uma dimensão institucional, atrelada, portanto, aos 

processos sociais que atravessam a escola enquanto instituição4. 

Uma abordagem mais detida de alguns trabalhos que buscam propor norteamentos 

analíticos sobre fenômenos educativos escolares, de um modo geral, revela um enfoque na 

questão da autoridade mediante pelo menos duas grandes vertentes de análise, que até certo 

ponto coincidem com a distinção de perspectivas que marcam as abordagens acerca da ideia 

de fundamentação da autoridade docente. Uma primeira vertente de estudos aborda a temática 

da autoridade pelo viés dos processos de modernização das relações sociais, identificando um 

cenário de reconfiguração da socialização articulado ao contexto de transformação dos 

referenciais de autoridade. Uma segunda vertente, mais próxima à dimensão institucional, se 

distingue por destacar na própria conjuntura institucional escolar os fatores mais decisivos a 

incidir sobre o estabelecimento das relações entre alunos e adultos educadores5. 

 

1.3.1 Autoridade, educação e modernização social 

 

As análises conduzidas a respeito das condições de transmissão intergeracional têm 

ressaltado as peculiaridades contemporâneas assumidas por esse processo. Esta é uma das 

considerações apresentadas por Forquin (2003) ao refletir que a particularidade das relações 

educativas atuais reside na transformação das próprias condições de transmissão, ou ainda, 

das delimitações que identificam o que é continuidade e o que é descontinuidade, o que é 

conservação e o que é alteração, o que é reprodução e o que é transformação.  

Ordinariamente, o indicativo de uma conjuntura social marcada por diversas e rápidas 

transformações – processo que cada vez mais se intensifica – aparece nas análises educativas 

apontando novos rumos para se pensar o estabelecimento das relações interpessoais em 

educação. Por vezes, esse cenário de intensas transformações chega a ser encarado, 

                                                             
4 A depender da proposta investigativa, outras dimensões poderiam ainda ser consideradas. Laterman (2001), por 

exemplo, considera a dimensão pessoal-profissional da autoridade docente, que se refere à capacidade do 

professor em se fazer respeitar, para além da autoridade que geracional e institucionalmente já lhe são 

conferidas. 

 
5 Vale destacar que apontar uma distinção entre essas duas vertentes não significa uma tentativa de redução ou 

filiação dos trabalhos produzidos a cada uma delas, mas simplesmente destacar a coexistência de perspectivas 

analíticas distintas, embora em certos aspectos coincidentes, acerca do fenômeno da autoridade no contexto 

escolar. Tais perspectivas podem aparecer tanto isoladas, mais ou menos evidenciadas, ou ainda conjugadas 
dentro de um mesmo trabalho.  
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teoricamente, como a manifestação de um momento de rupturas socioculturais na história da 

sociedade. É o que adverte Giddens (1991) ao assinalar que desde o final do século XX existe 

uma forte tendência teórica em encontrar explicações para as diversas e rápidas 

transformações sociais recorrendo à criação de terminologias tais como pós-modernidade, 

sociedade de consumo, sociedade de informação, dando indícios de que estaríamos vivendo 

uma nova era, que não mais a moderna. 

Tal como esse autor, contudo, optaremos por conduzir a nossa reflexão valendo-se do 

termo “modernidade” ao tratar sobre o processo que os autores que discutiremos denominam 

modernização. Por outro lado, sem querer negar a intensificação contemporânea das 

transformações sociais, estaremos mais uma vez de acordo com perspectiva de Giddens 

(1991, p.13) para quem “em vez de estarmos entrando em um período de pós-modernidade, 

estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando 

mais radicalizadas e universalizadas do que antes”. É neste sentido que o autor opta por 

utilizar as expressões “alta-modernidade” ou “modernidade tardia” para se referir às 

conjunturas sociais contemporâneas. 

Interessa-nos apresentar de que maneira as análises sobre o processo de modernização 

da sociedade constituem-se como uma vertente possível para reflexão sobre a questão da 

autoridade no âmbito das relações pedagógicas contemporâneas. Para tanto, devemos ressaltar 

um aspecto que perpassa de modo central todas as análises que serão aqui apresentadas: a 

constatação, amplamente discutida por Giddens (2002), de que as instituições modernas são 

diferentes de todas as formas anteriores de ordem social, sobretudo no que se refere às 

descontinuidades e contrastes com as culturas tradicionais
6
. 

É inevitável lembrar que o exame da modernidade naquilo que promove de ruptura 

com a tradição fora também objeto de análise de Hannah Arendt, conforme tivemos a 

oportunidade de discutir. A propósito, as análises arendtianas aparecem como referenciais 

obrigatórios, seja de consonância, seja de contraponto, para autores do campo da filosofia 

política que têm se dedicado a oferecer leituras sobre as especificidades das relações 

intergeracionais contemporâneas à luz das transformações sociais que acompanham o 

                                                             
6 Giddens (2002) ainda salienta outra particularidade das instituições modernas: o grau de interferências que 

operam na vida cotidiana, mesmo nos aspectos mais íntimos da existência. A razão por não se considerar isso no 

corpo do texto reside no fato dessa questão não ser necessariamente teorizada pelos demais trabalhos citados, 
não correspondendo, portanto, pelo menos explicitamente, a um aspecto comum entre eles. 
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processo de modernização da sociedade. Podemos encontrar ressonâncias tanto dos debates 

quanto dos diagnósticos propostos por Arendt (1954/2009) nos estudos de Alain Renaut 

(2004, 2005) e François de Singly (2006). 

Renaut (2004, 2005) coloca as dificuldades enfrentadas pela educação na 

contemporaneidade como atreladas a um processo mais amplo de modernização das 

sociedades. Na concepção desse autor, as questões levantadas pela educação estão 

intimamente ligadas às transformações das representações da infância, processo que, por sua 

vez, associa-se ao fato de que a democracia, pautada nos valores de liberdade e igualdade, 

passa a ser o princípio fundamental a reger as lógicas de organização social modernas, 

sobrepondo-se aos valores da tradição e da hierarquia.  

Em sua análise sobre os preceitos que balizam os principais tratados de organização 

social na modernidade, tanto no plano jurídico-legal como no âmbito filosófico, Renaut 

(2005) encontra a incessante busca pela democratização como a principal tendência distintiva 

dos tempos modernos em relação aos períodos históricos anteriores. Com a modernidade, 

emerge o ideal de igualdade, que identifica todos os humanos como iguais, por mais 

diferentes que sejam. Esse ideal, segundo o autor, encontra-se atualmente inculcado em 

nossas consciências de tal forma que ocuparia um lugar de pré-compreensão das relações 

sociais.   

Para Renaut (2005), esse processo tem contribuído para uma profunda modificação 

nas lógicas de relação com o outro na cidade, nas instituições, no trabalho e mais 

recentemente nas relações de gênero e nas relações educativas com a infância. Contudo, 

adverte o autor, isso não significa que a sociedade não se organize mais por meio de 

hierarquias (de aptidões, competências, caracteres, poderes, fortunas, talentos, méritos, etc.), 

mas sim que vivemos um momento de rejeição das hierarquias antigas fundamentadas nas 

diferenças naturais e irredutíveis. Em outras palavras, as hierarquias continuam a existir na 

modernidade, porém, cada vez menos, passam a corresponder a uma assimetrização a priori 

segundo a qual cada pessoa ocuparia um lugar pela sua natureza ou pela sua gênese. Desse 

modo, na modernidade democrática, nenhum poder pode verdadeiramente se exercer sem se 

preocupar com a adesão daqueles sobre quem se exerce. 

Teria sido cronologicamente a relação educativa, conforme Renaut (2005), a mais 

recente a ser atingida pela lógica moderna. Porém, isso não seria suficiente para justificar 

porque, dentre todas as formas de relação social marcada pela alteridade (de gênero, racial, 
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étnica, etc.) é, justamente,  a relação pedagógica a que mais suscita reticências e resistências 

no caminho para se experimentar a democratização. A hipótese central do autor é de que tal 

dificuldade reside na especificidade da educação, que dentre todos os setores sociais é o 

menos suscetível a suportar rupturas com os ideais de autoridade pautados nos princípios das 

sociedades tradicionais. Mais do que em outros contextos, seria na escola e na família que a 

abstração das diferenças da infância encontraria maiores dificuldades, uma vez que não 

estamos em condições de saber ao certo qual a ordem do poder dos adultos em um processo 

educativo democrático. 

Nesse sentido, a crise da autoridade na educação se insere, para Renaut (2004, 2005), 

dentro de um paradoxo inerente à própria organização democrática: as dificuldades em se 

conciliar, ao mesmo tempo, o respeito à igualdade e às diferenças. Por um lado, a criança é 

assumida e tratada como semelhante, de acordo com os próprios princípios modernos de 

democracia. Assim, constatamos contemporaneamente nos tratados sobre os direitos das 

crianças o acesso, por parte destas, a prerrogativas dantes somente concedidas aos adultos, 

como a liberdade de expressão, de privacidade e o direito à integridade física, enfim, uma 

modalidade específica do estatuto social de cidadania. Por outro lado, esse regime da 

similitude, em alguns casos, é incompatível com a ideia de educação fundamentada em um 

pressuposto de superioridade do educador em relação ao educando. Dessa forma, somos 

levados a entender que temos uma delimitação, que ainda não é muito clara, entre o regime da 

semelhança, cada vez mais inserido nos costumes, e a superioridade adulta exigida ao ato 

educativo. Se por um lado, para se tornar coerente aos ideais modernos de igualdade e 

liberdade, as relações educativas precisam não excluir a criança do estatuto de semelhante, 

por outro, precisa se haver com as consequências da perda do critério da idade como caráter 

discriminativo da assimetria educativa das sociedades anteriores. 

Uma proposta analítica em muitos aspectos convergentes com as argumentações 

apresentadas por Renaut (2004, 2005) pode ser encontrada em Singly (2006). Tal como 

Renaut, Singly (2006)  também recorre à modernização social como forma de compreender as 

relações interpessoais contemporâneas, inclusive os encontros intergeracionais ocorridos a 

nível pedagógico. Pela mesma perspectiva, assinala o rompimento da sociedade moderna com 

as tradições e com as formas de fundamentação do poder exteriores à sociedade e, 

similarmente, reconhece as contradições políticas em relação aos vínculos com a criança nas 

sociedades modernas. 
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Contudo, podemos dizer que, apesar das semelhanças e convergências, esses dois 

filósofos políticos contemporâneos partem de alguns pressupostos analíticos em grande parte 

distintos. Enquanto para Renaut (2004, 2005) a marca distintiva da organização moderna é a 

busca pela democratização das relações sociais, para Singly (2006) o que a modernização 

social trás fundamentalmente de novidade é a valorização da individualização. Com a 

irrupção e difusão dos ideais modernos, os indivíduos passam a se definir pelo anseio de 

liberdade. Na esfera privada e na esfera pública os indivíduos esperam relacionamentos 

flexíveis, que não sejam vividos como imposição. Hierarquicamente, a liberdade passa a 

ocupar nas sociedades modernas uma posição mais elevada do que a estabilidade, ainda que 

esta se mantenha desejável. Singly (2006, p. 13-14) assim expressa sua constatação sobre a 

evidência adjudicada à liberdade nas sociedades modernas ocidentais: 

Livres! A palavra mágica das sociedades modernas está pronunciada. Aquela na 

qual reside o problema uma vez que se trata de viver numa sociedade composta por 

indivíduos cujo sonho é permanecerem livres, dos seus movimentos, dos seus 

corpos, dos seus amores, dos seus laços, e portanto, não ficarem fechados em papeis, 

lugares, esperas. 

 Essa conjuntura, segundo Singly (2006), afeta de modo basal o estabelecimento de 

laços sociais. Nesse sentido, as relações sociais modernas tornam-se frágeis em um duplo 

aspecto. O primeiro refere-se à elegibilidade dos elos sociais,  que se tornam passíveis de 

serem rompidos conforme o desejo de qualquer das partes contratantes. O segundo refere-se à 

clivagem de diferentes legitimações das regras. O indivíduo moderno aprecia pertencer a 

diversas lógicas, sem, contudo, estar a nenhuma delas ligados por um elo imutável. Nesse 

cenário, a modificação dos referenciais de autoridade é inevitável. O respeito incondicional às 

autoridades e gerações anteriores dá lugar a relações de poder cuja legitimação já não advém 

da tradição, mas daquilo que reflexivamente os indivíduos reconhecem que aquela relação 

pode oferecer. 

 Do ponto de vista das relações intergeracionais educativas, as principais 

consequências desse panorama expressam-se, segundo Singly (2006), em um tipo de relação 

não mais respaldada pelo passado. Sobre esse aspecto, o autor retoma a discussão que Hannah 

Arendt apresenta sobre o aforismo do poeta francês René Char segundo o qual “A nossa 

cultura não é precedida por qualquer testamento”. Singly (2006) posiciona-se contrário ao que 

considera uma “desolação” de Arendt com uma suposta ruptura com o testamento do passado. 
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Na avaliação do autor, não significa que não haja testamento, mas que na modernidade, de 

maneira revolucionária, as gerações herdeiras são quem escrevem o testamento. Partindo 

dessa perspectiva, conclui que no mundo moderno a herança deixa de ser precedida de 

qualquer testamento para que os indivíduos possam decidir o que conservar das gerações 

anteriores. Isso torna a autoridade pautada em referenciais negociáveis, o que no caso das 

relações intergeracionais educativas, traduz-se em um dilema que pode assim ser expresso: se 

na vida certas coisas são negociáveis, por que razão não é tudo negociável? 

 De modo geral, como se pode observar, as análises reunidas nesta perspectiva analítica 

tratam a questão das relações intergeracionais educativas no quadro mais amplo das 

transformações socioculturais trazidas pela modernização das sociedades. Ao mesmo tempo, 

não deixam de reconhecer as especificidades dessas relações em comparação às demais 

possibilidades de estabelecimento de laços sociais. De fato, desde que nos atentemos para os 

apontamentos desses trabalhos, parece que o processo de modernização das sociedades 

implica transformações de ordem tão intensas que qualquer análise sobre relações sociais que 

não as leve em consideração estará fadada a incorrer no risco de superficialismo. Devemos 

estar cientes de que esse alerta não deve ser esquecido no estudo das relações estabelecidas a 

nível pedagógico. 

 Parece não haver dúvidas de que, uma vez que os referenciais que legitimam o poder 

de uma geração sobre outra passam a ser abalados dentro de um quadro mais amplo de 

transformações dos princípios que regem a organização social, fatalmente os contornos que 

delineiam os direitos e obrigações de uma geração sobre outra também se transformam. E ao 

se transformarem, não há como deixar de haver tensões, tendo em vista que as instituições, 

pelas funções que assumem na socialização e preservação da ordem social, não conseguem e 

nem seriam capazes de acompanhar o ritmo das transformações (DUBET,2010). No âmbito 

das relações educativas – e neste aspecto se concentram veementemente os estudos que 

enfocam os processos de modernização social – a crise da autoridade dos adultos diante das 

novas gerações corresponderia a um processo absolutamente previsível, como fica 

evidenciado na seguinte passagem do trabalho de Renaut (2005, p. 113): 

Não procuro, pelo meu lado, nada de diferente quando evoco essa opção que 

fizemos, enquanto modernos, dos valores da igualdade e da liberdade como 

chamados a estruturar todas as relações de coexistência entre seres humanos. Porque 

essa opção abriria o caminho a uma sociedade que já não se basearia nem no 

reconhecimento das hierarquias naturais entre os seres humanos, nem na autoridade 
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mecânica da tradição, e não podia senão fragilizar intrinsecamente dispositivos que, 

como os da educação, se tinham estruturado muito mais segundo os valores próprios 

da hierarquia natural e da tradição. Por isso, o mais espantoso, em minha opinião, 

não é que a modernidade democrática tenha induzido uma tal crise da educação, mas 

que tenha sido preciso tanto tempo para que esta surgisse com a acuidade que é 

atualmente a sua. 

 Ainda assim, cabe ponderar se seria suficiente para um entendimento mais específico 

acerca da questão da autoridade no âmbito das relações pedagógicas contemporâneas somente 

levar em consideração as implicações da modernização social e cultural dos referenciais de 

autoridade. Trata-se de uma ponderação apropriadamente arrazoada por Forquin (2003, p. 20) 

nos seguintes termos: “será na qualidade de adulto, na qualidade de representante do mundo 

dos adultos, que o docente está enfrentando hoje, frente aos seus alunos, um recrudescimento 

dos problemas de autoridade?”.  

O autor sugere que a crise da autoridade do educador nas escolas não pode ser tomada 

como uma simples extensão da crise da autoridade adulta em outros contextos institucionais, 

como na família, por exemplo. Não sendo o adulto escolar um adulto como os outros, sendo 

seu poder investido de um componente institucional, que é o ensino, a crise que afetaria sua 

autoridade, segundo Forquin (2003), é antes uma crise de autoridade da coisa ensinada, isto é, 

uma crise de credibilidade ou aceitabilidade dos programas, diretrizes, formas e conteúdos 

pedagógicos. De modo geral, é partindo desse pressuposto que se estruturam as 

argumentações reunidas na próxima vertente analítica a ser explorada. 

 

1.3.2 Autoridade, educação e as especificidades da instituição escolar 

 

Se, por um lado, o evidenciamento dos processos de modernização das relações sociais 

constitui uma vertente possível de análise dos fenômenos escolares ligados aos encontros 

pedagógicos cotidianamente estabelecidos, por outro, fatores associados às especificidades da 

própria instituição escolar também são, distintamente, destacados, constituindo o que aqui 

estamos delimitando como uma segunda vertente de análise. Por diferentes perspectivas, 

alguns estudos têm também buscado problematizar os aspectos que perpassam a constituição 

dos encontros pedagógicos, apontando para elementos inerentes ao próprio processo 

institucional de escolarização. 
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Sem perder de vista a dimensão histórica da constituição desse campo de debates 

ligado à questão da autoridade no âmbito das relações pedagógicas escolares, é preciso uma 

tentativa de retomada da projeção que essa temática adquire em momentos distintos ao longo 

do século XX. Vimos até agora que uma preocupação com a questão da autoridade dos 

educadores escolares já estava de certa forma implícita nas teorizações durkheimianas, no 

final do século XIX. Na década de 1950, o trabalho de Hannah Arendt merece destaque não 

só por delimitar a temática dentro de um debate específico, como também por colocar a 

questão em termos de processos socioculturais e políticos mais amplos, como a própria crise 

dos valores tradicionais no âmbito da política e da religião. 

Dentro, porém, de um mesmo campo de discussão, outros elementos, para além 

daqueles que poderíamos nomear como fatores socioculturais e políticos mais amplos, passam 

a ser destacados por estudos tais como o de Bourdieu e Passeron (1992). No caso desses 

autores, a ênfase principal recai na contribuição, consciente ou inconsciente,  da escola para a 

reprodução da ideologia da classe dominante, mediante o exercício de uma violência 

simbólica. Por essa perspectiva, a autoridade ganha uma interpretação específica, não só como 

fator fundamental para a socialização das novas gerações, mas também como elemento 

intrínseco ao funcionamento institucional escolar. Da mesma forma que a vertente analítica 

ligada à modernização, essa vertente, mais centrada nas particularidades da dinâmica 

institucional, trás elementos significativos para se pensar o fenômeno da autoridade no âmbito 

das relações pedagógicas. 

Um dos primeiros aspectos a ser destacado na esfera dessa segunda grande vertente 

analítica diz respeito às transformações de ordem conjuntural
7
 pelas quais as instituições 

escolares têm passado, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, em diversos 

países, e, de forma mais intensa, a partir da década de 1970 no Brasil. Para alguns autores, 

como veremos, tais transformações afetam de maneira expressiva a lógica cotidiana da vida 

escolar, provocando transformações nos  padrões de estruturação de uma série de relações, 

dentre as quais as relações de autoridade entre professores e alunos. Um dos elementos mais 

destacados desses processos de transformação conjuntural das escolas tem sido apontado 

                                                             
7 Por transformações de ordem conjuntural estamos entendendo principalmente a modificação no cenário escolar 

do ponto de vista da ampliação do número de vagas e as consequências associadas a esses processos, tais como 

escolas e salas de aula mais cheias, aparato burocrático-institucional ampliado, diversificação cultural do público 
atendido, diversificação das demandas sociais delegadas à escola, etc. 
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como a ampliação do acesso à escolarização de nível fundamental e médio às camadas 

economicamente menos favorecidas (MENEZES, 2001; SPOSITO; GALVÃO, 2004). Pela 

forma desordenada e generalizante que essa ampliação tem se efetivado, pelos efeitos nem 

sempre previstos que tem provocado nas práticas e conjunturas escolares, essa ampliação vem 

sendo conceituada no campo da literatura educacional como “massificação do ensino” 

(DUBET, 1994; SPÓSITO, 2003, 2008). 

No Brasil, o modo como esse processo se conduziu é analisado por Menezes (2001). 

De acordo com o autor, a restrição do acesso à escola a uma elite econômica e cultural das 

classes médias até a década de 1970 garantiu durante certo tempo uma relativa 

homogeneidade no perfil dos alunos. Estes se caracterizavam por aspectos socioeconômicos 

mais específicos da elite e das classes médias em ascensão, por condições de vida mais 

estáveis e projetos de escolarização mais definidos. O controle da entrada de um público mais 

homogêneo era garantido pela alta seletividade das escolas por meio de rigorosos exames de 

admissão.  

Contudo, o aumento da urbanização e das exigências de maior escolaridade para o 

mercado de trabalho provoca o crescimento da pressão por uma escola democrática, como 

direito de todos os jovens. Esse contexto leva à abertura dos portões da escola para uma nova 

realidade. Em primeiro lugar, a escola passa a receber alunos de diferentes contextos sociais, 

herdeiros de diferentes características, não só econômicas como também culturais. Ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento tecnológico passa a demandar mão-de-obra cada vez mais 

qualificada para o mercado de trabalho e a escola passa a ser investida da função de preparar 

essa mão-de-obra e, em muitos aspectos, selecioná-la mediante a concessão de diplomas. 

Além do mais, com a urbanização desordenada, as cidades tornam-se carentes de espaços 

sociais de vivência cultural, sendo a escola pública um dos únicos espaços (públicos) de 

socialização que ainda permanecem (MENEZES, 2001). 

Em suma, a análise de Menezes (2001) nos conduz ao entendimento de que a abertura 

dos portões da escola pública a uma camada dantes alijada do direito à escolarização promove 

a diversificação cultural no interior das instituições escolares. Essa diversidade se choca com 

um modelo escolar estruturado para os participantes de uma cultura específica, qual seja, a 

cultura das classes médias altas. Por outro lado, esse novo público que chega às escolas traz 

consigo uma forte demanda de ascensão social, sem com isso, evidentemente, abdicar pelo 

anseio de sociabilidade com os pares, algo que cada vez menos a organização temporal e 
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espacial da vida social permite. Ou seja, conforme as análises empreendidas pelo autor, de 

modo mais ou menos súbito, a instituição escolar passa a ser confrontada com uma 

diversidade cultural e uma delegação de demandas imprevistas em seu modo tradicional de 

estruturação, o que, para Sposito e Galvão (2004), explicam parte dos fenômenos de crise de 

legitimidade que afetam a instituição escolar, entre elas a legitimidade da autoridade dos 

educadores. 

Baseado nessas considerações, certamente poderíamos aventar como uma discussão 

relevante para este campo de debates questionar se, de fato, o processo de ampliação do 

acesso ao ensino estaria associada à produção da crise da autoridade dos educadores ou se, na 

verdade, não seria muito mais convincente encará-la como fator de intensificação desta crise. 

Afinal, teria sido uma escola massificada aquela presente nas preocupações de Durkheim e 

Arendt no momento em que se propuseram a refletir sobre a crise da autoridade na educação 

escolar? Seria possível sustentar que questões educacionais contemporâneas, como a 

autoridade docente, a indisciplina ou o fracasso escolar, tenham realmente só se constituído 

como problemáticas da educação a partir do momento em que a escola se abre a atores sociais 

dantes dela alijados? Certamente, a sustentação desse tipo de argumentação analítica só é 

possível desde que de forma superficial simplesmente ignoremos que as instituições, em seus 

aspectos estruturais e funcionais, também se transformam historicamente. Seria preciso 

considerar que ao discutirmos uma escola do passado e do presente estaríamos a falar de uma 

mesma escola, somente diferente em relação aos sujeitos que a compõem.  

O que não pode ser desconsiderado é que em meio a esse processo de ampliação do 

acesso à escolarização aos setores populares e das dificuldades em garanti-la efetivamente, 

que noções como cultura escolar, igualdade e desigualdade ao saber, distribuição social do 

conhecimento, diversidade na escola, entre outras temáticas, passam a se constituir como 

objetos de investigação cada vez mais necessários, dada a necessidade de se compreender as 

transformações estruturais pelas quais paulatinamente foi passando a escola. 

Em meio a essa conjuntura, ganha força no meio acadêmico uma tendência de estudos, 

com referencial marcadamente marxista, preocupados em destacar os aspectos valorativos e 

ideológicos que aparecem na constituição da escola como instituição de instrução das novas 

gerações. Dentro dessa vertente analítica, os trabalhos de Apple (1989) e Willis (1991) são 

exemplos proeminentes. Tais autores perspectivam a escola no quadro mais amplo das 

dinâmicas de classe e de forças ideológicas e materiais. Sustentam o pressuposto de que a 
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escola contribui para a manutenção das condições de classe na medida em que, na 

constituição de sua cultura, toma a forma e o conteúdo dos grupos dominantes, legitimando-

os, ao mesmo tempo em que cria e recria a própria cultura dominante. Nesse sentido, 

concebem grande parte das interações estabelecidas no contexto escolar como expressões dos 

conflitos de classe nas sociedades capitalistas, interpretando os fenômenos de oposição ao 

poder dos educadores como resistência aos padrões culturais das classes dominantes.  

Para Willis (1991) o fenômeno de oposição à autoridade se expressa como a dimensão 

mais básica da cultura contra-escolar operária, invertendo os valores de respeito, deferência e 

diligência. Nesse sentido, a oposição à autoridade na educação escolar é interpretada como 

constituinte de um conjunto de comportamentos que demarcam a postura de insubordinação e 

resistência dos alunos diante da cultura escolar, da qual o professor é representante. Em um 

estudo etnográfico com alunos de uma escola de classe operária, em uma cidade industrial 

inglesa, o autor diferencia dois tipos de alunos no que diz respeito ao modo de se portar em 

relação às regras e as autoridades institucionais: os “conformistas” e os “não conformistas”. 

Os primeiros alinham-se aos professores como representantes do sistema formal, enquanto os 

segundos congregam-se como constituintes de uma cultura contra-escolar operária, expressa 

tanto em termos de comportamentos (como o riso, o roubo, a violência, o desacato às normas, 

etc.), como também de discursos estilísticos/simbólicos (como as roupas, os cigarros e o 

consumo de álcool). 

Na perspectiva adotada por Willis (1991), a resistência em relação às normas escolares 

é entendida como uma oposição entre o formal e o informal, sendo o formal representado pela 

escola, com todas as suas peculiaridades arquitetônicas, normativas, de práticas pedagógicas e 

de hierarquia de autoridade, cujo poder é respaldado pelo Estado, e o informal representado 

pela cultura contra-escolar, onde as “exigências invasivas” do formal são negadas, 

expressando-se para além do alcance da “norma”. Essa oposição se expressa na luta dos 

alunos por ganharem espaço físico e simbólico na instituição, além de derrotar o principal 

propósito escolar, que é fazer os alunos “trabalharem”. Os alunos invertem a lógica espacial e 

temporal formalmente proposta, subvertendo os objetivos organizacionais formais. 

Para Willis (1991), os feitos da cultura contra-escolar, embora específicos, aparecem 

relacionados à cultura operária. Tal como no contexto do trabalho nas fábricas, os alunos 

estão continuamente buscando encontrar significados, prazer e referenciais em suas 

atividades, por mais controladas que estas sejam. Nesse sentido, o autor entende que grande 
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parte do repertório cultural de oposição advém da família e do contexto comunitário (as ruas e 

os bairros). Em casa, conta-se histórias da cultura do chão de fábrica, a linguagem utilizada 

reproduz, até certo ponto, a cultura do trabalho. Na classe média, a relação dos pais com o 

conhecimento é diferente da classe operária, da mesma forma que a própria autoridade adulta 

se estrutura de modo distinto. Na classe média, ao contrário da classe operária, o eixo familiar 

é mais similar ao da escola, de modo que os pais tendem a valorizar mais o conhecimento 

escolar, havendo também, por parte dos seus filhos, um maior costume de subordinação 

financeira.  

Alinhado às análises empreendidas por Willis (1991), Apple (1989) busca 

compreender as manifestações de oposição dos alunos ao poder escolar como inerentes às 

próprias contradições nas relações sociais de produção capitalista. Em sua perspectiva, toda 

cultura capitalista é profundamente contraditória e contém em sua própria estrutura as lacunas 

que permitem a sua contestação; é por essa ótica que os comportamentos de oposição e até 

mesmo de acato às ordens dos educadores escolares são analisados. As oposições ao poder 

escolar são tomadas pelo autor como rejeições e resistências às mensagens escolares e 

curriculares, veiculadas na cultura capitalista como valores universais. Por outro lado, a 

tolerância dos alunos ao conjunto formal de crenças e práticas escolares significa muitas vezes 

o preço a se pagar para produzir as suas próprias atividades culturais, e, nesse sentido, 

constituem também resistências ao poder escolar constituído. Afinal, tanto parte do tempo dos 

alunos conformistas quanto parte do tempo dos alunos inconformistas é gasto não no trabalho 

proposto pelos professores, mas em atividades que ajudam a “matar o tempo” – de maneira a 

tornar a presença na escola algo um pouco mais interessante –, um sinal de resistência cultural 

dos alunos em relação a uma cultura escolar marcada pela contradição. 

É possível, portanto, constatar que, no âmbito desses estudos, a autoridade é encarada 

como representante dos valores institucionais. Os questionamentos à autoridade, nesse 

sentido, são tomados como uma crítica cultural aos princípios que legitimam a autoridade 

institucional dos adultos educadores, princípios estes que reproduziriam os valores culturais 

da classe dominante, comportando em si mesmos as contradições que permitem sua própria 

crítica. Para os nossos propósitos, devemos destacar a importância de trabalhos tais como os 

de Apple (1989) e Willis (1991) para o avanço das discussões em torno da questão dos 

comportamentos de oposição à autoridade e à cultura institucional das escolas. Entretanto, 

acreditamos que seja possível e também necessário ampliar a análise sobre a questão da 
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autoridade para além do binômio acato e oposição, bem como elucidarmos outros fatores para 

além daqueles associados às características de classe na determinação das interações sociais 

no cotidiano escolar. 

De todo modo, essa constitui uma contribuição importante na medida em que 

participam de uma perspectiva de superação do predomínio, até os anos 70, das abordagens de 

cunho psicológico, cuja tendência analítica se concentrava na associação da indisciplina a 

questões de adaptação e inadaptação dos alunos à escola, baseado nas noções de distúrbios 

psicológicos e de personalidade como supostos fatores causais para explicar os 

comportamentos de oposição dos alunos às normas escolares
8
. Contudo, não devemos perder 

de vista, como adverte Aquino (2007), que os fenômenos de oposição e resistência à cultura e 

à autoridade educacional e escolar não se reduzem a alunos dos setores populares, estando 

presentes também entre alunos provenientes das famílias de elite econômica.  

É nesse sentido que dentro desta mesma vertente analítica ganham destaque outros 

estudos acerca da conjuntura institucional escolar que se diferenciam dos anteriores na 

medida em que não conduzem as discussões para o âmbito das relações de classe ou para os 

processos de massificação do ensino, ainda que se concentrem nas formas de oposição em 

relação à cultura institucional escolar. Esses estudos enfatizam que a escola, enquanto 

instituição educativa, é portadora de uma lógica de organização social específica, que, pela 

sua peculiaridade institucional pouco flexível, acaba se confrontando com outras formas 

culturais de socialização. Nessa perspectiva, as crises que afetam a escola são tomadas como 

deflagradoras de um momento de crise no modo escolar de socialização. 

Na corrente dessa perspectiva analítica, encontramos a reflexão de Vicent, Lahire e 

Thin (2001) que encaram a forma escolar como constituinte e constituída de uma lógica de 

socialização própria. Em termos gerais, essa lógica se manifesta por um controle rígido do 

tempo e do espaço, por uma proposta educativa que ocorre fora da vida social, em que as 

aprendizagens teóricas devem se efetivar separadas da prática. Parte do conteúdo dessas 

aprendizagens se refere às regras institucionais, cuja proposta formal prevê que as relações 

educativas escolares ocorram pautadas pela impessoalidade. Além do mais, a construção da 

                                                             
8 Uma breve e panorâmica discussão acerca das tendências teórico-analíticas sobre o fenômeno da indisciplina 
escolar pode ser encontrada em Silva (2007). 
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forma escolar implica em um novo modo de relação com a infância, concebendo-a como 

categoria etária sobre a qual deve ser exercida uma determinada ação educativa. 

 Em relação à noção de forma escolar, Thin (2006, p. 216) ainda destaca:  

A forma escolar é constituída no decorrer de um longo processo histórico, como 

forma de relações sociais e de socialização que, sem ser completamente homogênea, 

partilha um certo número de traços articulados entre si e que caracterizam uma 

maneira de socializar que se impôs como predominante em várias sociedades 

modernas. 

 Uma análise sobre a peculiaridade da forma escolar também pode ser encontrada em 

Sacristán (2005). Para o autor, a escola produz um tipo de cultura específica, nomeada por ele 

como cultura curricularizada. Com  isso busca demonstrar que as ações que se desenvolvem 

na escola têm um significado singular na forma como se desenrola naquele contexto, isto é, 

uma característica inerente e muito própria daquela conjuntura institucional. Assim, 

atividades como ler, aprender ou praticar exercícios físicos têm significados absolutamente 

distintos desde que sejam desenvolvidas no contexto institucional escolar ou no cotidiano não 

escolar, pois no primeiro caso, ao contrário do segundo, essas atividades fazem parte de um 

currículo e é exigido dos atores que prestem contas em relação a elas. Além do mais, o 

próprio conteúdo daquilo que se pretende ensinar na escola revela um modo próprio de 

cultura, pois é elaborado como uma “cultura para estudantes”, com uma finalidade específica 

que muito pouco ou nada tem a ver com a apresentação de uma cultura mais ampla aos 

alunos, e sim correspondendo a um saber selecionado pelo crivo burocrático até chegar aos 

livros didáticos.  

 Esse verdadeiro modus operandi particular da escola, segundo Sacristán (2005, p. 

169),  

[...] sintetiza os modos de aprender, o enfoque do conteúdo, a ordenação destes por 

unidade de tempo, o uso singular dos textos e a disposição dos recursos: um 

professor por matéria, um grupo de alunos, um único método para cada disciplina, 

um mesmo livro, algumas mesmas tarefas para todos, uma atividade precisa para um 

objetivo previamente determinado, um único ritmo de progresso para todos os 

alunos, um mesmo sistema para as diferentes escolas, etc. 

 Essa noção de forma escolar, embora com outras terminologias e descrições, perpassa 

uma série de análises que buscam compreender os fenômenos de oposição em relação à 

proposta de organização e estruturação da vida social em que se baseia a escola como 
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instituição educativa. Foge aos objetivos deste trabalho promover uma incursão detalhada e 

sistemática pela variedade de estudos com essa perspectiva analítica. Nosso interesse é 

apresentar algumas análises que possam ser representativas sobre a possibilidade de se 

encarar as particularidades das relações educacionais no contexto escolar pelo viés da 

oposição cultural à forma escolar de socialização. 

 Essa forma de encarar as manifestações de resistência à cultura institucional escolar, 

tomando-as como uma crítica ao caráter enrijecido da proposta educativa da escola, tem 

perpassado outras interpretações, ainda que por vezes parta de referenciais teóricos e 

metodológicos distintos. É o que podemos encontrar no trabalho de Dayrell (1996), que 

destaca o funcionamento escolar como baseado em uma lógica de categorização e 

esquadrinhamento dos sujeitos, algo que se expressa pela forma como a escola estrutura seu 

tempo e seus espaços, nas especificidades de sua constituição arquitetônica, no modo como 

classifica os alunos do ponto de vista das classes e da atribuição de notas, entre outros 

aspectos. Para o autor, a categorização dos sujeitos muitas vezes exclui a diversidade. É como 

se, na escola, todos os sujeitos reunidos em uma mesma categoria tivessem os mesmos 

interesses, compartilhassem os mesmos sentidos e objetivos. Uma dinâmica institucional 

concebida nesses termos negligencia o fato de que os alunos chegam à escola marcados pela 

diversidade de experiências e relações vivenciadas nos mais diversos espaços sociais. Nesse 

sentido, Dayrell (1996) interpreta as situações de transgressão no contexto escolar, dentro das 

quais podemos incluir as oposições em relação a autoridade dos educadores, como sintomas 

de uma conjuntura cuja lógica de estruturação e organização não incentiva o encontro e a 

expressão das diversidades. 

 Em uma perspectiva que se aproxima da proposta analítica apresentada por Dayrell 

(1996) pode ser encontrada no trabalho de Amaral (2007). Para a autora, os problemas 

relacionados à autoridade do professor e da indisciplina dos alunos em sala de aula estão 

relacionados com um modo de estruturação da cultura escolar que tende a expurgar as 

manifestações dos afetos e dos imaginários juvenis. Haveria um hiato produzido entre a 

racionalidade sobre a qual se edifica a cultura escolar e a subjetivação dos alunos. Diante 

disso, a autora propõe a necessidade de se repensar as noções de autoridade e tradição que 

sustentam a cultura escolar diante das manifestações de oposição a essa cultura por parte das 

culturas juvenis. 
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 As relações entre as formas de estruturação do tempo e do espaço e as manifestações 

de resistência a essa tecnologia institucional tipicamente escolar foi contemplada também pelo 

trabalho de Prata (2005). A autora recorre às contribuições dos filósofos Michel Foucault  e 

Gilles Deleuze para interpretar, entre outros fenômenos, os modos pelos quais a autoridade se 

configura em um contexto marcado pelos modos de subjetivação contemporâneos. Para 

acompanhar a sua linha de argumentação é preciso compreender que, em Foucault (1987), o 

poder é entendido não somente como um dispositivo repressivo, mas também como produtor 

de subjetividades. Ou seja, a forma como o poder se exerce em uma determinada 

configuração social interfere nos comportamentos e nas ações dos indivíduos, criando, a partir 

do seu funcionamento, realidades, sujeitos e objetos, sujeições e resistências, e, portanto, 

subjetividades. Nesse sentido, os modos de subjetivação variam de acordo com as 

configurações sociais assumidas pelo poder em cada contexto, em cada conjuntura histórica. 

Prata (2005) sustenta que, na atualidade, os modos de subjetivação são diferentes do 

passado e, dessa maneira, os pressupostos que sustentam as práticas sociais também são 

distintos. Nessa perspectiva, as estratégias de poder têm adquirido na contemporaneidade um 

anonimato cada vez maior face às transformações tecnológicas, de tal forma que o poder 

explícito e visível das sociedades disciplinares, exercido por meio do controle direto dos 

corpos, tem se tornado cada vez mais intolerável. A escola tradicional, que ainda mantém um 

padrão de organização vinculado aos modelos disciplinares, vive, na perspectiva defendida 

pela autora, uma verdadeira crise institucional na chamada sociedade de controle, já que se 

estrutura de uma maneira que mantém a visibilidade das relações de poder, não obstante estar 

inserida em uma configuração social em que esse poder é velado, ou, no mínimo, não 

manifesto com a mesma veemência de outrora. Partindo dessas análises, Prata (2005) defende 

o argumento de que a crise na autoridade na educação escolar pode estar denunciando a 

falência de um modelo de instituição fundamentalmente disciplinar. 

 

*     *     * 

 

Em síntese, este capítulo promoveu uma incursão teórica e analítica sobre a 

problemática central desta pesquisa, qual seja, a questão da autoridade docente. Como 

pretendemos que tenha ficado claro, tal problemática não pode ser desconectada de uma 
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reflexão mais ampla e abrangente sobre o conceito de autoridade e, além do mais, de uma 

discussão mais genérica da relação entre autoridade e educação. 

Em linhas gerais, o principal objetivo deste capítulo foi indicar as bases e pressupostos 

dos quais estamos partindo para construir esta investigação. Em um primeiro momento, 

buscamos delimitar a definição do conceito de autoridade à qual este trabalho se filia. Em 

consonância com o entendimento de autoridade como relação legitimada de poder, 

apresentamos alguns dos mais difundidos posicionamentos analíticos, no campo educacional, 

sobre os fundamentos de legitimação da autoridade docente. Por fim, visitamos algumas 

análises educacionais que direta ou indiretamente oferecem perspectivas para se pensar a 

questão da autoridade partindo de uma análise conjuntural acerca das especificidades de 

educação no mundo contemporâneo. 

Os questionamentos possíveis de serem suscitados mediante a incursão por esse 

percurso teórico e analítico são múltiplos. Para o caso deste trabalho, em específico, interessa-

nos chamar a atenção para a importância de se trazer para esse campo de debates as 

perspectivas e percepções dos próprios sujeitos que integram os encontros pedagógicos. 

Como recorte investigativo, dentre esses sujeitos elegemos a perspectiva dos alunos como 

enfoque analítico deste trabalho, embora o grande interesse é que os dados aqui levantados 

possam integrar o campo das discussões mais amplas acerca dessa problemática. Por essa 

razão, faz-se necessário que complementemos essa primeira incursão geral com outra de 

natureza mais específica, particularmente voltada para a elucidação do estado do 

conhecimento em que nos encontramos em relação às discussões referentes à questão da 

autoridade no âmbito das relações pedagógicas. O capítulo seguinte tem por objetivo cumprir 

essa função, mediante a apresentação de um levantamento de estudos produzidos no Brasil e 

que se propuseram a analisar as relações escolares a partir do enfoque específico na questão 

da autoridade dos educadores. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – A AUTORIDADE NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES PEDAGÓGICAS: 

UM LEVANTAMENTO DE ARTIGOS, TESES E DISSERTAÇÕES (1987-2012) 

 

Vivemos, no Brasil, um momento privilegiado para se discutir a educação escolar do 

ponto de vista dos fatores institucionais e relacionais que definem e redefinem cotidianamente 

a dinâmica das práticas pedagógicas. Afinal, tem crescido no âmbito da produção acadêmica 

nacional o número de estudos em torno de questões tais como indisciplina e violência escolar, 

choques entre culturas juvenis e culturas escolares, particularidades contemporâneas de 

socialização, declínio das instituições escolares, enfim, em um momento marcado pela 

mobilização de esforços para se compreender a escola e as relações que nela se constituem 

(AMARAL, 2007; DAMKE, 2007; DAYRELL, 2003, 2007; NOGUEIRA, 2006; PAPPA, 

2004; SALLES, 2005; SETTON, 1999, 2005; SILVA, 2007; SPÓSITO; GALVÃO, 2004, 

entre outros). 

Faz-se relevante pontuar que dentre esses estudos, com maior ou menor intensidade, a 

questão da autoridade tem sido uma das temáticas indiretamente enfocadas com maior 

constância. Mutações sociais e culturais nos modos de estabelecimento das relações 

educativas, valorização do protagonismo juvenil, crise da instituição escolar, ganho de 

prominência de novas instâncias de socialização, proletarização da profissão docente, entre 

outros fatores, são destacados como intimamente vinculados à produção de um novo cenário 

educativo, em meio o qual a autoridade docente adquire novas configurações. Contudo, por 

não corresponder diretamente à temática central de grande parte de muitos desses trabalhos, 

especificamente a dinâmica do processo pelo qual as relações de autoridade são estabelecidas 

nem sempre recebe a devida problematização, de tal forma que fica difícil sistematizar uma 

discussão acerca da questão da autoridade propriamente dita. 

Partindo dessa constatação, optamos por realizar um levantamento de estudos 

acadêmicos nacionais, limitando-se a dissertações, teses e artigos de periódicos produzidos 

entre o período de 1987 e 2012
9
, que se propuseram a analisar as relações pedagógicas a partir 

do enfoque específico na questão da autoridade. A apresentação, sistematização e discussão 

desse levantamento constitui o conteúdo deste segundo capítulo. O objetivo é que esse 

                                                             
9 Os anos de 1987 e 2012 referem-se, respectivamente, ao ano mais remoto de abrangência de teses e 
dissertações do Banco de Teses da CAPES e ao ano que antecede ao de elaboração deste levantamento. 
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levantamento cumpra a função não só de oferecer uma visão panorâmica sobre o campo de 

debates no qual se insere o presente trabalho de investigação como propiciar elementos 

teórico-analíticos para uma confrontação com os dados por este levantados. 

 

2.1 Métodos e critérios utilizados para o levantamento bibliográfico 

 

O levantamento dos estudos que compõem a discussão deste capítulo foi feito a partir 

da busca em bancos de dados por meio da procura pelos seguintes descritores: “autoridade 

docente”, “autoridade pedagógica”, “autoridade do(s) professor(es)”, “autoridade escolar”, 

“autoridade na educação”, “autoridade e educação” e “autoridade e relações pedagógicas”. É 

evidente que outros estudos que também abordaram a questão da autoridade pudessem ser 

encontrados desde que a busca se pautasse por outros descritores, tais como: “indisciplina”, 

“violência escolar”, “relações de poder”, “relação professor-aluno” etc. Contudo, optamos 

pela utilização de descritores que necessariamente abarcassem o conceito de autoridade como 

forma de orientar e facilitar o processo de seleção dos estudos que atendessem aos critérios 

inicialmente delimitados. 

Duas foram as fontes utilizadas para a localização desses estudos: o Banco de Teses da 

CAPES e o Google Acadêmico. A seleção ocorreu mediante a leitura do resumo dos trabalhos 

e, em alguns casos, do tópico de introdução. Desse modo, foi possível selecionar somente 

aqueles estudos cuja proposta, teórica ou empírica, contemplasse designadamente a 

investigação da questão da autoridade no âmbito das relações pedagógicas. Nesse sentido, 

foram desconsiderados trabalhos que, embora tragam contribuições para uma discussão mais 

ampla em torno da questão da autoridade na educação, não enfoquem, propriamente falando, 

o campo das relações pedagógicas como temática principal. Alguns desses trabalhos 

desconsiderados, inclusive, abordam a autoridade na educação de um modo genérico, 

contemplando as relações entre adultos e crianças ou adolescentes em contextos variados, 

como escola, família e comunidade. Além do mais, optamos pelo recorte de estudos que 

contemplassem o contexto da Educação Básica e, portanto, foram desconsiderados aqueles 

que abordaram a autoridade no âmbito do Ensino Superior ou Ensino Técnico. 

A partir dos critérios mencionados, foram identificados 28 estudos, sendo quatro teses, 

16 dissertações e oito artigos. Desse total, oito dissertações não estavam diretamente 

disponíveis para consulta ou download na internet. Para ter acesso a esses estudos, foram 
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realizados contatos com os autores solicitando o envio de seus trabalhos em formato digital. 

Dos oito autores contatados, um não respondeu, quatro responderam informando não dispor 

do trabalho digitalizado e somente três enviaram o trabalho em formato digital, o que reduziu 

o corpus analítico deste levantamento bibliográfico para um total de 23 estudos que passarão 

por uma análise mais aprofundada de seus conteúdos. 

 

2.2 Caracterização geral dos estudos selecionados 

  

 Antes de passarmos a uma análise mais aprofundada dos estudos selecionados, é 

importante uma breve caracterização dos modos pelos quais foram publicados, o que nos 

permitirá conhecer as principais modalidades, as áreas de vinculação e o período de 

publicação desses trabalhos. Como já apontado, foram selecionados 23 estudos para uma 

análise mais aprofundada. Entretanto, outros cinco estudos (FERRI, 1997; FEVORINI, 1998; 

KLEIN, 2005; MARDONES, 2004; SOUZA, 1993) só não integram esse conjunto em função 

de não terem sido disponibilizados em formato digital pelos seus autores. Como o propósito 

deste tópico é estabelecer uma caracterização geral das publicações, somente neste momento 

da análise esses cinco estudos (possível a partir das informações contidas em seus resumos) 

serão considerados, perfazendo um total de 28 trabalhos, sendo oito artigos, 16 dissertações e 

quatro teses. 

Conforme sistematizado na Tabela 1, podemos facilmente visualizar que, dentre as 

modalidades de publicações utilizadas neste levantamento, mais da metade são dissertações. 

Somados o número de teses e o de dissertações, é possível constatar que parte considerável 

das discussões em torno da questão da autoridade tem sido mobilizada por pesquisas de pós-

graduação. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos estudos de acordo com a modalidade de publicação 

Modalidade de publicação n. % 

Teses 4 14,3 

Dissertações  16 57,1 

Artigos 8 28,6 
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Do ponto de vista das áreas de vinculação das publicações
10

, conforme sistematizado 

na Tabela 2, constatamos que há elevado predomínio de publicações na área da educação 

(78,6%). Outras quatro áreas também possuem publicações acerca da temática aqui enfocada: 

Psicologia (10,7%), Letras, História e Sociologia (3,6% cada).   

 

Tabela 2 – Distribuição dos estudos de acordo com a área de vinculação da 

publicação/modalidade de publicação. 

Área/Modalidade Teses Dissertações Artigos Total % 

Educação 3 13 6 22 78,6 

Psicologia 1 1 1 3 10,7 

Letras - - 1 1 3,6 

História - 1 - 1 3,6 

Sociologia - 1 - 1 3,6 

 

 Outro aspecto que ajuda a caracterizar os estudos é conhecer o período quando estes 

foram publicados. Conforme já expressado, o recorte temporal das produções que constituem 

o corpus deste levantamento bibliográfico compreende um período de 26 anos (1987-2012). 

Na Tabela 3, é possível visualizar a quantidade e a modalidade das publicações ao longo 

desse período dividido em quinquênios (com exceção dos primeiros seis anos, tomados 

conjuntamente). Como podemos notar, o interesse pelo estudo específico da questão da 

autoridade vem crescendo de maneira significativa ao longo do período considerado.  

 

Tabela 3 – Distribuição das modalidades por períodos de publicação. 

Modalidade/Período 1987 - 1992 1993 - 1997 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 -2012 

Teses - - - 02 02 

Dissertações - 02 01 05 08 

Artigos 01 - 03 01 03 

Total 01 02 04 08 13 

 

                                                             
10 É importante esclarecer que, no caso de teses e dissertações, tomamos a área de publicação conforme os 

programas de pós-graduação nos quais os estudos foram realizados e, no caso dos artigos, as áreas de enfoque 
dos periódicos nos quais os estudos foram publicados. 
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Por outro lado, como demonstrado na Tabela 4, percebemos que, paulatinamente, vem 

crescendo o número de estudos com desenvolvimento ou publicação vinculada a outras áreas 

que não a educação, embora esse aumento venha ocorrendo também dentro do campo 

educacional. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos estudos de acordo com a área/período da publicação. 

Área/Período 1987 - 1992 1993 - 1997 1998 - 2002 2003 - 2007 2008 - 2012 

Educação 1 1 4 6 10 

Psicologia - 1 - - 2 

Letras - - - 1 - 

História - - - - 1 

Sociologia - - - 1 - 

 

 Em suma, uma caracterização geral dos trabalhos que especificamente enfocam a 

questão da autoridade no âmbito das relações pedagógicas revela que o interesse por essa 

temática tem crescido nos últimos anos não só como uma discussão restrita ao campo da 

educação, mas também de outras áreas das ciências humanas. Nesse sentido, torna-se 

fundamental que conheçamos quais contribuições esses estudos têm trazido para melhor 

compreensão acerca das relações pedagógicas, quais as tendências têm apontado e sob quais 

perspectivas analíticas e metodológicas têm se fundamentado. 

 

2.3 Apresentação, análise e discussão dos estudos sobre autoridade no âmbito das 

relações pedagógicas 

 

A proposta principal deste segundo capítulo consiste em identificar, em cada um dos 

trabalhos selecionados para a composição do levantamento bibliográfico aqui apresentado, o 

foco de interesse do estudo, as estratégias e opções metodológicas e as principais 

contribuições acadêmicas para o debate em torno da questão da autoridade no âmbito das 

relações pedagógicas. O material analisado foi dividido em três categorias de acordo com a 

proposta analítica e metodológica dos estudos.  

A primeira categoria engloba os estudos de cunho exclusivamente teórico-conceitual, 

que apresentam como objetivo proporcionar elementos para a compreensão da questão da 
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autoridade nas relações pedagógicas a partir de revisões de literatura e/ou da 

operacionalização de conceitos. Essa categoria engloba um conjunto de sete trabalhos: 

Aquino (1998), Davis e Luna (1991), Gonçalves (2012), Morgado (2011), Paula e Silva 

(2001), Pereira (2009) e Gustavo (2008). 

A segunda categoria é composta por estudos empíricos, isto é, que envolvem pelo 

menos um procedimento de trabalho de campo, como entrevistas, observação do cotidiano 

escolar, encontros grupais, aplicação de questionários ou análise de documentos. Para essa 

categoria, foram selecionados 14 trabalhos: Albuquerque (2009), Araújo (2010), Bueno e 

Sant’Ana (2011), Casco (2007), Couto (2009), Kafrouni (2007), Lopes (2005), Novais 

(2004), Pintarelli (2012), Ravagnani (2006), Santos (2007), Santos e Chaves (2012), Sato 

(2012) e Silva (2011). 

A terceira categoria, por fim, engloba estudos que, independente das referências que 

constituem a investigação, se teórico-conceituais ou empíricas, distinguem-se dos estudos 

componentes das duas categorias anteriores por anunciarem como objetivo investigativo a 

sinalização de norteamentos e princípios pedagógicos para o estabelecimento da autoridade 

nas relações educativo-escolares. Essa categoria é composta por dois trabalhos: Ghiggi (2001) 

e Vieira (2009). 

 

2.3.1 Categoria 1: estudos teórico-conceituais 

 

 Na categoria estudos teórico-conceituais, conforme já adiantado, estão reunidos os 

estudos que buscam aprofundar as reflexões acerca da questão da autoridade no âmbito das 

relações pedagógicas especificamente mediante revisões críticas da literatura ou por meio da 

operacionalização de conceitos teóricos. De modo geral, esses estudos mostram-se 

mobilizados em analisar essa temática tomando como premissa a constatação de que na 

contemporaneidade o fenômeno da autoridade se afigura como um dos grandes dilemas para o 

campo da educação escolar. A partir de uma análise conjunta dos diferentes estudos que 

compõem essa categoria, é possível identificar pelo menos três perspectivas por meio das 

quais a questão da autoridade pode ser enfocada: 1) institucional, 2) relacional e 3) político-

cultural. 

 

1) Autoridade e relações pedagógicas por uma perspectiva institucional 
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Por meio de referenciais teóricos consideravelmente distintos, dois trabalhos analisam 

a questão da autoridade no âmbito pedagógico por uma perspectiva institucional. Aquino 

(1998), em especial, partindo dos princípios teóricos da psicologia institucional de Marlene 

Guirado, buscou estudar as possíveis relações entre violência escolar e autoridade docente, 

sugerindo que tais fenômenos devam ser encarados a partir de uma perspectiva que leve em 

consideração as especificidades da configuração institucional escolar.  

 Para Aquino (1998) autoridade e violência são conceitos correlatos na medida em que 

é pela legitimação do poder de seus agentes, que passam a ser, assim, investidos de 

autoridade, que a instituição consegue efetivar sua violência, entendida, em sentido amplo, 

como uma ação que visa a levar alguém, de alguma forma, a fazer alguma coisa. Essa é, 

segundo o autor, uma importante pista para se compreender a crise contemporânea da 

autoridade docente. Amparado nas contribuições da filósofa Hannah Arendt, Aquino (1998) 

sugere que a ação pedagógica moderna busca romper com os valores da tradição e, assim, vê-

se diante de intensas ambiguidades, já que carece da tradição para se legitimar. Não havendo 

legitimidade para a autoridade, a violência se mostra desprovida das condições que lhe 

permitem se efetivar sem que os conflitos sejam evidenciados, o que explicaria, até certo 

ponto, conforme o autor, as razões pelas quais aparece como manifestação cada vez menos 

velada. 

 Paula e Silva (2001), por outro lado, também chama a atenção para a necessidade de 

se analisar a autoridade no âmbito escolar dentro de uma conjuntura institucional. Tomando 

como ponto de sustentação analítica referenciais presentes em estudos a respeito da cultura 

empresarial e partindo de reflexões em torno do pensamento teórico de Hannah Arendt e Max 

Weber, a autora entende a autoridade como o estabelecimento de uma relação hierárquica, 

cuja legitimidade é reconhecida pelas partes envolvidas. Nesse sentido, sustenta que 

diferentes podem ser as fontes de legitimação da autoridade dos educadores. 

 No estudo em questão, Paula e Silva (2001) sugere que, se a autoridade se constitui 

como uma questão problemática para a educação escolar contemporânea isso se deve ao fato 

de que, em geral, prevalece nas organizações escolares a legitimação da autoridade baseada 

no cargo ocupado por ocasião da posse de um diploma. Essa restrição do reconhecimento da 

autoridade no âmbito escolar provoca, conforme palavras da própria autora, “[...] uma 

centralização das decisões formais nas mãos da direção e um individualismo exacerbado nas 
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práticas ocorridas na sala de aula, que são compartilhadas pelo grupo como um todo, por 

receio de represálias” (p. 134). Como consequência dessa centralização, Paula e Silva (2001) 

chama a atenção para a tendência de esvaziamento da participação dos sujeitos na definição 

dos rumos para o funcionamento e estruturação da dinâmica institucional. 

 

2) Autoridade e relações pedagógicas por uma perspectiva relacional 

 

Os estudos teórico-conceituais que abordam a questão da autoridade pedagógica por 

um viés relacional são consideravelmente distintos entre si, sobretudo se tomados a partir dos 

referenciais teóricos que os sustentam. Assemelham-se, e por isso podem ser tratados em uma 

subcategoria específica, no sentido de estarem particularmente interessados em compreender 

elementos de ordem interpessoal que participam ou envolvem o estabelecimento de uma 

relação de autoridade. 

O estudo de Davis e Luna (1991) aponta para a necessidade de se precisar o conceito 

de autoridade em termos mais concretos desde que se queira compreender quais as 

especificidades da autoridade docente. De acordo com os autores, a nível das situações 

concretas que marcam o cotidiano da vida escolar, a autoridade docente configura-se tanto 

como uma qualidade investida pela escola quanto pelo reconhecimento, por parte dos alunos, 

de uma habilidade do professor. Em outras palavras, Davis e Luna (1991) defendem que a 

autoridade institucional conferida pela escola não é necessariamente suficiente para garantir a 

legitimidade da autoridade do professor, cabendo a este o compromisso profissional de 

convencer incessantemente que possui habilidade em “promover pessoas”. Diante disso, 

podemos facilmente constatar que, no estudo desses autores, a capacidade de liderança por 

parte do professor destaca-se como um elemento relacional sobressalente para a compreensão 

das relações de autoridade na educação escolar. 

Já Gustavo (2008) dedica-se a uma análise do conceito de autoridade presente na obra 

do sociólogo Richard Sennet visando, especificamente, a compreender a relação entre 

autoridade e indisciplina escolar. Obviamente, uma compreensão completa das argumentações 

apresentadas pela autora envolveria uma incursão pela teoria de Richard Sennet, sobretudo 

presente na obra “Authority”, o que obviamente fugiria aos propósitos deste trabalho. Basta 

mencionar que, para a discussão que temos aqui empreendido, Gustavo (2008) contribui ao 

fundamentar o argumento de que o estabelecimento das relações de autoridade no campo 
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educacional escolar implica o envolvimento de diferentes elementos desde a assimetria social 

e institucional até aspectos de ordem emocional e subjetiva. A indisciplina escolar, nesse 

raciocínio, é entendida como expressão da desvinculação racional/emocional com a 

autoridade, processo cuja manifestação, segundo a autora, deve ser encarado como um 

componente da expressividade dos alunos sobre a ilegitimidade com que, por vezes, 

reconhecem as relações pedagógicas e escolares. 

Buscando defender, também, a necessidade da consideração de elementos não 

necessariamente racionais na análise acerca da questão da autoridade no âmbito pedagógico, 

está o trabalho de Morgado (2011). Amparado por um referencial psicanalítico, a autora 

desenvolve um estudo que se propõe a apontar elementos psíquicos inconscientes que 

participam da estruturação das relações pedagógicas e que tanto podem favorecer como 

dificultar o exercício “adequado” da autoridade do professor.  

Morgado (2011) conduz sua análise de modo a ressaltar que, na questão da autoridade, 

a identificação do aluno com o professor é um fenômeno correlacionado ao processo de 

desenvolvimento psíquico dos sujeitos envolvidos, sobretudo dependente da forma como foi 

estruturada parte significativa de suas relações afetivas originais (familiares). Nesse sentido, 

as relações de autoridade são tomadas como estruturadas a partir de revivências, mediante 

processos transferenciais e contratransferenciais, de relações afetivas estabelecidas com os 

genitores. Ao propiciar condições para essa revivência, os manejos relacionais estão abertos a 

trocas interpessoais para além da pura relação intelectual, envolvendo, de uma ou outra parte, 

estratégias de sedução. Para a autora, tanto a afeição quanto a negação intensas e recíprocas 

entre alunos e professores desfiguram a relação pedagógica em sua finalidade fundamental, 

qual seja: o ensino e autonomia intelectual do estudante. 

Estudos como os de Davis e Luna (1991), Morgado (2011) e Gustavo (2008) acabam, 

em um ou outro ponto da reflexão, por abordar questionamentos endereçados à formação dos 

professores. Ao indicarem aspectos que participam da constituição das relações de autoridade, 

que não os de ordem necessariamente racionais ou intelectuais, provocam indagações acerca 

de como os docentes estão preparados para lidarem com o manejo de elementos, tais como: 

liderança, identificação, vinculações e desvinculações afetivas, que, como mostram, de modo 

nem sempre consciente, acabam atravessando o estabelecimento das relações pedagógicas.  

3) A autoridade pedagógica em uma perspectiva político-cultural 
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Particularmente interessados em compreender os efeitos das conjunturas político-

culturais contemporâneas no campo da educação, estão dois dos trabalhos incluídos na 

categoria dos estudos teórico-conceituais. Ambos os estudos dedicam-se a analisar as 

especificidades assumidas pela autoridade, em níveis educacional e pedagógico, diante de 

uma série de transformações que ocorrem para além dos campos educacional e escolar. 

No trabalho “A crise da autoridade na educação e o discurso (neo)liberal”, Pereira 

(2009) busca analisar teoricamente a possível correlação entre os princípios neoliberais e a 

crise da autoridade na educação. Esse fenômeno é analisado tendo como base uma releitura da 

obra de Hannah Arendt a partir das teorizações de Michel Foucault sobre discurso, poder e 

saber. As problematizações desenvolvidas pela autora caminham no sentido de mostrar que a 

crise da autoridade na educação não pode ser remetida apenas às relações professor/aluno, 

devendo também ser considerada como um efeito da difusão do discurso neoliberal no âmbito 

da educação. Esse discurso é apontado como tributário do liberalismo instituinte do indivíduo 

como preponderante em relação à comunidade. Em termos educacionais, conforme o estudo, 

o neoliberalismo propicia condições para a sustentação de paradigmas, tais como: o 

pragmatismo, a psicologia moderna e o tecnocentrismo, que aparecem na obra de Arendt 

como fatores de produção da crise da autoridade na educação. Para Pereira (2009), as teorias 

da aprendizagem sustentadas por esses paradigmas tendem a reduzir o papel docente ao de 

mero auxiliar e facilitador, despojando a função pedagógica do professor e, 

consequentemente, minando sua autoridade. Baseada na concepção de poder em Foucault, 

para quem o poder é tratado como indissociável do saber, a autora sugere que a crise da 

autoridade na educação pode ser concebida como uma crise do saber docente, esvaziado do 

poder simbólico que garantiria à sua palavra um lugar de autoridade. 

Tomando como uma das bases teóricas do seu trabalho também as considerações 

arendtianas acerca da questão da crise da autoridade na educação, Gonçalves (2012) propõe-

se a discutir as condições para a efetivação da autoridade docente no mundo contemporâneo. 

Para tanto, procura confrontar reflexões de ordem teórica com as referências sobre a 

autoridade docente presentes nos documentos que regem a educação nacional.  

Para Gonçalves (2012), em consonância com Hannah Arendt, as relações pedagógicas 

contemporâneas são marcadas pela omissão dos adultos em assumirem perante os mais jovens 

a responsabilidade que têm sobre o mundo. Tal desresponsabilização, entretanto, não se 

produziria em um vazio cultural, tendo também as suas próprias determinações. Como 
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também indicada no trabalho de Pereira (2009), a entrada massiva dos princípios da 

psicologia moderna e do pragmatismo no âmbito das teorias sobre a aprendizagem é apontada 

como um aspecto relevante de todo esse processo. Entretanto, é possível afirmar que a grande 

novidade analítica trazida pelo estudo de Gonçalves (2012) está em demonstrar, por meio da 

análise das políticas educacionais, uma significativa fragmentação da organização escolar que 

separa, de um lado, aqueles que pensam e, de outro, aqueles que executam as diretrizes da 

educação escolar, cabendo aos professores esse último aspecto da função. Nesse sentido, um 

dos méritos desse trabalho está em acrescentar às discussões acerca da autoridade no ämbito 

educacional escolar os efeitos das interferências de órgão externos que, por meio de políticas 

educacionais, exercem rigoroso controle da ação pedagógica ao estabelecer conteúdos, 

materiais e métodos, limitando as possiblidades de exercício da autoridade docente conforme 

demandas administrativas e político-governamentais. 

É preciso destacar a importância dos estudos teórico-conceituais tanto do ponto de 

vista analítico quanto do ponto de vista do papel de vanguarda que ocupam em torno do 

debate sobre a questão da autoridade na educação. No que diz respeito ao aspecto analítico, 

oferecem subsídios teóricos fundamentais e chamam a atenção para fatores não diretamente 

acessíveis à observação direta no cotidiano das relações escolares. Já no que se refere à 

questão histórica sobre os estudos que abordam a questão da autoridade, cumprem uma 

importante posição de vanguarda ao sistematizarem discussões e despertarem o interesse pela 

investigação direta dos fenômenos analisados em nível conceitual. Exemplo concreto disso é 

o próprio estudo de Arendt (1954/2009), um trabalho de cunho teórico-conceitual que 

certamente abriu caminho para muitas reflexões envolvendo a questão da autoridade no 

âmbito da educação escolar. Do mesmo modo, estudos teórico-conceituais pioneiros no 

Brasil, como os de Aquino (1998) e Davis e Luna (1991), são vastamente citados por 

diferentes trabalhos que em alguma medida também se propõem ao estudo dessa temática.  

 

2.3.2 Categoria 2: estudos empíricos 

 

 O maior número de trabalhos selecionados para serem analisados neste artigo está 

incluído na categoria estudos empíricos. Chama a atenção que a prevalência de trabalhos com 

essa característica seja um fenômeno recente. A propósito, dentre os estudos que compõem 

este trabalho, o primeiro só apareceu em 2004. Em compensação, dos 13 trabalhos publicados 
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no último quinquênio do período considerado, oito deles (isto é, 61,5%) caracterizam-se como 

estudos empíricos. Tal conjuntura não só denuncia que cada vez mais a autoridade vem se 

constituindo como um objeto de interesse específico, como também tem sido emergente a 

necessidade de se investigar essa questão a partir de metodologias de pesquisa que permitam 

o acesso mais direto a elementos do próprio cotidiano escolar, dentre os quais os atores que 

participam da construção desse cotidiano. 

 As diferenças entre as metodologias de pesquisa dos estudos empíricos revelam 

enfoques distintos de investigação entre os trabalhos, o que conduz aqui a tratá-los de modo 

separado de acordo com esses enfoques. Uma parcela predominante, composta por oito 

estudos, interessa-se particularmente pelas percepções que os sujeitos da relação pedagógica 

possuem acerca da questão da autoridade. Outra parcela, composta por cinco estudos, focaliza 

a autoridade mediante elementos provenientes não só da percepção dos sujeitos como também 

da observação do cotidiano das relações escolares. 

 

1) A autoridade na percepção dos sujeitos da relação pedagógica 

 

 Dentre as investigações que enfocam exclusivamente a percepção dos sujeitos da 

relação pedagógica acerca da questão da autoridade, destaca-se o predomínio de estudos que 

se valem de entrevistas semiestruturadas como recurso metodológico para coleta de dados. 

Além do mais, todos esses trabalhos contemplam, em alguma medida, a concepção dos 

professores, sendo que somente três envolvem associadamente também a percepção dos 

alunos.   

 Os estudos de Ravagnani (2006) e Sato (2012) apresentam, conforme relato das 

próprias autoras, similarmente, como motivação para o enfoque na questão da autoridade, as 

queixas de muitos professores de que o declínio de suas autoridades estaria associado às 

transformações ocorridas com a implantação da política de organização do ensino em ciclos 

com progressão continuada no estado de São Paulo. Foi recorrente na fala dos professores 

estudados por esses estudos a percepção de que não ter mais o direito de reprovar os alunos 

anualmente dificulta o exercício da autoridade docente. 

 O trabalho de Sato (2012) focou especificamente a percepção dos professores. Esse 

estudo permite visualizar a percepção de grande parte dos professores de que o declínio da 

autoridade docente se configura como uma das maiores dificuldades de seu exercício 
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profissional na contemporaneidade. Não só fatores como a implantação da política de 

formação continuada, mas também a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

suposto descomprometimento e negligência das famílias com o estudo dos filhos, as 

limitações estruturais da escola ou mesmo as próprias posturas profissionais são apontados 

pelos professores como elementos que interferem na autoridade docente. Para a autora, 

contudo, prevalece entre os professores uma concepção de autoridade sustentada pela visão 

tradicional da prática pedagógica, o que explica, segundo ela, a quase generalidade com que 

ideais saudosistas aparecem na fala desses docentes, que recorrentemente expressam o desejo 

do regresso das condições que no passado garantiam maior controle dos alunos. 

 Interessada justamente em teorizar as concepções de autoridade que aparecem na fala 

dos professores, Ravagnani (2006) dedica-se a comparar a representação social de autoridade 

presente na fala de alunos e professores da Educação Básica, com o intuito de classificar essas 

representações em termos de níveis evolutivos, conforme proposto pelo modelo psicogenético 

de Juan Delval. Os dados empíricos, confrontados com o referencial teórico utilizado pela 

autora, sugerem que as representações de autoridade, entre crianças, variam conforme a idade, 

de tal forma que as representações das crianças mais novas (sete/oito anos) são mais distintas 

em relação às representações dos adultos. As noções de autoridade entre as crianças mais 

novas se distinguem de modo mais impreciso das concepções de autoritarismo, distinção que 

se torna mais clara conforme a chegada da adolescência. Dessa forma, Ravagnani (2006, p. 

235) conclui que as representações de autoridade “[...] submetem-se a um processo 

psicogenético que ocorre em níveis cada vez mais avançados”. Porém, chama a atenção o fato 

de que somente a idade não explica o desenvolvimento conceitual da concepção de 

autoridade, já que, mesmo entre alguns professores, a distinção entre as noções de autoridade 

e autoritarismo ainda não está muito bem definida.   

 No estudo intitulado “Autoridade dos professores e direito das crianças: contradição 

e transformação”, Santos e Chaves (2012) partem do recorte de uma investigação mais ampla 

acerca da concepção de estudantes e professores sobre direitos humanos, para discutirem a 

questão da autoridade dos professores. Os autores revelam que as motivações para o enfoque 

na percepção dos sujeitos sobre a noção de autoridade advieram de uma queixa docente 

associada a um fator já apontado pelo trabalho de Sato (2012): a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O estudo centrou-se nas falas tanto de alunos quanto de 

professores. Os dados levantados por esse trabalho mostraram que, se por um lado, as crianças 
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significavam seus direitos em sintonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente, por outro, 

este era objeto de desconfiança e mesmo de oposição por parte de alguns professores, que o 

associavam a um dispositivo de negação de sua autoridade.  

          Para Santos e Chaves (2012), parte dessa visão de oposição entre direitos das crianças e 

autoridade dos professores deve-se à concepção de autoridade estreitamente relacionada ao 

poder disciplinador e à capacidade de controle da classe. Nesse sentido, os autores defendem 

que a sensação de perda da autoridade vivenciada pelos professores corresponderia, na 

verdade, à perda de um poder que autorizava uma prática pedagógica diretiva, impositiva e 

autoritária apesar de passarmos por um momento em que o autoritarismo docente é colocado 

em questão por uma realidade cultural que lhe é adversa e na qual os alunos se recusam a 

assumir posições submissas e conformistas. 

 Outros estudos, como os de Albuquerque (2009), Couto (2009), Pintarelli (2012) e 

Silva (2011), também se interessam pela concepção de autoridade presente na fala dos 

professores. Albuquerque (2009) buscou investigar as representações sociais sobre a 

autoridade docente mediante entrevistas semiestruturadas e associação livre de palavras com 

42 professores(as) da rede estadual do estado de Pernambuco. O estudo mostrou que a 

percepção de enfraquecimento da autoridade, presente na fala dos professores, é um elemento 

recorrente e por vezes associados a outros componentes, como indisciplina e desinteresse dos 

alunos. Prevaleceu uma visão de autoridade ligada à ideia de poder unilateral sobre os alunos, 

tais como o poder de ordenar e de se fazer respeitar. Aspectos como o caráter normativo, o 

domínio do conteúdo e a responsabilidade pelas tarefas educativas também estiveram 

presentes embora com menor frequência. Para o autor, a análise das representações sociais 

sobre a autoridade docente presente na fala dos professores revela que a maior parte dessas 

representações está assentada em concepções predominantemente autoritárias na medida em 

que estão identificadas com o desejo dos educadores pelo retorno a uma ordem escolar rígida 

e unilateralmente regida. 

No mesmo sentido, o estudo de Pintarelli (2012), baseado em entrevistas 

semiestruturadas com 11 professores da Educação Básica da rede pública estadual do Vale do 

Itajaí, em Santa Catarina, revela a recorrência com que a percepção de crise da autoridade 

aparece na fala dos docentes. Entre os fatores que explicariam essa crise, os professores 

pesquisados apontaram desde elementos mais gerais, como a deslegitimação da escola 

ocasionada pelo ingresso de grupos sociais até então ignorados, a desvalorização social do 
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professor, a influência das novas mídias e a ampliação dos direitos das crianças, até elementos 

mais específicos, como a idade e o gênero dos alunos. O estudo defende ainda a hipótese de 

que o fato de um professor ser ou não carismático parece não ter tanta relevância para a 

obtenção da autoridade, uma vez que um mesmo professor afirma ter autoridade sobre os 

alunos dos anos iniciais e não ter autoridade sobre os alunos do Ensino Médio. 

 O trabalho de Couto (2009) é particularmente interessante para a visualização de como 

a ideia de crise é de fato recorrente entre os professores. A autora recorre a uma metodologia 

ligada à proposta da história oral na entrevista com 12 professores(as) que atuaram em 

momentos históricos diferentes: 1) professores que iniciaram suas atividades antes de 1964; 2) 

professores que lecionaram entre meados da década de 1970 até a década de 1990; e 3) 

professores que atuaram a partir da década de 1980 e estão ainda em atividade. Entre os 

aspectos marcantes desse trabalho, pode-se destacar que a percepção de declínio da autoridade 

nas relações pedagógicas é algo que perpassa, ainda que de maneira distinta, a visão de 

professores atuantes em diferentes momentos históricos. Além do mais, o estudo revela como 

as problemáticas pedagógicas ganharam configurações e abordagens distintas ao longo da 

história. Se para os professores mais antigos o principal desafio docente, em relação à 

autoridade, aparece como vinculado à busca pela manutenção da ordem e da moral, os 

discursos dos professores mais novos apontam para preocupações ligadas à necessidade da 

construção de práticas pedagógicas mais democráticas e, ao mesmo tempo, por fenômenos 

associados ao processo de urbanização que ultrapassam os muros da escola, como a violência 

urbana, o uso de drogas e a precariedade dos espaços de socialização, entre outros.  

 Silva (2011), por sua vez, propõe-se a articular uma discussão entre autoridade 

docente e vínculo educativo contemporâneo mediante o diálogo entre reflexões teóricas e o 

discurso de cinco professores da rede pública municipal de Belo Horizonte, integrantes de um 

processo de intervenção clínico-pedagógica do qual o autor participou como pesquisador-

observador. É interessante pontuar que o enfoque na temática da autoridade nasceu, conforme 

revela Silva (2011), justamente da frequência com que a questão da crise da autoridade 

apareceu na fala dos professores durante o processo de intervenção, sugerindo que, como em 

outros estudos, a percepção de declínio da autoridade é bastante presente na percepção dos 

professores estudados. Por meio dos dados coletados, o autor demonstra que os professores 

acreditam que a perda da autoridade docente é um dos efeitos da perda da autoridade que 

ocorre também em outros contextos. Diante de sua desautorização perante os alunos, muitos 
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professores manifestam o sentimento de impotência na resolução de conflitos. O 

conhecimento é apontado pelos professores como um dos elementos que poderiam garantir a 

razão de ser da escola. Porém, esses mesmos professores demonstram-se descrentes com a 

centralidade assumida pelo conhecimento na escola, já que, por um lado, o saber escolar 

aparece como desvalorizado no âmbito de uma sociedade da informação desenfreada e, por 

outro, como não mais de “propriedade do professor”, mas, antes, vinculado a dispositivos das 

novas tecnologias. 

 O trabalho de Santos (2007), por outro lado, propõe-se a identificar as concepções de 

alunos e professores acerca da noção de autoridade. Para a autora, desperta a atenção o fato de 

alguns professores ainda conseguirem realizar o seu trabalho pedagógico sem grandes 

entraves em um contexto marcado pela crise da autoridade docente. O questionamento em 

relação a esse aparente paradoxo é que levou à escolha de uma professora tida pelos alunos 

como detentora de autoridade. A coleta de dados foi realizada mediante a produção de texto 

elaborada pelos alunos enfocando a temática da autoridade e entrevistas semiestruturadas com 

os alunos e com a professora.  

A análise dos dados empíricos levantados por esse trabalho revela que, na fala de 

alguns alunos, manifesta-se o interesse pela existência da autoridade no contexto escolar na 

medida em que demandam que o professor ocupe o lugar de mestre no exercício de sua 

prática. Para Santos (2007), boa parte dos discursos proferidos pelos alunos demonstra certa 

introjeção da representação social de que a escola é um lugar de trabalho, ocupação e 

realização de atividades, o que legitima o direito da professora de exercer sua autoridade, 

muitas vezes mediante o uso de certos instrumentos para a garantia da disciplina, como o 

envio de bilhete aos pais e mesmo os gritos para chamar a atenção dos alunos. Dentre as 

principais características do professor com autoridade, os alunos apontam a responsabilidade, 

a capacidade de controle disciplinar e a postura de diálogo e contratualidade em relação às 

normas. Na fala da professora, o significado de autoridade aparece preponderantemente ligado 

a elementos como o compromisso, a autonomia e a responsabilidade. 

 Não podemos avançar sem pontuar alguns elementos que se destacaram pela 

frequência de recorrência entre os trabalhos. Em primeiro lugar, é digno de nota ressaltar a 

percepção dos professores, que aparece de modo praticamente unânime em diferentes estudos, 

de que a autoridade docente está em declínio. Associado a isso, vários trabalhos apontam que 

grande parte dessa percepção de declínio está associada, na fala dos professores, à noção de 
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perda dos dispositivos que garantiam o controle disciplinar, sugerindo que nem sempre há 

distinção muito clara entre autoridade e autoritarismo. Por fim, destaca-se o modo como a 

questão da autoridade perpassa uma série de outras discussões, como políticas de estruturação 

do ensino, promulgação dos direitos das crianças, relação família-escola e difusão das novas 

mídias, entre outros aspectos. 

   

2) A autoridade no cotidiano das relações pedagógicas 

 

Os estudos que enfocam as relações pedagógicas em uma perspectiva cotidiana estão 

interessados em compreender mais do que a percepção dos sujeitos, mas, sobretudo, como 

estes lidam com a questão da autoridade no dia a dia das situações escolares. As inter-relações 

entre autoridade e prática docente, autoridade e disciplina e autoridade e relações sociais estão 

entre os principais focos de interesse desses trabalhos. 

Em um estudo de base etnográfica, Novais (2004) propõe-se a analisar a prática de 

uma professora de português de uma escola pública do Rio de Janeiro e, dentre outros 

aspectos, compreender como a autoridade foi exercida por essa professora em uma turma do 

2º ano do Ensino Médio. O motivo que levou à escolha da professora deve-se ao fato de ela 

ser reconhecida na escola como uma docente que consegue manter a disciplina em sala de 

aula sem ser autoritária, o que, para a autora, constituiu-se como uma oportunidade para 

responder à pergunta que dá nome ao seu artigo: “É possível ter autoridade em sala de aula 

sem ser autoritário?” De acordo com o estudo, o que contribui para que a professora 

investigada mantenha o controle disciplinar é o fato de exercer uma autoridade do tipo liberal, 

entendida como uma relação de poder pautada pelo respeito mútuo e pela obediência 

voluntária. Mediante as observações de sala de aula, Novais (2004) identificou que a 

professora não se colocava como única detentora do conhecimento ou do poder, ou como 

opressora da voz dos seus alunos, e lidava com as regras de maneira negociada. A autora 

sugere que as consequências mais evidentes desse tipo de relação são um comportamento 

mais disciplinado por parte dos alunos e uma postura mais positiva destes diante das regras.  

Araújo (2010), em um estudo de base etnográfica, buscou compreender de quais 

dispositivos pedagógicos os professores se valem para obtenção ou manutenção de sua 

autoridade na sala de aula e como tais dispositivos interferem no cotidiano das relações 

professor-aluno. Como contribuição principal, o trabalho aponta que elementos da 
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organização escolar (como projeto do estabelecimento, clima escolar, relação com os pais, 

características da gestão etc.) interferem nas relações pedagógicas, podendo ser mais ou 

menos favoráveis à autoridade docente conforme o nível de integração por parte da equipe 

pedagógica do ponto de vista das normas e objetivos. Por outro lado, constatou-se que a busca 

pela construção de uma relação mais amistosa com os alunos constitui um dispositivo 

pedagógico eficiente e valorizado tanto pelos professores quanto pelos alunos, indicando que 

cada vez mais a afetividade e a contratualidade passam a se evidenciar como elementos 

significativos na relação pedagógica.  

Por sua vez, o estudo desenvolvido por Lopes (2005) propõe-se a conhecer como se 

estabelecem as relações pedagógicas do ponto de vista da autoridade docente e da liberdade 

dos alunos. A coleta de dados desse trabalho foi realizada por meio de entrevistas (individuais 

e grupais) realizadas com professores e alunos do Ensino Médio noturno de uma escola 

pública de Porto Alegre, além de observações do cotidiano escolar. No que se refere às 

contribuições acerca da autoridade pedagógica, a autora discute, a partir dos dados e reflexões 

teóricas que compõem o estudo, que o exercício da autoridade docente é atravessado por 

diversos fatores, mantendo relação direta com o processo de formação (pessoal e profissional) 

do professor e com as dificuldades contextuais inerentes à contemporaneidade, tais como: 

baixos níveis salariais, precárias condições de trabalho, jornadas duplas ou triplas de trabalho, 

desvalorização social docente e descentralização do saber, expressa pela possibilidade de 

contato dos alunos com informações por meio de novas mídias. Nesse contexto, a autoridade 

docente deixa de ser dada a priori, constituindo-se como um elemento a ser construído 

mediante a incessante necessidade de demonstração de sua utilidade. O desânimo pelo 

engajamento nessa construção conduz, por vezes, ao desinteresse, por parte dos alunos, ou ao 

enrijecimento do controle disciplinar, por parte dos professores, dificultando uma prática 

pedagógica pouco reflexiva e, consequentemente, pouco viabilizadora de uma formação para 

a autonomia. 

 Em uma perspectiva particularmente distinta dos trabalhos que enfocam a questão da 

autoridade pelo viés das práticas pedagógicas, Casco (2007) esteve mais interessado em 

compreender os elementos constitutivos do exercício da autoridade professoral e o modo 

como interferem na formação dos alunos tanto do ponto de vista do seu processo formativo 

quanto das possíveis implicações que possuem sobre as relações sociais estabelecidas por eles 

na escola: na sala de aula e durante o recreio. Tomando como referencial teórico, sobretudo, 
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autores da Escola de Frankfurt (Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse), o 

autor investigou alunos da 4ª série do Ensino Fundamental de uma escola municipal de São 

Paulo pela observação das relações sociais que se dão, na sala de aula e no recreio, entre 

professores e alunos e destes entre si.  

Dados trazidos por esse estudo indicam que o tipo de autoridade exercido pelo 

professor tem relação direta com práticas de participação dos alunos nas aulas, aspecto que 

não é somente determinado pelo tipo de autoridade docente, mas também pela própria 

característica de cada disciplina (que ocupam entre si lugares hierárquicos distintos). A 

investigação também permitiu constatar o modo como o exercício da autoridade docente está 

fundado em uma relação mecanizada do processo de transmissão do conhecimento, de tal 

modo que práticas de reprodução dos conteúdos são mais valorizadas do que a busca pela 

compreensão dos mesmos. No que diz respeito às relações sociais estabelecidas no recreio, a 

análise encontra correlações entre as práticas de repreensão e classificação realizada pelos 

professores em sala de aula e os agrupamentos formados durante o recreio, permitindo a 

Casco (2007) corroborar sua hipótese inicial de que “[...] a construção das relações sociais que 

se desenvolvem entre os alunos na sala de aula e no recreio são relacionadas com o exercício 

da autoridade professoral” (p. 257). 

Kafrouni (2007), por outro lado, aborda a questão da autoridade como uma das 

problemáticas centrais do seu estudo embora não de modo exclusivo. A pesquisa partiu de um 

trabalho de intervenção, do qual a autora participou como estagiária, em uma escola da 

periferia da cidade de Piraquara-PR, cuja demanda estava relacionada à violência escolar. 

Kafrouni (2007) valeu-se de dados proporcionados pelo processo de intervenção, observação 

participante do cotidiano escolar, grupos operativos com os alunos, aplicação de questionários 

e entrevistas com os professores, entrevistas semiestruturadas com a equipe pedagógica e 

direção da escola, e encontros com alguns pais e com representantes da Secretaria Estadual de 

Educação e da Polícia Militar. 

          A variedade das fontes de informação, associada a propostas não necessariamente 

direcionadas à temática da autoridade, torna dispersas e superficiais as contribuições desse 

trabalho do ponto de vista da questão da autoridade propriamente dita. Entretanto, cabe 

destacar o esforço do estudo em associar a percepção dos atores sociais à construção e lógicas 

das dinâmicas institucionais. A esse respeito, é elucidativa a demonstração de que há na fala 

dos professores uma visão generalizada de que estão “esvaziados de autoridade”, o que os 
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conduz, conforme sugere Kafrouni (2007), a recorrer às estratégias de medidas autoritárias ou 

repressivas, ainda que simbólicas, como encaminhamento para a direção, acionamento da 

Polícia Militar, culpabilização da família e segregação dos anseios dos alunos no processo de 

organização escolar. Tais medidas não deixam de ser reconhecidas pelos alunos como 

violências simbólicas, levando-os, muitas vezes, a reagir diante delas de maneira tão ou ainda 

mais violenta. 

Por fim, o estudo de Bueno e Sant’Ana (2011) – do qual o autor desta dissertação 

participou como Bolsista de Iniciação Científica –, único dentre os estudos reunidos neste 

trabalho a enfocar exclusivamente a perspectiva dos alunos na compreensão acerca da questão 

da autoridade, interessou-se particularmente por tentar compreender quais os elementos 

valorizados pelos alunos na atribuição de legitimidade à autoridade dos professores e como a 

concepção que esses alunos possuem interfere na relação que estabelecem cotidianamente 

com os docentes e com a escola. A coleta de dados do trabalho foi realizada mediante a 

conjugação de observações de sala de aula, encontros grupais e entrevistas semiestruturadas. 

Conforme dados levantados por esse estudo, entre os elementos presentes na 

concepção dos alunos acerca do exercício da autoridade docente, estão o uso do poder 

coercitivo, a capacidade de explicar bem a matéria e o bom relacionamento com os alunos. O 

peso de valorização que cada um desses elementos desempenha varia de acordo com a 

perspectiva como os alunos encaram a situação pedagógica. Ou seja, a percepção do que 

significa e é legitimado como autoridade é distinta desde que o que esteja em jogo seja a 

manutenção da ordem disciplinar, ou o interesse e a necessidade de aprendizagem, ou, ainda, 

a busca pela sociabilidade. De acordo com os autores, o trabalho permitiu concluir que, no 

âmbito concreto das interações cotidianas, as relações entre alunos e professores sustentam-se 

em dois padrões relacionais opostos. Um, em que a autoridade é estabelecida por negociação 

mediante as situações em que o respeito ao professor é contratual; e outro, referenciado em 

uma concepção de autoridade em que o professor se impõe diante dos alunos pelo uso da 

coerção. Para Bueno e Sant’Ana (2011), o contexto em que se presume a existência de uma 

crise da autoridade docente revela, entre outros aspectos, uma rejeição a esse segundo tipo de 

pedagogia em favor de relações pedagógicas amparadas no primeiro tipo de padrão relacional, 

isto é, fundado na negociação. 

 Ao enfocarem o cotidiano das relações pedagógicas, os estudos que abordam 

empiricamente a questão da autoridade são instigados a se atentarem para outros aspectos, que 
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não somente a questão do declínio da autoridade docente. A própria necessidade de 

compreensão do modo como se efetivam as práticas pedagógicas, objeto de análise de alguns 

desses trabalhos, revela uma busca por se avançar no entendimento de como os fatores 

apontados como desencadeantes de uma suposta crise operacionalizam-se no cotidiano 

pedagógico. Tais estudos promovem avanços fundamentais para a análise da questão da 

autoridade ao trazerem para a discussão elementos vivos do cotidiano escolar e, desse modo, 

permitirem o confronto e a atualização das formulações teóricas. Vale ressaltar que, de modo 

geral, corroboram ao mesmo tempo em que alimentam a noção condensada em estudos 

teórico-conceituais de que a negociação e a contratualidade são elementos cada vez mais 

presentes como necessários para o estabelecimento da autoridade nas relações pedagógicas. 

 

2.3.3 Categoria 3: sinalizações pedagógicas 

 

 Essa categoria é composta por dois trabalhos: um de cunho empírico e outro de cunho 

teórico-conceitual, que não puderam ser incluídos em nenhuma das duas primeiras categorias 

apresentadas anteriormente dadas as especificidades de seus objetivos. Por caminhos e 

perspectivas distintas, ambos os trabalhos estão interessados não somente em compreender 

aspectos associados à questão da autoridade no âmbito das relações pedagógicas, mas 

principalmente em sinalizar princípios para o estabelecimento dessa autoridade. É importante 

destacar que a grande distinção que marca esses estudos é justamente o caráter propositivo 

que orienta as análises e reflexões. Independente desse aspecto, contudo, é de interesse para 

este levantamento bibliográfico em particular compreender os elementos analíticos em que se 

apoiam para compreender a autoridade no âmbito pedagógico. 

 O trabalho de Ghiggi (2001) constitui-se a partir de reflexões mobilizadas por uma 

proposta de busca por sentidos capazes de legitimarem a autoridade docente em um contexto 

de pós-modernidade, marcado, conforme pondera o autor, pela crise dos referenciais e da 

legitimidade dos regimes de verdade. A obra do educador Paulo Freire destaca-se como 

principal referencial teórico que conduz as reflexões. Guiggi (2001) salienta que, na 

pedagogia proposta por Paulo Freire, a noção de autoridade aparece relacionada (e não 

oposta) ao ideal de liberdade. Nesse sentido, defende que a educação não pode prescindir da 

noção de autoridade desde que vise à emancipação dos sujeitos. Além do mais, argumenta que 
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grande parte da recusa contemporânea ao conceito de autoridade deve-se ao fato de que 

historicamente as autoridades estiveram vinculadas a ações autoritárias. 

Ghiggi (2001) considera que a função docente possui tanto uma dimensão de 

autoridade pedagógica, ligada ao ensino, como também uma dimensão política, na medida em 

que pode contribuir para a promoção de condições para que os educandos conheçam sua 

realidade e se organizem para transformá-la. Dessa forma, o autor aponta que a autoridade do 

professor deve almejar a produção da consciência crítica como protagonista e viabilizadora de 

condições para a produção do contraditório, já que é pelo contraditório que se faz possível 

reagir e criar alternativa ao estado social vigente. Em suma, a autoridade pedagógica deve 

estar a serviço da promoção do diálogo e de construção de estratégias de superação.  

Vieira (2009) esteve interessada em promover um estudo, de cunho empírico, visando 

a estabelecer bases de legitimação para a autoridade docente compatível com uma proposta de 

“educação para a paz”. A noção de educação para a paz congrega, no estudo, um conjunto de 

referenciais teórico-metodológicos que apostam na educação como caminho para a superação 

da violência e da guerra mediante a promoção de condições para a garantia dos direitos 

humanos e abordagens criativas dos conflitos. O estudo pautou-se pelo propósito investigativo 

de compreender a representação da autoridade dos educadores na perspectiva de estudantes e 

de seus professores, bem como de levantar as características principais que perpassam essas 

representações, identificando como tais características facilitam a prática da educação para a 

paz. A autora ressalta que o objetivo do estudo é conseguir apontar estratégias que auxiliem 

os professores. Como estratégia metodológica, Vieira (2009) optou por usar como 

instrumento de coleta de dados cartas dos alunos aos professores que mais admiravam e 

entrevistas semiestruturadas com os docentes que receberam o maior número de cartas. 

Por meio da análise do conteúdo das cartas e da fala dos professores, Vieira (2009) 

buscou traçar um perfil dos atributos que legitimam a autoridade docente. Para os professores, 

são atributos que lhes garantem o reconhecimento de autoridade: a responsabilidade, a 

assiduidade, a pontualidade, a coerência, o equilíbrio emocional e o respeito à diversidade e às 

diferenças. Do ponto de vista dos alunos, os professores com autoridade são descritos como 

pessoas maduras, adultas, responsáveis, tolerantes e capazes de transmitir valores de 

honestidade e respeito e de estabelecer relações marcadas pelo vínculo, pelo afeto, pela 

solidariedade, pela diversão e pela compreensão. Ao longo do texto, a autora buscou 

esclarecer o posicionamento de alunos e professores a partir de diálogos com concepções 
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teóricas e/ou pedagógicas que buscam elucidar processos e elementos que favorecem a 

legitimação da autoridade e a facilitação de um vínculo pedagógico mais favorável ao respeito 

e à aprendizagem, não se omitindo de expressar seu posicionamento acerca do que considera 

exageros ou carências, acertos ou equívocos no âmbito das relações educativas escolares 

contemporâneas. 

Embora particularmente propositivos, esses trabalhos, reunidos dentro da categoria 

aqui chamada de sinalizações pedagógicas, não deixam de trazer contribuições para uma 

discussão mais analítica acerca da questão da autoridade. Ao se colocarem o desafio de 

indicarem rumos para a construção de relações pedagógicas pautadas em princípios 

específicos de autoridade, tais trabalhos veem-se confrontados com o problema da 

legitimidade da autoridade docente. Suas propostas, pautadas pela construção de práticas 

democráticas, sustentadas no respeito mútuo, no diálogo, na responsabilidade etc., talvez 

sejam sintomáticas de um contexto, cujas características de outros trabalhos vêm 

denunciando: a demanda cada vez maior pela contratualidade como elemento de sustentação e 

legitimação da autoridade docente. 

2.4 Entre avanços e insuficiências 

 

 Tomados em conjunto, os estudos tratados no levantamento bibliográfico apresentado 

neste capítulo caracterizam-se por uma ampla diversidade de enfoques e métodos 

investigativos, o que sugere a multiplicidade de perspectivas pelas quais a questão da 

autoridade pode ser explorada. Mediante um enfoque caracterológico mais quantitativo, 

tivemos a oportunidade de constatar que o número de estudos com esta proposta investigativa 

tem crescido nos últimos anos, sendo também crescente quantidade de trabalhos que se 

caracterizam como estudos empíricos.  

Uma análise ainda mais detida revela que a autoridade se configura como um dos 

grandes dilemas para o campo das relações pedagógicas contemporâneas, constituindo-se 

como um dos principais desafios apontados pelos professores no cotidiano de suas práticas 

profissionais. Do ponto de vista investigativo, os estudos têm se desenvolvido por diferentes 

vias de acesso a esse fenômeno, seja mediante análises teóricas, seja pelo levantamento da 

percepção dos sujeitos que compõem as relações pedagógicas, seja por meio da análise das 

lógicas de constituição do cotidiano escolar. Há ainda trabalhos que se lançam ao propósito 

investigativo de levantar princípios para o norteamento das práticas pedagógicas. 
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De modo geral, os estudos têm indicado que o grande desafio colocado pela 

contemporaneidade tem a ver com o problema da legitimação da autoridade. Em um contexto 

em que a tradição e a instituição escolar enfrentam obstáculos para sustentar essa 

legitimidade, muitos educadores acabam por recorrer a dispositivos de controle como forma 

de tentar garantir a manutenção da ordem escolar. Não é de surpreender que esses mesmos 

educadores, como demonstrado por alguns trabalhos, sintam-se desapropriados no momento 

em que políticas, tais como a Progressão Continuada ou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, venham limitar a utilização indiscriminada de dispositivos usados como forma 

de controle, tais como a reprovação ou a punição. Nesse cenário, também não é de todo 

incomum que alguns estudos sejam atraídos pela prática dos poucos professores que se 

destacam por supostamente conseguirem a manutenção da disciplina sem o apelo a 

dispositivos autoritários. 

É digno de destaque o avanço na discussão acerca da questão da autoridade propiciado 

por trabalhos que enfoquem essa temática como objeto central de investigação. Contudo, não 

se pode deixar de pontuar os múltiplos aspectos ainda insuficientemente explorados. Temos, 

de fato, ainda pouco conhecimento da perspectiva dos outros sujeitos que compõem a relação 

pedagógica, seja de forma mais direta, como é o caso dos alunos, seja de forma mais indireta, 

como os membros que constituem a constelação familiar dos estudantes. Além do mais, 

pouco foi explorado sobre as influências que a socialização dos sujeitos, ou mesmo as 

próprias interações sociais cotidianamente estabelecidas no contexto institucional escolar, 

exercem sobre o modo como as relações de autoridade se constituem no âmbito das relações 

pedagógicas. Nesse sentido, podemos concluir que se fazem necessárias pesquisas que 

abordem de modo mais abrangente a questão da autoridade mediante a exploração de outras 

perspectivas que não somente a dos professores, o que evidentemente não impede que a 

perspectiva destes continue sendo explorada. 

 Este trabalho, em específico, elege a perspectiva dos alunos como objeto central de 

investigação, buscando compreender como percebem a autoridade dos professores, o que 

pensam e como se posicionam em relação a essa autoridade. Em linhas gerais, esta 

investigação está norteada pelos seguintes questionamentos: em relação a quais aspectos os 

professores se constituem como autoridade para os alunos? Quais as bases sustentam o 

reconhecimento desses aspectos? De que forma esses aspectos e fundamentos integram o 

cotidiano das situações em sala de aula e até que ponto ajuda-nos a compreender as variações 



76 

 

 

 

 

 

individuais e situacionais no que tange às experiências discentes em relação à autoridade 

docente? 

 A expectativa é que, a partir do enfoque na perspectiva dos alunos, possamos trazer 

contribuições para o campo de investigação apresentado neste capítulo. Como sujeitos ativos 

na construção do cotidiano e das interações escolares, aptos a considerar e refletir a respeito 

de suas experiências, os alunos devem ser considerados como atores privilegiados para se 

enfocar a questão da autoridade docente, sendo este um dos pressupostos fundamentais que 

embasam a construção deste trabalho.  
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS 

 

Os dois capítulos iniciais tiveram como objetivo a apresentação de um quadro geral 

sobre a temática deste trabalho, permitindo-nos explicitar os pressupostos teóricos e analíticos 

a partir dos quais a presente investigação se constituiu. Em face dos objetivos do presente 

estudo e dado que pretendíamos trabalhar com a perspectiva dos alunos a partir de um 

enfoque em sua ações cotidianas no contexto das relações pedagógicas em sala de aula, 

optamos pela realização de uma pesquisa de cunho qualitativo, na modalidade Estudo de 

Caso, consonante com os princípios interacionistas de investigação (BECKER, 1993; 

BRUYN, 1972; COULON, 1995; SANT’ANA, 2003, 2007, 2010; SIROTA, 1994) e 

orientado segundo uma lógica etnográfica de investigação (WOODS, 2005).  

O objetivo deste terceiro capítulo é apresentar o modo como se desenvolveu o 

processo de investigação, inicialmente partindo de alguns princípios metodológicos 

norteadores da condução do trabalho de campo, em um segundo momento caracterizando o 

processo de investigação propriamente dito e, por fim, indicando a forma como se deu o 

trabalho de análise dos dados. 

3.1 Os princípios metodológicos da investigação 

 

De acordo com Becker (1993), em um estudo de caso, o pesquisador se coloca na vida 

da comunidade que pretende estudar, buscando ver o que as pessoas normalmente fazem 

enquanto realizam seu conjunto cotidiano de atividades. É de interesse do observador saber 

como as pessoas interagem umas com as outras, quais os conteúdos e consequências das 

interações, bem como a forma que os participantes as discutem e as avaliam. O conteúdo das 

observações são registrados o mais brevemente possível após estas terem sido realizadas. Na 

medida do possível, para efeito de análise, os relatos devem conter descrições detalhadas 

sobre as ações, mapas de localização das pessoas enquanto atuam e transcrições literais das 

conversações. 

Essa proposta metodológica de Becker (1993) alinha-se a uma tradição interacionista 

de pesquisa. Dentre os pressupostos teórico-metodológicos mais relevantes das abordagens 

interacionistas, são mais significativos para os propósitos deste trabalho considerar que a 

realidade é compreendida como uma construção social, em um processo dialético em que os 

indivíduos constituem a vida social mediante a exteriorização de suas subjetividades ao 
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mesmo tempo em que se constituem enquanto subjetividade pela interiorização da 

objetividade da vida social (BERGER E LUCKMANN, 1976). Aliado a esse pressuposto, 

considera-se que a construção social da realidade efetiva-se cotidianamente, em meio às 

interações sociais dos indivíduos, em um contínuo e interminável processo de negociação. A 

esse respeito, é elucidativo a perspectiva analítica de Goffman (1986, 1992) segundo a qual os 

indivíduos constantemente constroem suas ações tendo em vista produzir uma determinada  

definição de situação, o que significa dizer que a ação de um indivíduo precisa ser tomada 

como uma estratégia para conseguir do outro uma resposta desejada. Nesse sentido, constitui 

interesse de um estudo de abordagem interacionista investigar o modo como se efetivam as 

definições de situação que integram um processo de construção da realidade, o que exige a 

consideração dos valores, motivos e estratégias mobilizados e da verificação dos consensos e 

dissensos produzidos no interior das interações sociais.  

Deve-se ressaltar, contudo, como pondera Sirota (1994), que tomar a realidade como 

construção social que se processa mediante as interações sociais não significa entender que 

cada interação social parta de um vazio situacional a partir do qual uma nova realidade é 

inteiramente construída a cada nova interação. Conforme pondera a autora, o que demarca os 

estudos interacionistas é a ênfase investigativa nos processos de negociação da realidade, 

porém, sem com isso negligenciar os condicionantes que antecedem ou definem os limites e 

possibilidades das interações sociais. Em suma, um estudo guiado pelos princípios 

interacionistas de investigação está interessado em compreender as lógicas pelas quais a vida 

social se constitui, e isso exige do pesquisador uma implicada postura de se colocar na vida 

dos atores que participam da constituição da vida social investigada e, concomitantemente a 

isso, levantar o maior número possível de elementos sociais e interacionais que participam 

dessa constituição. 

Nessa mesma linha de argumentação, Sant’Ana (2003) salienta que o aspecto que 

unifica as abordagens designadas interacionistas é o enfoque metodológico dado à 

investigação das interações entre os indivíduos. As abordagens interacionistas interessam-se 

pelo que as pessoas fazem e como atuam na vida social, quais as suas crenças, perspectivas, 

valores e motivações. A vida institucional é vista como constituída a partir de significados 

compartilhados pelos seus membros. São esses significados, segundo a autora, que oferecem 

sentido às ações sociais. De especial interesse é também o aspecto ressaltado por Coulon 

(1995), ao sustentar que uma característica fundamental das abordagens interacionistas é 
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privilegiar o estudo dos indivíduos no contexto natural onde interatuam, compreendendo as 

interações entre eles como o que há de mais fundamental na vida social. 

Estudar os fenômenos a partir do que as pessoas fazem, o modo como interagem, 

tomando como ponto de partida a vida dos sujeitos em seu contexto natural de interação 

corresponde exatamente aos objetivos principais de um Estudo de Caso conforme a 

abordagem defendida por Becker (1993). Para o autor, nessa modalidade de investigação deve 

o pesquisador coletar dados mediante a participação na vida cotidiana do grupo ou 

organização que pretende investigar. Em termos gerais, a tarefa do pesquisador nesse tipo de 

proposta metodológica consiste em observar como as pessoas que ele estuda comportam-se 

em situações com as quais se deparam cotidianamente e, através da conversa com essas 

pessoas, descobrir as perspectivas que elas possuem sobre os acontecimentos observados pelo 

pesquisador. 

A respeito dessa proposta metodológica apresentada por Becker (1993), vale ressaltar 

que nela podemos encontrar, como argumenta Coulon (1995), uma das noções fundamentais 

das abordagens interacionistas e, por consequência, um dos elementos-chave do presente 

trabalho de investigação: o conceito de perspectiva. Coulon (1995) recorre às considerações 

teórico-metodológicas desenvolvidas por Howard Becker na obra “Boys in White”  para 

apontar a especificidade conceitual da noção de perspectiva conforme as abordagens 

interacionistas. Para o autor, a noção de perspectiva designa não só um conjunto de ideias 

como também de ações implicadas na solução de um determinado problema situacional. 

Nesse sentido, identificar a perspectiva dos sujeitos frente à realidade ou a um determinado 

fenômeno implica desvendar tanto o modo como tais sujeitos refletem quanto a forma como 

agem diante das situações cotidianas. 

 Baseado nesse entendimento, Coulon (1995) salienta que é mediante a identificação 

das formas pelas quais os atores perspectivam a realidade que se torna possível ter acesso aos 

sentidos que atribuem a um determinado fato social. Ao mesmo tempo, a compreensão da 

perspectiva dos sujeitos diante de certo fenômeno apresenta-se como caminho promissor para 

a compreensão da cultura que o envolve, já que, como analisa o autor, uma perspectiva é 

sempre um fenômeno ao mesmo tempo individual e cultural na medida em que toda ação, 

mesmo que individual, está atrelada às obrigações e deveres decorrentes da posição ocupada 

pelos indivíduos em uma determinada situação social. 
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 Aprofundando-se de maneira ainda mais minuciosa nessa questão, Sant’Ana (2010) 

esclarece que a compreensão das perspectivas de outrem requer muitas vezes a interpretação 

de elementos que estão para além dos aspectos visíveis de determinadas situações, fazendo-se 

necessária a consideração de processos externos à interação. Acima de tudo, conforme 

sublinha a autora, para que o pesquisador consiga se aproximar da perspectiva dos sujeitos 

que investiga, necessita estar disposto a se colocar no lugar deles para compreender as 

significações que atribuem às situações. 

 Em consonância com esses princípios, Becker (1993) aponta a observação participante 

como uma das técnicas de coleta de dados mais valiosas para o estudo de caso, na medida em 

que oferece ao pesquisador a oportunidade de engajamento nas atividades cotidianas do grupo 

estudado. Além das observações, o autor aponta também as entrevistas (individuais ou 

grupais) como técnica de investigação promissora dentro de um estudo de caso, por 

permitirem ao pesquisador o contato com informações relevantes, como as experiências 

anteriores de um participante, suas opiniões particulares sobre questões correntes ou, 

dependendo do contexto, a elucidação sobre tipos habituais de comunicação entre os membros 

de um grupo. A depender, ainda, do problema e objetivos da pesquisa, outras técnicas de 

investigação podem ser também utilizadas, como análise documental ou análise de dados 

estatísticos gerados pela comunidade ou grupo investigado. 

Cabe pontuar que, de maneira bastante evidente, os princípios que guiam as pesquisas 

interacionistas aproximam-se das propostas de investigação etnográfica. De acordo com 

Woods (2005, p. 18, tradução nossa), etnografia significa, basicamente,  

[...] descrição do modo de vida de uma etnia ou grupo de indivíduos. Interessa-se 

pelo que as pessoas fazem, como se comportam e como interatuam. Propõe-se a 

descobrir suas crenças, valores, perspectivas, motivações e o modo em que tudo isso 

se desenvolve e se relaciona com o tempo ou de uma situação a outra. 

 Em adição a isso, Woods (2005) adverte que embora se ampare amplamente em uma 

proposta descritiva do cotidiano, uma perspectiva etnográfica não se resume a oferecer uma 

fotografia do grupo estudado mediante uma mera descrição da realidade. Mais do que isso, o 

etnógrafo busca avançar para além da superfície, interessando pelo que existe por trás da 

ação, o que é possível levando-se em consideração o ponto de vista dos sujeitos. Interessa ao 

pesquisador etnógrafo descobrir não somente o que existe de constante em uma realidade, 

mas também as propriedades que oscilam, aparecem como ambíguas ou incongruentes. 
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 Buscando, inclusive, articular interacionismo e etnografia, Woods (2005) chega a usar 

a expressão “etnografia de orientação interacionista”, para designar um tipo particular de 

etnografia cuja principal particularidade está em atribuir ênfase especial ao estudo do Eu, em 

como ele interpreta, como interatua com os outros e com o seu meio, como é influenciado 

pelas forças internas e ao mesmo tempo como as influencia. Segundo o autor, as orientações 

interacionistas dão especial enfoque na volição dos indivíduos, reconhecendo sua capacidade 

de escolha em meio às possibilidades oferecidas pelo contexto. Em função disso, atribuem 

ênfase especial à descrição das motivações e estratégias dos atores, mais do que na 

intersecção entre a vida cotidiana e as estruturas sociais. 

 

3.2 A definição do caso e o processo de investigação 

 

Becker (1993) esclarece que, nas ciências sociais, a metodologia dos Estudos de Caso 

herda esse nome da tradição médica e psicológica. Em essência, o pressuposto fundamental de 

todo estudo de caso é o de que é possível se chegar à compreensão de um determinado 

fenômeno a partir do estudo de um único caso. Nas ciências sociais, a noção de caso se 

amplia. Dessa forma, um caso não designa necessariamente um único indivíduo, podendo se 

referir a uma organização, um grupo ou uma comunidade. 

Neste trabalho, em específico, estamos chamando de caso uma turma do 9° ano do 

ensino fundamental de uma escola pública da rede estadual de Minas Gerais. A escola está 

situada na área urbana do município de Ouro Branco, mais precisamente no limite entre o 

centro e um bairro periférico da cidade. Fundada em 1952, a escola atende desde 1998 alunos 

dos quatro últimos anos do ensino fundamental e dos três anos constituintes do ensino médio. 

Possui ao todo aproximadamente 1000  alunos, divididos em três turnos. Os alunos da turma 

investigada frequentavam a escola no turno da tarde. 

Quanto à cidade de Ouro Branco, trata-se de um município de pequeno porte, com 

população estimada de 37.492 habitantes no ano de 2013, de acordo com consulta realizada 

no site do IBGE. Deve-se ressaltar que, por ocasião da atividade industrial, característica do 

município, a cidade recebe diariamente um contingente considerável de habitantes de 

municípios vizinhos, que ali vão somente para trabalhar. Além do mais, muito provavelmente 

também em função do processo de industrialização, a população do município tem crescido 

nas últimas décadas. Em 1991, a população contabilizada foi de 27.423 habitantes, havendo, 
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portanto, em 22 anos, um crescimento de 36,5%, taxa de crescimento populacional acima da 

registrada no mesmo período tanto no estado de Minas Gerais (24,5%) quanto no Brasil 

(29,9%). 

Ainda de acordo com informações obtidas no mesmo site (conforme link 

disponibilizado no tópico de referências deste trabalho), trata-se de um município 

preponderantemente de economia industrial, sendo 71% do seu PIB proveniente da indústria 

contra 28,6% do setor de serviços e somente 0,4% de atividades ligadas à agropecuária. Tais 

percentuais particularizam Ouro Branco em relação à maior parte dos demais municípios 

mineiros e brasileiros. Em Minas Gerais, o PIB do estado possui 32,5% de proveniência de 

atividades industriais, 58,2% do setor de serviços e 9.3% do setor agropecuário. Já 

indicadores nacionais revelam que no Brasil 29.3% do PIB advém do setor industrial, 

enquanto 65% têm proveniência do setor de serviços e 5.7% do setor agropecuário. 

Como podemos perceber, trata-se de um município de economia caracteristicamente 

industrial em um contexto (nacional e estadual) em que economicamente prevalece o setor de 

serviços. Embora não disponhamos de dados oficiais, é possível afirmar que uma parcela 

considerável da população do município trabalha no setor industrial, seja por vínculo direto 

com uma grande empresa siderúrgica brasileira que possui uma de suas usinas alocada no 

município, seja por vínculo indireto com essa empresa através de suas prestadoras de serviço. 

Essas informações sobre as particularidades econômicas do município serão importantes para 

a contextualização acerca das características socioeconômicas dos sujeitos da pesquisa, que 

apresentaremos mais adiante. 

 

3.2.1 A entrada no campo 

 

A escolha da escola para realização da pesquisa se deu mediante um levantamento 

inicial, através da consulta à Superintendência Regional de Ensino (SRE-Conselheiro 

Lafaiete), de escolas da rede estadual
11

 dispostas no município de Ouro Branco e que 

                                                             
11 Optamos por trabalhar com escolas da rede estadual por estarem vinculadas a políticas de gestão e organização 
mais amplas e menos vinculadas a particularidades locais, permitindo um universo maior de comparação com 

outros estudos. 
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oferecessem os últimos anos do ensino fundamental
12

. Das escolas listadas, foi selecionada 

aquela que atendesse alunos moradores do maior número de regiões do município de Ouro 

Branco
13

 e, evidentemente, cujos professores de uma turma do 9° ano do Ensino Fundamental 

aceitassem a presença do pesquisador em suas aulas. 

Em meados do mês de janeiro de 2013, anteriormente ao início do período letivo, 

realizamos contato com o diretor da escola, o qual se mostrou solícito e receptivo à proposta 

da pesquisa, porém alertando para o fato de que nossa presença nas aulas deveria contar com 

autorização da supervisora, vice-diretora e os professores. O mesmo diretor convidou-nos 

para participar da primeira reunião anual da escola – ocasião na qual seriam distribuídas as 

turmas entre os docentes – para que apresentássemos a proposta da pesquisa e 

conversássemos com os professores a respeito da possibilidade de acompanhar suas aulas. 

 Surpreendentemente para nós, a receptividade em relação à pesquisa contou com uma 

prontidão absoluta por parte de todos os professores. Nenhum docente se manifestou contrário 

à observação de suas aulas, sendo que alguns, inclusive, pelo costume de sempre trabalharem 

com turmas dos últimos anos do ensino fundamental e por saberem que muito provavelmente 

seriam professores das turmas do nono ano, demonstraram satisfação em saber que suas aulas 

seriam observadas. Não podemos negar que essa receptividade por parte da escola e dos 

professores foi incialmente por nós encarada com certo estranhamento. Em primeiro lugar, é 

vastamente conhecido dentro da literatura que trata sobre a técnica de observação participante 

nas escolas que muitos professores se sentem desconfortáveis com a presença do pesquisador 

em suas aulas (BECKER, 1993, BRUYN, 1972; BURGUESS, 1997). Por outro lado, nossa 

própria experiência anterior como pesquisador iniciante ainda no período de graduação foi 

                                                             
12 A opção por se trabalhar com alunos do ensino fundamental tem relação com o fato de, conforme apontado 

por Silva (2007), haver indícios na literatura educacional de que fenômenos de indisciplina escolar, um dos 

aspectos comumente associados à crise da autoridade dos educadores, é mais presente entre alunos do ensino 

fundamental, na faixa etária entre 14 e 15 anos (isto é, cursantes dos últimos anos do ensino fundamental). 

13 Embora de pequeno porte, geograficamente o município de Ouro Branco se caracteriza por marcante 

fragmentação na divisão do seu território, sendo seus bairros distribuídos de forma relativamente distante entre 

si. A distribuição populacional entre as regiões do município coincide em grande parte com diferenças no nível 

socioeconômico da população. Uma das escolas estaduais que oferece ensino fundamental, por exemplo, está 

localizada em uma região periférica da cidade ocupada por três bairros cuja população preponderantemente 

ainda é ou já foi empregada de cargos mais bem remunerados da mencionada empresa siderúrgica. Já a escola 

selecionada, a maior do município em termos do número de alunos, localiza-se em uma região também 
geograficamente periférica, porém, mais próxima e de mais fácil acesso às demais regiões da cidade e, portanto, 

com um público menos particularizado do que as outras escolas do município. 
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marcada por situações em que alguns professores demonstravam-se claramente desfavoráveis 

em relação à observação de suas aulas. 

 De modo semelhante ao ponderado por Silva (2007) na descrição de seu processo de 

ingresso no campo de pesquisa, também nos perguntamos sobre o que poderia significar 

aquele estado de prontidão absoluta. Estaríamos diante de certa desorganização por parte da 

escola, característica do modo como provavelmente lidava com outras questões? Nossa 

presença na escola estaria sendo vista como uma forma de seus agentes se mostrarem ou 

serem ouvidos? Talvez provocados pelo contato com as considerações do estudo de Silva 

(2007), essas duas hipóteses, também apresentadas em seu trabalho, afiguraram-se 

inicialmente como as mais pertinentes naquele momento
14

.  

 Consideramos, contudo, algumas peculiaridades da relação por nós estabelecida com a 

escola que poderiam ser apontadas como fatores dessa boa aceitação. Em primeiro lugar, 

estávamos em uma escola acostumada a receber alunos de universidades geralmente para 

realização de estágios e não para uma pesquisa. Era uma situação nova provavelmente para 

maioria daqueles professores. Inclusive, fomos apresentados em diversas ocasiões pelo diretor 

aos demais funcionários como estagiário. Por outro lado, muitos professores entusiasmaram-

se com o fato de sermos psicólogo. Foi bastante ilustrativa a fala de uma professora assim que 

a vice-diretora nos apresentou aos docentes presentes na primeira reunião anual: “Que bom 

que você é psicólogo; já tenho uns dois alunos pra te encaminhar [risos]”. Durante todo o 

trabalho de pesquisa, o desamparo que muitos professores e profissionais se viam diante de 

situações complexas explicavam as constantes situações em que éramos procurados, nos 

corredores, no pátio e até no portão da escola ao final das aulas, para busca de discussão de 

casos. A oportunidade da chegada de um profissional psicólogo, que tem a ação da escuta 

como uma de suas funções socialmente mais reconhecidas, tenha talvez facilitado nossa 

aceitação naquele contexto, ainda que por mais de uma vez procuramos esclarecer que não 

estaríamos ali no lugar de psicólogo, e sim como pesquisador/mestrando em educação. 

 No início do ano letivo havia somente duas turmas do 9° ano do ensino fundamental. 

Como estávamos interessados no estudo de caso de uma única turma, tivemos que optar por 

uma das duas. Solicitamos, então, aos diretores e professores presentes na reunião que nos 

                                                             
14 Becker (1993) ressalva que a questão da inserção do pesquisador nas organizações é por vezes negligenciada 

dos debates metodológicos, o que para o autor se configura como um problema particularmente grave. Entender 

os fatores que levam uma organização a aceitar ou não um pesquisador diz da estrutura da própria organização.   
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indicassem a turma com maior diversidade de alunos do ponto de vista da relação estabelecida 

com os docentes. A maior parte dos profissionais indicou o 9° ano B, sendo que uma pequena 

parcela argumentou no sentido de não haver diferença entre as duas turmas (9°A e 9°B). 

Optamos, então, por eleger como estudo de caso o 9° ano B, que inclusive foi apontado pelos 

diretores como a turma mais diversificada do ponto de vista da idade dos alunos. 

Contratuamos com os professores e diretores que usaríamos em torno de um semestre para 

realização das observações, inicialmente acompanhando todas as aulas da semana e, em um 

momento futuro, selecionando alguns dias da semana ou algumas aulas para serem 

acompanhadas. Informamos, também, sobre a possibilidade de entrevistas com alguns dos 

alunos da turma investigada e alertamos sobre nosso compromisso ético com o sigilo em 

relação ao resguardo da identidade de todos os participantes da pesquisa, tanto alunos, como 

os profissionais da escola e mesmo a própria instituição. Além do mais, comprometemo-nos a 

realizar um ou mais encontros ao final da pesquisa (após a defesa da dissertação) para uma 

devolutiva dos resultados aos professores, diretores e demais interessados. 

 

3.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Devemos não perder de vista as considerações apresentadas por Sacristán (2005) 

acerca da noção de aluno. De acordo com o autor, o termo é por demais abstrato, na medida 

em que engloba diferentes atores dentro de uma mesma designação. Em sentido estrito, é 

preciso reconhecer que não existe um aluno ideal, da mesma forma que não existe uma 

infância, uma adolescência ou uma juventude ideal. O que existe são seres concretos, 

inseridos em meios sociais, familiares, grupais e comunitários específicos, condicionados, 

portanto, em grande parte pelas oportunidades concretas oferecidas pelo meio ao qual 

pertencem. Em suma, entende o sociólogo que os sujeitos somente são inteligíveis quando 

tomados em suas particularidades concretas. 

É por estarmos de acordo com esse posicionamento que entendemos ser importante 

uma caracterização mais ampla dos alunos da turma investigada. As informações condensadas 

nessa caracterização foram conseguidas mediante a aplicação de um questionário junto à 

turma investigada. O 9° B, como chamado pelos professores e alunos, iniciou o período letivo 

com um total de 40 alunos. Logo nas primeiras semanas de aula, entre uma série de 
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remanejamentos de alunos, teve seu número reduzido para um total de 36, sendo 20 meninos e 

16 meninas
15

.  

Como já adiantado pelos diretores, os alunos da turma eram bastante diversificados do 

ponto de vista das idades. Havia alunos dos 13 aos 17 anos, distribuídos na seguinte 

proporção: uma (2,7%) aluna de 13 anos, 18 (50%) alunos de 14 anos,  10 (27,8%) alunos de 

15 anos,  cinco (13,9%) alunos de 16 anos e dois (5,5%) alunos de 17 anos. Com relação às 

cores, 13 alunos declaram-se brancos, 12 pardos e 11 pretos
16

. Quanto à religião, em sua 

grande maioria (66,7%) os alunos declaram-se católicos, sendo que 25% declaram-se 

evangélicos pentescostais, 5,6% disseram acreditar em Deus, porém não serem adeptos de 

nenhuma religião e um aluno se declarou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias (popularmente conhecida como “Igreja dos Mormons”). 

A maior parte dos alunos (81%) do 9° B reside em casa própria (da família), sendo que 

somente sete (19%) moram em casa alugada. Quanto à ocupação dos pais ou responsáveis, 

predomina tanto em relação ao pai ou responsável masculino quanto em relação à mãe ou 

responsável feminina, uma maior concentração de alunos provenientes de famílias com 

trabalhadores do setor de serviços. Dos 36 alunos da turma, 14 (39%) possuem pai ou 

responsável do sexo masculino trabalhador do setor de serviços, nove (25%) do setor 

industrial, dois (5,6%) do setor agropecuário e seis (16,7%) aposentados. Quatro alunos não 

possuem pai ou responsável do sexo masculino e uma aluna declarou que o pai está 

desempregado. Já com relação à responsável do sexo feminino, a imensa maioria de alunos 

(47,2%) procedem de famílias cuja mãe ou responsável são trabalhadoras do setor de serviços 

ou simplesmente donas de casa (47,2%). Somente um aluno não possui responsável do sexo 

feminino. É significativo que no geral a ocupação dos pais ou responsáveis dos alunos da 

turma investigada contrasta com as características econômicas do município, cuja maior 

                                                             
15 No final do mês de maio, por ocasião da autorização da Superintendência Regional de Ensino, uma nova 

turma de alunos do 9° ano do ensino fundamental foi criada na escola observada. Essa nova turma, chamada de 

9°C, foi composta por uma mescla de alunos oriundos do 9° A e do 9° B. Além do mais, houve alguns 

remanejamentos entre alunos do 9°A e 9°B, de tal forma que a turma original selecionada como amostra deste 

estudo de caso foi praticamente desfeita nos dois últimos meses de observação. Para efeitos de organização de 

nosso estudo, mesmo diante dos remanejamentos, optamos por manter a delimitação do 9° B original como os 

sujeitos deste estudo de caso, mesmo porque na ocasião em que se deram as modificações o trabalho de 

observação de campo já estava praticamente concluído em relação aos propósitos investigativos por nós 

colocados. 
16

 Para caracterização das cores, valemo-nos da categorização utilizada pelo IBGE nos censos demográficos: 

preto, branco, pardo, amarelo e indígena. 
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rentabilidade, como comentamos anteriormente, está densamente concentrada no setor 

industrial. 

No tocante à renda familiar, a turma investigada é composta de alunos provenientes de 

famílias cuja remuneração total é de até três salários mínimos (até R$ 2.034,00) para 41,6% 

dos casos, entre três e seis salários mínimos  (de R$2.034,00 a R$4.068,00) para 31,6% dos 

casos e maior do que seis salários mínimos (mais de R$4.068,00) para 8,3% dos casos. Três 

alunos não responderam ou não souberam responder sobre a renda mensal de sua família. É 

importante ressaltar que os três alunos que alegaram renda familiar acima de seis salários 

mínimos são de grupos familiares constituídos de sete membros, incluindo o aluno. 

Com relação à escolaridade dos pais, é interessante pontuar que, em estando no 9° ano 

do ensino fundamental, boa parte dos alunos já superou o nível de escolaridade dos seus 

responsáveis (do sexo masculino e do sexo feminino). O pai ou responsável do sexo 

masculino de 15 (41,7%) alunos possuem ensino fundamental incompleto, enquanto de sete 

alunos (19,5%) possuem ensino fundamental completo, de três (8,3%) possuem ensino médio 

completo, de dois (5,6%) possuem superior completo e de outros dois (5,6%) estavam 

cursando faculdade no momento da pesquisa. Já a mãe ou responsável do sexo feminino de 16 

(44,5%) alunos possuem ensino fundamental incompleto, enquanto de cinco (13,9%) possuem 

ensino fundamental completo, de quatro (11,1%) possuem ensino médio completo, de três 

(8,3%) possuem ensino superior completo e de dois (5,6%) estavam cursando faculdade no 

momento da pesquisa. 

No mais, é preciso dizer que ao serem questionados sobre as formas como costumam 

preencher o tempo livre de que dispõem, podendo optar por mais de uma atividade, é 

interessante destacar que 72,2% dos alunos dizem assistir televisão, 61,1% dizem passar 

“batendo papo” com os amigos na internet, 50% relatam gostar de ouvir música e 47,2% 

dizem praticar esportes. Outras atividades mencionadas com menor frequência foram “bater 

papo” com os amigos em espaços públicos (30,5%), conversar com seus pais e irmãos 

(30,5%) ir à Igreja (19,4%), visitar familiares (16,7%), ir a barzinhos e/ou restaurantes (8,3%) 

e ler (somente uma aluna mencionou essa atividade). Nenhum aluno mencionou ir ao cinema 

ou ao teatro, o que em partes pode ser explicado pela praticamente inexistência de oferta 

dessas alternativas no município. 

Entre amigos, o principal assunto que os alunos dizem tratar é sobre garotos e garotas 

(sexo, namoro, paqueras), sendo esta uma opção assinalada no questionário por 80,5% dos 
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participantes. Festas (mencionado por 58,3%), lazer (lembrado por 50%) e música 

(mencionado por 50%) representam outros assuntos bastante considerados entre amigos. O 

assunto Escola foi mencionado como um dos interesses nas conversas entre amigos para 36% 

dos alunos, sendo mais frequente do que “amenidades” (fofocas, TV, besteirol, etc.) citado 

por 33,3%, “problemas com a família”, lembrado por 25%, e “estética”, citado por 19,5%. 

Outras informações a respeito do perfil sociocultural dos alunos investigados serão 

ainda apresentadas ao longo do processo de análise dos resultados, ocasião na qual novamente 

recorreremos a dados levantados a partir da aplicação do questionário. A sistematização de 

informações a respeito do contexto da pesquisa, bem como do perfil sociocultural dos sujeitos 

investigados, é desejável em qualquer trabalho de investigação, sendo de importância crucial 

para estudos baseados na metodologia dos estudos de caso, cuja perspectiva é de proporcionar 

o avanço no conhecimento acerca de determinado fenômeno a partir da produção de pesquisas 

em contextos e com populações específicas na esperança de que sejam continuamente 

comparados na medida em que novos estudos sejam produzidos a respeito do mesmo 

fenômeno e diante de um público com caraterísticas similares (BECKER, 1993). 

 

3.2.3 O trabalho de observação 

 

Ao discutir sobre as técnicas de coleta de dados em estudos de caso, Becker (1993) 

atribui especial destaque à observação participante. Em algumas de suas formulações deixa 

entender que o estudo de caso deve ser orientado e reorientado à luz do desenvolvimento das 

observações. Em termos gerais, o autor coloca a observação como técnica de coleta de dados 

norteadora da condução da investigação e, inclusive, da decisão e especificação das 

necessidades e características do papel a ser desempenhado pela utilização de outras 

tecnologias complementares. 

A respeito das vantagens da metodologia da observação participante para a pesquisa 

de campo, Burgess (1997) reflete que o mundo social não é somente objetivo, envolvendo 

significados subjetivos e experiências construídas pelos participantes nas situações sociais, 

sendo tarefa do pesquisador desvendar e interpretar tais significados e experiências dos atores 

sociais. A observação do cotidiano é, segundo o autor, uma das formas de se atingir esse 

propósito. O observador participante está especificamente interessado nas situações cotidianas 

e como os atores se comportam nelas. Entre as vantagens da observação participante, Burgess 
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(1997) aponta a possibilidade de se recolher dados ricos e pormenorizados em contextos 

naturais. Além do mais, o observador pode ter acesso a relatos de situações dentro da própria 

linguagem dos atores. 

No processo de desenvolvimento desta pesquisa buscamos desenvolver o trabalho de 

observação de acordo com os princípios interacionistas de pesquisa, particularmente bem 

delimitados no clássico trabalho de Bruyn (1972). Para o autor, em grande parte inspirado 

pelo diálogo com a obra de pesquisadores interacionistas da Escola de Chicago, o observador 

participante compartilha, com os indivíduos estudados, atividades e sentimentos cotidianos, 

mediante o estabelecimento com estes de relações face a face. Nesse processo, é inevitável 

que observador e observado modifiquem-se mutuamente no processo de observação. Por esse 

motivo, é fundamental para o observador conseguir manejar o nível de distanciamento e 

envolvimento pessoal no contexto estudado. 

Em suma, Bruyn (1972) entende que o observador participante deve se esforçar para 

se constituir em um elemento o mais natural possível da cultura e do cotidiano dos sujeitos 

observados. Tal recomendação também está presente nas considerações de Burguess (1997) 

para quem o observador, ao longo do processo de observação, deve procurar causar o mínimo 

possível de efeitos no desenrolar espontâneo das situações sociais. 

Buscamos pautar a condução do nosso trabalho por tais princípios durante todo o 

tempo de permanência no campo de pesquisa. Para que isso fosse viabilizado, enfatizamos 

desde o primeiro contato com o diretor da escola, quando apresentamos a proposta do 

trabalho, e principalmente nos primeiros contatos com os professores e alunos, que estaríamos 

no contexto escolar somente como um observador e jamais como um avaliador ou 

fiscalizador, seja de desempenho, seja de comportamento ou qualquer outro aspecto. Contudo, 

em se tratando de interações sociais, sabemos que as situações são sempre imprevisíveis. Por 

vezes fomos confrontados com situações em que claramente ficava transparecido que nosso 

lugar na instituição não era o de um observador em sentido puro. Para alguns professores, 

continuamos a ser ao longo de todo o trabalho de pesquisa “o estagiário”. Para outros, a 

imagem de “psicólogo” permaneceu como preponderante, o que ficava explícito pelas 

abordagens nos corredores ou mesmo em certos comentários no meio das aulas. 

Evidentemente, em algumas situações, a impressão era de que prevalecia a imagem do 

pesquisador, quando, por exemplo, éramos questionados sobre o andamento do trabalho. 
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No caso dos alunos, a impressão é que prevaleceu em relação a nós, sobretudo ao 

longo das três primeiras semanas de observação, a imagem de “professor”. Como salientado 

por Hargreaves (1967, p. 201 apud Burgess, p.90), “qualquer adulto (que não esteja vestido 

como um operário) que apareça na escola deve ter aos olhos deles [dos alunos] qualquer forte 

relação com a profissão de professor”. Era assim que éramos encarados por grande parte dos 

estudantes do 9° B ou mesmo por alunos de outras turmas, que nos abordavam nos 

corredores, nos intervalos ou nos recreios, para saber o motivo de “um professor” estar ali 

misturado aos alunos em um cenário que normalmente não previa essa figura.  

A esse respeito, o tempo todo sempre tivemos em consideração as análises de 

Goffman (1992), para quem os indivíduos buscam se informar sobre os outros sempre que 

estão na presença de alguém que é novo na interação. De acordo com o autor, a informação 

que se tem a respeito dos indivíduos tem como razão pragmática definir a situação, isto é, 

encontrar informações que permitem conhecer o outro de modo a saber o que esperar dele ou 

qual a melhor forma de agir para conseguir dele uma resposta esperada. Acerca dessas 

dificuldades inerentes ao processo interacional, mais uma vez Bruyn (1972) nos parece uma 

referência importante ao alertar para o fato de que o observador sempre irá perturbar a 

conduta natural de um grupo; parte, contudo, do trabalho de pesquisa consiste em tentar 

minimizar ao máximo esta perturbação a fim de melhor interpretar os acontecimentos.  

Baseado nessas indicações, buscamos manter um posicionamento pautado pelo critério 

da coerência no modo de se colocar nas situações cotidianas, tentando definir a situação de 

forma a reforçar que nosso papel no contexto escolar era o de um observador/pesquisador. 

Nesse sentido, procuramos sempre que possível evitar conversas isoladas com os professores 

e diretores durante o período das aulas, nos intervalos ou recreio (por exemplo, nos 

corredores, na sala de professores ou nas salas de diretoria). Embora diversas vezes 

convidados, até mesmo com certa insistência pelos professores e membros da diretoria, 

optamos por não lanchar com os professores; permanecíamos no recreio, geralmente 

caminhando pelo pátio, tentando, eventualmente, nos aproximar de algum aluno ou pequeno 

grupo de alunos para conversar. Com relação aos alunos, em alguns momentos participamos 

de atividades recreativas jogando tênis de mesa ou peteca. Foi interessante que, no início, 

alguns alunos demonstravam-se surpresos com nossa participação nessas atividades, até o 

tempo em que essa situação parece ter se tornado habitual, o que podia ser percebido pela 

diminuição de atenção que aquele acontecimento gerava para os demais alunos da escola. 
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Com o passar do tempo, a impressão era de que nossa presença, embora atípica, tenha 

se tornado mais natural para a turma. Alguns alunos chegavam a nos confidenciar questões 

sobre os professores e demonstravam não mais se importarem com o fato de estarmos 

observando atividades “ilegais” do ponto de vista das normas escolares, como colas, cópia das 

tarefas escolares dos colegas ou saídas da sala quando da ausência de algum professor. 

Evidentemente, aparentava ser motivo de certa curiosidade ou mesmo de desconfiança o fato 

de alguém estar o tempo todo com um caderno (diário de campo) realizando anotações. 

Porém, após várias semanas de anotações sem que nenhuma informação confidencial da 

turma tenha sido revelada, é possível que muitas das desconfianças em relação ao que era 

anotado tenham se esvaziado ou pelo menos se amenizado. 

As observações foram realizadas ao longo do primeiro semestre de 2013. Nas seis 

primeiras semanas, assistimos a todas as aulas. Subsequentemente a esse período inicial, 

optamos por selecionar um conjunto menor de aulas
17

 de maneira em que as aulas de todos os 

professores pudessem ser acompanhadas pelo menos uma vez por semana
18

. Ao todo, 

observamos 222 aulas, correspondendo a um total de 185 horas de aulas observadas. Vale 

relembrar, como informado no tópico anterior, que na última semana do mês de maio, o 9° B 

original, turma que constitui a amostra de sujeitos deste estudo de caso, foi praticamente 

desfeita em função de remanejamentos associados à criação de uma nova turma de 9° ano do 

ensino fundamental na escola pesquisada. Ainda assim, dado que nos preparávamos para o 

início das entrevistas e conclusão do trabalho de campo, prevista para primeira semana do 

mês de julho (final do semestre letivo), optamos por manter a delimitação do 9° ano B como 

                                                             
17 Os motivos para essa redução no tempo de observação se deve a uma série de contingências, algumas das 

quais exteriores ao próprio trabalho de investigação. Durante todo o trabalho de campo, conciliamos a pesquisa 

com o exercício da atividade profissional como psicólogo de em um serviço de saúde mental. Em função do 

volume de dados gerado pelo trabalho de campo, associado à indisponibilidade de tempo para revisões críticas 
do material coletado, sentimos que a condução da pesquisa vinha sendo prejudicada pela pouca disponibilidade 

para nos dedicarmos à organização, sistematização e análise das informações colhidas no campo de pesquisa. 

Com a redução do tempo de observação, talvez tenhamos perdido na qualidade do contato com o cotidiano 

escolar, mas certamente ganhado na qualidade de planejamento e direcionamento do trabalho de campo. Além 

do mais, como ressalta Becker (1993), é preciso que o pesquisador consiga reconhecer o momento em que os 

dados começam a se repetir de tal forma que se torne possível para ele a construção de um modelo descritivo 

mais ou menos constante do funcionamento do cotidiano. Após seis semanas de observação, sentimos que 

estávamos inteirado de maneira suficiente com o contexto da turma investigada para que, a partir de então, 

pudéssemos nos concentrar em aspectos mais específicos, como, por exemplo, identificar as motivações 

envolvidas para se acatar ou não às ordenações de um determinado professor.  

 
18

 Nos dias em que somente algumas aulas foram assistidas, evitamos chegar em uma aula que não fosse a 

primeira daquele dia. Ficávamos até o recreio ou até a segunda ou quarta aula. 
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nossa amostra de estudo de caso, o que nos levou a realizar, no último mês de trabalho de 

campo, observações nas três turmas para as quais foram direcionadas alunos do 9° B original. 

Outro detalhe é de fundamental importância para o esclarecimento do trabalho de 

observação. Nossas observações concentraram-se especificamente nas relações de sala de aula 

(assim também entendida as aulas de educação física, que ocorria no pátio e quadras da 

escola). Durante muitos recreios, permanecíamos na escola, buscando estabelecer conversas 

informais com os alunos, estreitar vínculos, porém somente anotávamos alguma situação 

desde que de fato relevante para os propósitos da investigação. 

Durante as observações, buscávamos registrar o mais rápida e fielmente possível as 

situações condizentes com nosso problema de pesquisa. Preocupamos, também, em relatar em 

com o máximo possível de literalidade a fala dos sujeitos em cada situação, buscando 

transcrever de modo o mais completo que podíamos as interações em sala de aula mediante 

identificação dos diálogos, contextos e sujeitos envolvidos. Particularmente, estivemos 

interessados em identificar e descrever situações em que a obediência ao professor acontecia 

ou não, os sujeitos normalmente envolvidos nessas situações, o contexto em que aconteciam 

e, na medida do possível, as motivações que contribuíam para que alunos acatassem ou não as 

ordens dos professores. Evidentemente, com relação a esse último aspecto, na maior parte das 

vezes, só conseguíamos conhecer com maior detalhes a perspectiva dos alunos depois de 

transcorrida a situação, quando tínhamos a oportunidade de indaga-lo sobre os motivos que o 

levaram a esse ou aquele posicionamento. 

É importante salientar que nem sempre as ordens enunciadas pelos professores são 

explícitas; não sair da sala sem pedir ao professor, não conversar durante as explicações, 

sentar em seus lugares para o início das aulas, prestar atenção nas explicações, interessar-se 

pelo conteúdo, entre outras prescrições, podem ser apontadas como exemplos de situações em 

que o professor se coloca como uma figura de poder, sem que necessariamente necessite a 

todo instante emitir tais ordenações. Por essa razão, identificar a aceitação ou oposição à 

autoridade docente implicava considerar cada contexto em sua particularidade, identificando o 

conteúdo prescrito da ordem social seja expressa, seja implicitamente. 

Na medida do possível, os diários de campo foram digitados imediatamente após a 

saída do campo de observação. Isso muitas vezes em função do fato de que, dada a 

complexidade das situações ocorridas em sala de aula, no diário eram feitas somente 

pontuações descritivas a serem transformadas em um texto mais bem sistematizado e 
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formulado no processo de revisão e digitação. Além do mais, seguindo a recomendação de 

Becker (1993) sobre a necessidade de análise dos dados e revisão das estratégias e hipóteses 

de pesquisa ao longo de todo o processo de observação, sempre durante ou mesmo após a 

digitação do diário de campo, anexávamos comentários no final dos documentos, revíamos 

hipóteses e lançávamos questionamentos em relação a aspectos nem sempre explorados 

suficientemente no contexto de observação. Esse exercício de análise constante do material 

proveniente do trabalho de campo foi de fundamental importância para o avanço na 

compreensão de algumas situações, como teremos a oportunidade de melhor esclarecer, ainda 

neste capítulo, no tópico em que comentaremos especificamente a respeito da análise dos 

dados. 

 

3.2.4 Aplicação do questionário 

 

Nem todas as informações a respeito dos elementos que constituem o cotidiano escolar 

são possíveis de ser acessadas a partir da observação participante. Muitos dados nem chegam 

a ser revelados de forma direta no cotidiano escolar, demandando outras estratégias de coleta 

de dados. Exemplo disso são informações acerca das características socioeconômicas ou 

socioculturais dos alunos investigados, somente acessíveis mediante o questionamento aos 

sujeitos ou, eventualmente, à consulta de documentos que disponham dessas informações. 

 Embora as entrevistas tenham se constituído como segundo método de destaque deste 

trabalho, conforme será apresentado adiante, sabíamos sobre a inviabilidade de se entrevistar 

todos os alunos. Além do mais, certas informações, desde que colhidas mediante entrevistas, 

tornam-se por demais difíceis de uma sistematização futura, havendo meios mais adequados e 

econômicos, por assim dizer, de acesso a essas informações, como os questionários, por 

exemplo. Optamos por lançar mão desse instrumento como estratégia de levantamento de 

informação a respeito da turma investigada que nos possibilitasse uma melhor caracterização 

daqueles alunos como jovens concretos, com características culturais específicas, 

provenientes de uma determinada comunidade, de um determinado grupo familiar, 

participante de determinados grupos que os singularizam enquanto um conjunto de jovens 

alunos específicos. 

Constituímos um questionário (disponibilizado no Anexo 1) composto de questões 

referentes: ao perfil dos entrevistados (no que diz respeito a sexo, idade, raça/cor, religião); ao 



94 

 

 

 

 

 

contexto familiar (moradia, renda familiar e escolaridade dos pais ou responsáveis); ao lazer 

(formas de ocupação do tempo livre, atividades com a família, relações com os amigos e 

relações com a internet); ao trabalho (se trabalha ou não, se prefere estudar ou trabalhar, 

expectativas para o futuro com no que diz respeito à relação trabalho e estudos); à relação 

com a educação (modo como encara a escola e os estudos); e por fim a algumas informações 

exploratórias a respeito da relação com os professores (papel do professor e o que pensa dos  

seus professores).  

Em linhas gerais, o questionário atendeu a dois objetivos básicos desta pesquisa. Um 

primeiro deles, já especificado, diz respeito a uma estratégia de caracterização mais 

sistemática dos alunos investigados no que se refere a informações a respeito do perfil 

socioeconômico e sociocultural desses estudantes. Um segundo objetivo esteve relacionado a 

uma oportunidade de, a partir do questionário, levantar informações a serem melhor 

exploradas nas situações de entrevista, como por exemplo, esclarecer uma opinião declarada 

pelo aluno no questionário a respeito de algum professor em específico ou comentar a 

resposta dada pelo aluno no questionário sobre a relação que mantêm com os estudos. 

A aplicação do questionário se deu em meados do mês de maio (terceiro mês de 

investigação) durante o horário de uma aula cedida pela professora de ensino religioso. Todos 

os alunos concordaram em participar. Digno de nota, é que as perguntas que geraram maior 

número de comentários foram aquelas relacionadas aos professores. Muitos alunos 

questionavam-nos se de fato não mostraríamos aqueles questionários aos professores, talvez 

com algum receio de que fossem perseguidos ou repreendidos em função de suas opiniões. 

Mesmo esclarecendo e reafirmando o contrato de sigilo em relação às informações oferecidas 

no questionário, temos evidências suficientes para considerar que nem todos os alunos foram 

sinceros com relação a esses quesitos relacionados aos professores, conforme alguns 

admitiram em suas entrevistas.  

Entrevista com Alberto19, 07/05/2013) 

Pesquisador: Você gosta da Carmem [professora de história]? 

Alberto: Nem um pouco. Acho ela enjoada demais. 

Pesquisador: Mas no seu questionário você respondeu que gosta. 

Alberto: Eu tava mentindo. 

                                                             
19 Os nomes de alunos, familiares, professores e demais profissionais da escola na qual se realizou esta pesquisa 
são fictícios, tendo em vista a preservação da identidade de todos os participantes diretos e indiretos do processo 

de investigação. 
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Pesquisador: Você mentiu por quê? 

Alberto: Tava com um pouco de medo de que os professores vissem. Mais ou 

menos, né?  

 

Entrevista com Eduardo, 21/05/2013 

Pesquisador: E em relação ao que é ensinado aqui na escola, o que você acha? No 
seu questionário você até respondeu que “tem coisas úteis e inúteis em número 

equilibrado”. Ou seja, tem tanto coisas úteis e coisa inúteis. Como você classifica o 

que é útil e inútil? 

Eduardo: Não, mas acho que nem é tanto essa coisa de ser inútil. Talvez eu tenha 

até respondido errado. Porque até que tudo é útil. Eu até acho que vou utilizar não 

tudo, mas que é útil é, né? (grifos nossos). 

 

Nem por isso, contudo, podemos desconsiderar a importância do questionário, dado 

que com relação a essas perguntas ligadas aos professores e à relação com os estudos o 

principal interesse, conforme comentado, era o de levantar elementos para serem debatidos 

nas entrevistas, conforme teremos a oportunidade de visualizar na descrição de algumas 

passagens transcritas no capítulo seguinte. 

 

3.2.5 Entrevista com os alunos 

 

Becker (1993) salienta a importância da utilização de entrevistas em um estudo de 

caso. Para o autor, mediante entrevistas é possível ter acesso a informações tais como as 

origens sociais e experiências anteriores de um participante, da mesma forma que suas 

opiniões particulares sobre questões correntes podem ser exploradas como forma de 

contextualizar os fenômenos observados. O autor também diferencia as entrevistas das 

conversas informais ocorridas ao longo do processo de observação. Ainda que ambos os tipos 

de interação entre pesquisador e pesquisado sejam de fundamental importância para o acesso 

a elementos da perspectiva dos sujeitos, as entrevistas se caracterizam, de acordo com o autor, 

por um modo mais estruturado de interação, em que determinados temas ou questionamentos 

são mais ou menos definidos a priori, sendo as conversas informais mais espontâneas e por 

vezes associadas a temáticas emergentes das situações. 

Neste trabalho, tanto as conversas informais quanto as entrevistas tiveram uma 

importância fundamental para a compreensão e contextualização de parte significativa das 

observações. Dadas as especificidades da possibilidade de melhor estruturação das 
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informações oferecidas pela estratégia das entrevistas, estas assumiram, juntamente com as 

observações, um papel bastante destacado em nosso trabalho de campo. 

Ao longo do processo de observação, sempre estivemos preocupados em caracterizar 

os alunos em relação ao modo pelo qual se relacionavam com os professores. Alguns alunos 

eram mais tímidos, não apresentando quase nenhuma interação mais direta com o professor, a 

não ser em relação ao estritamente necessário, como apresentação do caderno para o visto, 

resposta às chamadas ou leitura de algum texto, quando solicitado. Outros alunos buscavam 

relações mais abertas com os professores, sendo mais participativos durante as aulas, fazendo 

questionamentos, solicitando sair da sala, em certos casos arriscando brincadeiras com os 

próprios docentes. Entre esses dois tipos mais extremos, podíamos ainda encontrar grupos 

intermediários em relação à intensidade e frequência nas relações: alunos que pouco 

interagiam diretamente com os professores, embora com papel bastante ativo nas interações 

com os colegas, ou, pelo contrário, alunos que frequentemente procuravam interagir com os 

professores, embora pouco participativos em relação às interações com os colegas em sala de 

aula. Havia, ainda, aqueles alunos cujas interações com a maior parte dos docentes se 

caracterizava por relações quase sempre conflituosas, na maior parte das vezes aparentemente 

ligadas à frequente participação deste aluno em comportamentos e situações tidos como 

violadores das regras escolares. 

Mediante a caracterização desses tipos de alunos com relação às características da 

interação com os docentes, foi possível identificar o que a partir de Bruyn (1972) podemos 

considerar como informantes significativos. Acreditamos haver duas formas pelas quais a 

noção de informantes significativos possa ser compreendida à luz da análise desse autor. Em 

primeiro lugar, serve para designar aqueles participantes da pesquisa com boa capacidade de 

leitura e articulação de informações a respeito do grupo pesquisado. Por outro lado, pode 

designar sujeitos que, independente da capacidade de leitura e articulação de informações 

acerca do grupo, ocupa, em relação a este, posicionamentos específicos, podendo ser 

encarados como representantes de determinadas perspectivas pelas quais o cotidiano costuma 

ser apreendido. 

O imenso volume de dados gerados ao longo de um semestre de observação, associado 

a um tempo relativamente curto para a conclusão da pesquisa de mestrado, constituía um 

cenário que praticamente inviabilizava uma entrevista detalhada com a totalidade de alunos da 

turma investigada. Diante deste contexto, selecionamos um total de 10 alunos (5 meninos e 5 
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meninas) para participação nas entrevistas individuais, sendo estes alunos escolhidos em 

função das características distintas em relação ao modo pelo qual se posicionavam na relação 

com os professores. Os 10 alunos inicialmente selecionados aceitaram participar das 

entrevistas. Conforme determinação da escola, solicitamos prévia autorização dos pais dos 

alunos entrevistados mediante apresentação de um termo de esclarecimento acerca do 

propósito da pesquisa e das entrevistas e solicitação para que assinassem um termo de 

consentimento livre e esclarecido autorizando a entrevista dos filhos
20

.  

Para que conseguíssemos pontuar de maneira similar entre os entrevistados alguns 

elementos essenciais acerca dos objetivos deste estudo, optamos pela realização de entrevistas 

semiestruturadas, mediante um planejamento prévio das questões a serem abordadas. Esse 

planejamento inicial condensou-se na produção de um roteiro de entrevista, conforme 

disponibilizado em anexo (Anexo 2). O embasamento neste roteiro teve como proposta um 

mero norteamento da entrevista, visando a uma melhor sistematização das informações 

coletadas entre os diferentes entrevistados. O desenrolar das entrevistas, contudo, 

desenvolveu-se conforme as circunstâncias contextuais da interação e das particularidades de 

cada entrevistado, de tal forma a tentar aproximar as entrevistas de uma conversa mais 

informal em que os alunos entrevistados se sentissem mais à vontade. 

As entrevistas ocorreram na própria escola, em uma sala específica disponibilizada 

pela direção, durante o horário das aulas. A saída dos alunos das aulas para participação nas 

entrevistas foi negociada com os próprios alunos e com os professores. O tempo de duração 

das entrevistas variou de aluno para aluno, sendo a média de 43 minutos por entrevista. 

Conforme combinado com os alunos entrevistados, todas as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas em sua integralidade. 

 

3.3 A análise dos dados 

 

                                                             
20 Ao adotar esse procedimento, vimo-nos diante de um aparente paradoxo. Por um lado, ao entendermos que os 

alunos são sujeitos capazes de falarem por si a respeito de suas experiências, escolares ou não, consideramo-los 

como atores capazes de também realizar uma leitura da situação escolar e ponderar, sem a necessidade de 

intervenção dos pais, sobre a pertinência e viabilidade em se participar ou não de um estudo como o aqui 

proposto. Por outro lado, acabamos por nos comprometer com a escola de solicitar a autorização dos pais antes 
de realizar as entrevistas, na medida em que esta fora colocada como uma das condições para que a pesquisa 

fosse permitida na instituição. 
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O processo de organização, sistematização e análise dos dados provenientes desta 

investigação se deu em diferentes etapas, sendo as primeiras efetuadas de forma paralela e 

concomitante ao próprio trabalho de campo. A orientação para o planejamento do trabalho 

analítico esteve amparada em Becker (1993) para quem práticas de pesquisa de campo que 

envolvam estudos de caso e técnicas de observação participante devem necessariamente 

contemplar uma proposta de análise essencialmente sequencial, isto é, em um processo cujas 

etapas vão se sucedendo na medida em que o pesquisador está coletando seus dados. Isso 

implica considerar que a coleta de dados se desenvolve tendo como base para o seu 

direcionamento a análise condicional dos dados coletados anteriormente, de modo que uma 

análise definitivamente mais abrangente seja possível ao final do trabalho de campo. 

Nesse sentido, ao longo de todo o processo de pesquisa empírica, preocupamo-nos em 

realizar leituras diárias e sistemáticas dos dados coletados, buscando identificar lacunas ou 

pontos em comum, consonâncias ou contradições, ou ainda tentando construir hipóteses que 

nos indicassem caminhos para compreensão dos fenômenos observados. Ao final de cada dia 

de observação, momentos depois da saída da escola, os diários de campo eram digitados, o 

que nos propiciava por vezes uma melhor organização das informações e uma revisão mais 

detalhada do conteúdo. As impressões surgidas durante as observações ou mesmo durante a 

digitação do diário de campo eram registradas em tópicos intitulados “comentários” e 

“hipóteses”, posicionados ao final do relato de cada dia de investigação. Um procedimento 

similar foi adotado no processo de transcrição das entrevistas, em que impressões eram 

registradas mediante comentários em relação a trechos específicos. No geral, tais comentários 

registram a evolução do processo de interpretação dos dados e o encadeamento reflexivo que 

pautou as principais conclusões alcançadas. 

A sistematização dos dados em caráter mais estruturado, que possibilitou o 

delineamento do eixo de exposição dos resultados, foi inspirada nas considerações e 

indicações para análise de conteúdo propostas por Bardin (1994). Para essa autora, valer-se de 

técnicas de sistematização do conteúdo dos dados tem, entre outros objetivos, a função de 

tentar afastar os perigos da compreensão espontânea. Trata-se de adotar em relação aos dados 

uma atitude de vigilância crítica, evitando leituras simples do real ou aceitar o caráter 

provisório de hipóteses advindas da análise superficial ou do contato com as primeiras 

impressões. 
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É importante salientar, contudo, que para Bardin (1994) não é possível se falar em 

análise do conteúdo como um procedimento único e definitivo, a ser aplicado de forma 

prescritiva a qualquer trabalho. Nas palavras da própria autora, “a técnica de análise do 

conteúdo, adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada 

momento [...]” (BARDIN, 1994, p. 31). 

Em suma, a análise do conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, não sendo propriamente um instrumento, mas antes um leque de apetrechos, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

visando propiciar condições para a produção de inferências acerca do emissor da mensagem 

ou sobre o meio investigado. Essa inferência é feita mediante recorrência a indicadores 

presentes no próprio conteúdo da comunicação (BARDIN, 1994). 

No caso específico deste trabalho, nossa análise definitiva do conteúdo, realizada após 

o término do trabalho de campo, se desenvolveu em três etapas. Em um primeiro momento, 

denominado por Bardin (1994) de pré-análise, realizamos uma leitura flutuante do material, 

de modo a identificar índices, entendidos como trechos ilustrativos (de falas ou de descrições 

do diário de campo) de aspectos ligados aos questionamentos que orientaram nossa 

investigação. As análises prévias, ocorridas ao longo do trabalho de campo, facilitaram essa 

etapa, de tal forma que muitos índices já haviam sido especificados até aquele momento. 

A segunda etapa consistiu em uma exploração do material a partir dos índices 

selecionados, visando à organização destes em termos da definição de um eixo coerente para 

apresentação da análise. Neste momento, decisões acerca da lógica da apresentação dos 

resultados foram tomadas, decisões estas cujos critérios estiveram pautados pelas perguntas 

constituintes da pesquisa. 

A terceira e última etapa, sem dúvida a mais densa do ponto de vista analítico, foi 

marcada pelo que Bardin (1994) nomeia como codificação e categorização. A codificação 

designa um processo por meio do qual os dados brutos são sistematicamente transformados 

em unidades, as quais possibilitam uma descrição mais organizada das características 

pertinentes do conteúdo. Nesse momento, índices localizados em períodos diferentes das 

observações, ou provenientes de técnicas distintas de coleta de dados, são reunidos dentro de 

um mesmo código na medida em que possibilitem a ilustração de um aspecto comum de 

acordo com a perspectiva e objetivos analíticos almejados. A categorização é uma etapa 

posterior e complementar à codificação, em que se opera a classificação de elementos 
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constitutivos de um conjunto de dados por diferenciação e reagrupamento segundo o gênero 

de informação trazido pelo conteúdo. O que permite a reunião de diversificados elementos 

dentro de uma mesma categoria é aquilo que existe de comum entre eles. A categorização tem 

por objetivo fornecer uma representação mais objetiva dos resultados, dando visibilidade a 

índices não diretamente acessíveis a uma análise superficial dos dados em estado bruto. 

Segundo Bardin (1994), o processo de categorização pode se dar mediante a 

distribuição de elementos de acordo com categorias delimitadas a priori ou mediante a 

classificação dos elementos em categorias resultantes da própria codificação dos elementos. 

Esse segundo caso caracteriza melhor o processo de categorização desta pesquisa, na medida 

em que a constituição das categorias se deu a posteriori à codificação dos conteúdos 

provenientes do trabalho de campo.  

No mais, é possível que um melhor entendimento acerca da forma como procedemos 

na efetuação da análise do conteúdo seja alcançado no transcorrer da exposição dos 

resultados. Em algumas passagens, procuramos sintetizar através de quadros o modo como os 

índices foram agrupados de modo a nortearem a exposição dos resultados. 
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CAPÍTULO 4 - A AUTORIDADE DOCENTE NA PERSPECTIVA DISCENTE: 

LEITURAS DO COTIDIANO DA SALA DE AULA 

 

Diário de campo, Aula de História, 21/02/2013 

[Heloisa também chega atrasada e a professora de história solicita que ela assine o 

“caderno de delitos” [sic]. A aluna assina o caderno e sai para buscar uma mesa e 

uma cadeira, pois não havia lugar para se sentar na sala, que estava bastante cheia. A 

professora recomeça a aula e os alunos mantêm-se em silêncio acompanhando a 

explicação dada por ela sobre a matéria. De repente, é interrompida pela aluna 

Heloisa, que chega carregando a mesa e a cadeira que havia saído para buscar]. 

Professora: Brincadeira, viu! Olha quantas horas: 13:24. Vocês sabem que se eu 
chegar atrasada aqui 24 minutos atrasados o que eu vou escutar? 

[A professora espera Heloisa se sentar para poder recomeçar a aula. Ao retomar a 

explicação, alguns alunos interagem paralelamente à fala da professora. Esta pega o 

caderno de delitos e faz anotações, olhando para os alunos. Isso é suficiente para que 

as interações sejam interrompidas, restabelecendo o silêncio. A professora retoma a 

explicação]. 

 

Diário de campo, Aula de Ensino Religioso, 18/02/2013 

[A professora chega e encontra bastante dificuldade para conseguir que todos os 

alunos entrem para a sala. Aproximo-me para avisar que hoje observarei aquela aula. 

Ela responde: “Tudo bem, mas provavelmente vou me descontrolar toda”. A 
professora começa a aula com uma oração. Mal consigo ouvir a sua voz, diante do 

barulho provocado pelas interações e movimentações dos alunos pela sala. Há 

muitas interações entre os alunos, uma boa parte permanece do lado de fora. Em 

seguida, a professora anuncia que começará a aula passando no quadro um texto 

iniciado na aula anterior] 

Alberto: Professora, não vamos fazer a oração não? 

Professora: Já fizemos. 

Alberto: Ah não! Eu quero participar da oração. 

[A professora não dá atenção e segue copiando o texto no quadro. Bernardo e 

Alberto saem da sala mesmo na presença da professora. Esta nota que alunos saem, 

mas volta a escrever no quadro, buscando não interferir. Só depois de um tempo, 

diante da ausência um pouco mais prolongada dos alunos, é que a professora sai da 
sala, aparentemente atrás de Bernardo e Alberto. Da porta da sala, avisa os alunos no 

corredor que, desde que eles não voltem, chamará a vice-diretora. Os alunos 

voltam.] 

Alberto [demonstrando-se irônico]: Desculpa Celina. Só fui ali rever meus “parças”. 

Tava com saudade deles. 

Marília: A Celina tá com mais preguiça que a gente, olha a letra dela. 

   

Há entre esses dois trechos que acabamos de apresentar mais em comum do que à 

primeira vista pode parecer. Ambos descrevem episódios que se passam na mesma turma de 

alunos, o 9º ano B, narram acontecimentos de aulas do início do ano letivo de 2013 – para ser 

mais exato, ambas as aulas aconteceram na primeira semana letiva após o recesso para o 

carnaval (segunda semana letiva do ano) – e ilustram especificamente os momentos iniciais 
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dessas aulas. Obviamente, contudo, o que de fato chama a atenção ao compararmos essas 

descrições é a discrepância que logo identificamos entre dois cenários que tanto têm em 

comum, justamente tendo em vista que, como aspecto mais saliente, destaca-se o fato de se 

apresentarem como episódios com modos de configuração situacional particularmente tão 

distintos: no primeiro, um desenrolar da situação mais direcionado conforme as definições 

propostas pela professora; no segundo, uma circunstância em que há momentos em que a 

professora encontra muita dificuldade para impor um determinado direcionamento da situação 

e, quando isso ocorre,  não chega a produzir um controle tão rígido como na primeira, 

inclusive permitindo a expressão da ironia por parte de um aluno e um comentário jocoso por 

parte de uma aluna. 

 O que está por trás das diferenças nos modos como essas situações se configuram? O 

que isso tem a nos dizer a respeito da questão da autoridade docente? Antes de tudo, vale 

destacar que, amparados por uma perspectiva interacionista de investigação, sempre teremos 

como pressuposto analítico central a tese de que, ainda que aspectos associados ao contexto 

social mais amplo estejam presentes, é no nível das interações cotidianas que uma parcela 

significativa da realidade é construída e negociada (SIROTA, 1994). A esse respeito, a 

questão da autoridade docente é bastante elucidativa na medida em que, como ilustram as 

duas passagens anteriormente apresentadas, ainda que do ponto de vista dos elementos que 

compõe o plano de fundo do cenário interativo as circunstâncias descritas sejam bastante 

parecidas, algo da ordem da cotidianidade dos encontros, isto é, do modo como se 

estabelecem cotidianamente as interações, parece ser sobremaneira decisivo para que 

situações se configurem de maneiras tão distintas. Partindo desse entendimento, é importante 

que esteja claro que será no conteúdo das interações cotidianas, no modo como o desenrolar 

das situações é continuamente negociado e nas motivações que direta ou indiretamente 

definem o direcionamento dessas negociações, que buscaremos os fundamentos analíticos 

para a problemática aqui enfocada. 

 No caso específico das discrepâncias entre os modos de configuração situacional do 

ponto de vista da questão da autoridade docente, desde que nos propuséssemos a encarar essas 

variações unicamente a partir das diferenças em relação ao controle disciplinar exercido pelo 

professor em suas aulas, já encontraríamos elementos suficientes para uma complexa 

discussão. Afinal, o que está por trás do fato de alguns professores, mais do que outros, 

conseguirem um maior controle das situações em sala de aula no que diz respeito ao aspecto 
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disciplinar? Acontece que a questão se complexifica ainda mais na medida em que nos 

atentamos para o fato de que o reconhecimento ou não reconhecimento da autoridade docente 

não se reduz unicamente a elementos de ordem disciplinar. Ao nos concentrarmos naquilo que 

os alunos dizem a respeito das relações que estabelecem com os docentes, rapidamente 

percebemos que do professor não é esperado simplesmente uma autoridade do ponto de vista 

da administração das regras, mas também de outros aspectos, tais como o domínio do 

conteúdo, a competência didática, o bom relacionamento com os alunos, entre outros que 

buscaremos melhor precisar ao longo deste capítulo. Essa diversidade de componentes da 

autoridade docente aparece bem ilustrada na fala de uma das alunas da turma investigada: 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Você acha que existem professores que os alunos obedecem mais do 

que outros? 

Laís: Tem. A Carmem tem muita moral, o Otávio também; bonzinho ele. Assim: 

ele não xinga, ele não é aquele professor que chega a xingar. E ele, assim, tem 

muita moral com os alunos também. 

Pesquisador: O que explica isso que você chama de diferença de moral?  

Laís: Ah, ele assim... interagir com os alunos, brincar também. Não ser aquele 
professor todo rígido. A Rúbia também, falam que ela é meio bobinha, assim, mas 

eu não acho. Porque ela explica a matéria muito bem, a aula dela é bacana e ela, 

assim, diverte com todo mundo também: brinca e é isso. 

Pesquisador: E se o professor somente for rígido? 

Laís: É o caso da professora de artes. 

Pesquisador: Mas obedecem? 

Laís: Obedece, tipo assim, deixar de falar as coisas. Porque igual lá na sala: ela [a 

professora de artes] chega e todo mundo fica de cara fechada e já fica quieto pra até 

mesmo pra não render assunto com ela porque ela é muito chata. A gente acaba 

tendo que obedecer mais pra evitar confusão, entendeu? 

 

Os trechos destacados (“xingar”, “brincar”, “interagir”, ser “chato” , “rígido”,  

“bonzinho”, “explicar a matéria muito bem”) revelam elementos de ordens distintas no âmbito 

da relação professor-aluno. Diante disso, somos confrontados com uma indagação que, a 

nosso ver, é basilar para se iniciar qualquer discussão acerca da questão da autoridade 

docente: afinal, o que os alunos esperam de um professor, isto é, em relação a que, 

especificamente, é para os alunos o professor uma autoridade? Essa questão nos remete a uma 

das problemáticas centrais deste trabalho, qual seja, a busca por identificar, mediante um 

enfoque na perspectiva dos alunos, quais os aspectos assumidos pela autoridade docente. 

Além do mais, provoca-nos em relação a outras problematizações igualmente significativas: 

quais as bases de fundamentação desses aspectos, isto é, quais as fontes das quais advém sua 
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legitimidade? De que modo tais aspectos se entrelaçam à constituição das interações 

cotidianas e como variam de aluno para aluno e de situação para situação? 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma sistematização dos dados obtidos mediante 

a pesquisa de campo, tomando como fio condutor os questionamentos investigativos deste 

trabalho. Em um primeiro momento, concentramo-nos em um esforço de caracterização dos 

aspectos assumidos pela autoridade docente na perspectiva dos alunos, buscando analisa-los 

em termos das bases de sustentação nas quais se vinculam. Em um segundo momento, 

procuramos articular esses aspectos a uma leitura mais ampla das interações cotidianas, 

propondo-nos a enfocar prioritariamente as relações entre autoridade docente e o modo como 

as situações se configuram em sala de aula. 

 

4.1 As bases de fundamentação da autoridade docente 

 

Em conformidade com a definição do conceito de autoridade da qual se vale este 

trabalho, por bases de fundamentação da autoridade docente entendemos as fontes das quais 

advêm a legitimidade do poder dos professores. Do ponto de vista investigativo, estamos, 

portanto, interessados em identificar, mediante um enfoque na perspectiva dos alunos, os 

fatores subjacentes ao reconhecimento de um determinado aspecto do poder docente como 

legítimo e, portanto, como autoridade. 

A grande quantidade de dados gerados pelo trabalho de campo demandou-nos um 

exaustivo processo de análise e sistematização do conteúdo das informações provenientes das 

entrevistas e dos registros das observações. Como forma de organizar os dados em 

consonância com as problemáticas de pesquisa propostas, optamos por construir categorias 

analíticas de modo a facilitar tanto o processo interpretativo quanto a exposição dos 

entendimentos alcançados. Em um primeiro momento desse processo, preocupamo-nos em 

compreender os diferentes aspectos assumidos pela autoridade docente no âmbito da 

perspectiva dos alunos para que, em um segundo momento, pudéssemos analisa-los em 

termos das fontes das quais cada um desses aspectos auferem sua legitimidade.  Uma 

sistematização dos aspectos mais valorizados pelos alunos na definição do professor como 

autoridade deu origem às categorias apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Aspectos da autoridade docente e suas respectivas bases fundamentação 
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Bases de Fundamentação  Aspectos da autoridade docente 

Prerrogativas disciplinares do papel 

escolar docente 

Regulação dos comportamentos e atividades escolares; 

Avaliação dos alunos quanto ao desempenho do ofício 

discente; 

Caráter pedagógico da função social 

docente 

Pressuposta superioridade no que se refere ao domínio 

do saber escolar; 

Responsabilidade pelo gerenciamento da ação 

pedagógica; 

Atributos pessoais do professor 

 

Postura pessoal favorecedora do vínculo interpessoal. 

 

Esses foram os aspectos possíveis de serem identificados a partir dos dados coletados. 

Atém certo ponto, surpreendeu-nos a ausência de um aspecto que tínhamos como hipótese de 

sustentação da autoridade docente: o aspecto geracional. Não obstante as análises de autores 

como Arendt (1954/2009), Renaut (2005) e Singly (2006), que apontam para o fim da 

tradição como definidora dos princípios que regem as relações intergeracionais educativas, 

acreditávamos que na fala de alguns alunos pudesse aparecer a legitimidade da autoridade 

docente vinculada ao fato de ser este um adulto, ou uma pessoa mais velha. Isso não apareceu 

na fala de nenhum dos alunos ao longo do processo de investigação, o que nos sugere a 

pertinência da constatação de autores que discutem a modernização das relações sociais em 

apontar para o fato de que os aspectos geracionais já não ocupam, como outrora, um lugar de 

destaque no processo de legitimação da assimetria entre adultos e crianças, o que 

evidentemente não significa que estejam completamente ausentes. 

Aspectos de ordem disciplinar, pedagógica e pessoal prevaleceram na análise das 

perspectivas dos alunos investigados. Evidentemente, a relevância adquirida por cada um 

desses aspectos é ou pode ser mutável de acordo com a variabilidade do contexto situacional, 

dos sujeitos constituintes da interação, dos interesses em jogo, entre outros fatores que 

posteriormente buscaremos analisar. O que por ora nos interessa de maneira mais fundamental 

é especificar a dinâmica de vinculação de cada um desses aspectos com as bases que 

sustentam sua legitimidade, o que foi possível mediante um trabalho de diálogo entre os 

dados provenientes da pesquisa de campo e leituras teóricas identificadas como pertinentes às 
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finalidades analíticas desta investigação. Com o objetivo de apresentar didaticamente a 

análise dos elementos expostos no Quadro 1, esses serão tratados separadamente, embora 

estejamos cientes de que tal separação somente tem efeitos para fins analíticos uma vez que 

não corresponde com a realidade com a qual nos deparamos no cotidiano escolar, em que 

diferentes aspectos coexistem e se entrelaçam continuamente no desenrolar das situações. 

 

4.1.1 Autoridade vinculada às prerrogativas disciplinares do papel escolar docente 

  

Diário de campo, Aula de História, 20/02/2013 

[Antes da aula, parte dos alunos ficam do lado de fora da sala. O aparecimento da 

professora no corredor, vindo em direção à sala, parece funcionar como um 

indicativo para que os alunos entrem e ocupem seus lugares. A professora entra e 

logo adverte Alberto, sentado ao fundo da sala]. 

Professora: Alberto, pode vir aqui pra frente. Não quero você perto do Leandro não. 

Alberto [levanta-se e se encaminha para a parte da frente da sala]: Onde, professora? 

Professora: Qualquer lugar, mas aqui na frente. 

Alberto [senta na primeira carteira, próximo à porta da sala] 

Alberto: Aqui tá bom, professora? 

[Professora só olha, aparentemente consentindo. Em seguida, olha para o fundo da 

sala]. 

Professora: Essa “muvuca” aí atrás, vamos desfazer também [referindo-se ao fato de 

várias alunas sentarem-se uma ao lado da outra, no fundo da sala, tendo em vista o 

pouco espaço para acomodação para os 38 alunos que naquele momento constituíam 

a turma. As alunas arredam suas mesas e cadeiras, de forma a se distanciarem uma 

das outras]. 

Professora [apontando para Valéria]: A senhorita aí, aqui na frente. 

[Valéria migra para um lugar posicionado mais a frente da sala, conforme indicação 

da professora]. 

Professora [aponta para Ederson e Bernardo, também sentados ao lado um do outro, 

no meio da sala]: Vocês dois aí. Não precisa nem falar, né, gente? Não tem a menor 

condição. 

Bernardo: Mas eu vou sentar onde? 

Professora: Aqui na frente, perto de mim. 

[Professora segue fazendo modificações, reorganizando a sala em fileiras mais 

separadas umas das outras, ainda que as mesas beirem o quadro. Os alunos 

obedecem, não apresentando objeções em relação à configuração da sala de aula 

proposta pela professora]  

 

Diário de campo, Aula de Português, 12/03/2013 

[Alberto não copia do quadro a atividade proposta pela professora. Quando esta se 

aproxima de onde ele está sentado, o aluno para de conversar com os colegas do 

lado e dá a entender que iniciará o engajamento na atividade, pedindo a um dos 
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colegas sentados próximos a ele uma caneta emprestada, abrindo o caderno e 

olhando para o quadro. Mas logo que a professora se afasta, Alberto volta à se 

engajar na interação com os colegas.  

 

Entrevista com Sara, 02/05/2013 

Pesquisador: O que é decisivo para um aluno decidir se vai obedecer ou não um 
professor? 

Sara: Acho assim: se ele mandou o aluno fazer isso e o aluno falar: “a professor, eu 

não vou fazer, você não manda em mim, você não é nada meu”. Se ele não quer 

estudar, então ele não vem pra aula, ele fica em casa, porque na escola a gente não 

decide muito se vai ou não respeitar. Então, eu acho assim. Os que obedecem, são 

uma questão de educação; os outros eu acho que gosta muito de se mostrar. Tipo: 

tem alguns alunos que gostam muito de se amostrar dentro da sala de aula. (grifos 

nossos). 

 

 No contexto escolar é o professor
21

 sempre uma figura de destaque. Pouco esforço é 

preciso para compreender que parte significativa da atenção dos alunos que antes das aulas 

costumam se reunir em grupos do lado de fora da sala está direcionada para o corredor, de 

onde é provável que a qualquer momento apareça o professor da aula seguinte. Uma vez 

dentro da sala de aula, não gera nenhum estranhamento para os alunos o fato do docente se 

colocar como o administrador do funcionamento daquele espaço, como pode ser observado 

pelos trechos grifados nas situações acima citadas. 

 Em sua dinâmica institucional, a escola define uma parcela considerável da 

configuração situacional das interações sociais aceitas e interditas em seu contexto. Em 

termos das relações sociais de poder, pressupõe uma demarcação de papeis sociais de modo 

especificamente hierárquico no que se refere aos responsáveis por administrar as situações no 

âmbito dos estabelecimentos escolares. A esse respeito, a relação professor-aluno parece se 

constituir como um dos exemplos mais evidentes. Ao professor é conferido institucionalmente 

um papel importante de agenciamento do dispositivo escolar, tão característico do modo de 

estruturação da vida escolar moderna
22

. 

                                                             
21 Em algumas ocasiões, usaremos a palavra “professor” no masculino para caracterizar a generalidade dos 

professores. 
 
22 Tratamos a questão da tecnologia disciplinar como um fenômeno característico de estruturação da vida escolar 

moderna amparados pelas contribuições de Ariès (2006) e Foucault (1987). Ambos os autores, a partir de 

estratégias e objetos investigativos distintos, destacam o acirramento da disciplina como tecnologia de 
estruturação dos estabelecimentos escolares como um fenômeno que passa a ganhar força a partir do século 

XVIII, sofisticando-se cada vez mais ao longo dos séculos seguintes. 
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 Devemos uma boa parte do entendimento acerca da noção de disciplina como 

tecnologia de estruturação da vida institucional à obra “Vigiar e Punir” de Michel Foucault  

(1987). Nessa obra, o filósofo defende que a partir do século XVIII, a regulação das 

atividades em estabelecimentos tais como escolas, hospitais, prisões, conventos, etc. passa a 

se valer de métodos que permitem o controle minucioso do corpo não mais como forma de 

apropriação, domesticidade, vassalagem ou ascetismo, mas com a finalidade de transformá-

los em dóceis e úteis. O conjunto desses métodos, segundo o autor, designa o que chama de 

disciplina. Para Foucault (1987), as principais características da disciplina como tecnologia de 

controle são: a) a distribuição dos indivíduos no espaço, por meio da circunscrição espacial 

dos estabelecimentos e serialização dos indivíduos em seu interior; b) o controle da atividade, 

mediante o fracionamento e rigidez do aproveitamento do tempo institucional; c) a 

segmentarização da formação dos indivíduos a partir do princípio da complexidade crescente, 

que na escola se traduz pela serialização da formação; e d) a composição das forças, mediante 

a busca por estratégias para se controlar ao mesmo tempo o maior número possível de 

indivíduos e com o menor dispêndio possível de energia. 

Em termos da organização da vida institucional, a disciplina se expressa através de 

estratégias, recursos e instrumentos de controle, tais como o estabelecimento de padrões de 

conduta, técnicas de vigilância, rotinas, sanções normalizadoras e práticas de exame e 

avaliação dos indivíduos (FOUCAULT, 1987). Tais elementos são muito facilmente 

identificados pela observação da vida institucional escolar e alguns deles aparecerão de modo 

bastante explícito nos trechos que apresentaremos ao longo deste capítulo.  

Interessa-nos, particularmente, o fato de que um modo de funcionamento disciplinar, 

para que seja levado adiante, carece não só de indivíduos para serem controlados como 

também de agentes executores desta disciplina. É com relação isso que gostaríamos de 

chamar a atenção para um dos papeis conferidos aos docentes no âmbito da organização da 

vida escolar. Ao definir papeis em termos da administração do funcionamento disciplinar dos 

estabelecimentos de ensino, o modo escolar de socialização explicita a dimensão disciplinar 

da autoridade docente como legitima. 

Na perspectiva dos alunos investigados, esses aspectos aparecem traduzidos no 

reconhecimento da legitimidade com relação a duas prerrogativas da função docente ligadas 

ao controle da atividade discente: a) a regulação dos comportamentos e b) a avaliação quanto 

ao desempenho do ofício discente. Ou seja, parte do que podemos apontar como aspectos da 
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autoridade docente presentes na perspectiva dos alunos investigados se resume ao 

reconhecimento, por parte destes, de um direito legítimo do professor de controlar o 

comportamento discente no que se refere às situações escolares (mediante a administração das 

regras institucionalmente determinadas) e no de avaliar o cumprimento do ofício de aluno 

conforme o prescrito (por meio da atribuição de conceitos avaliativos que serão utilizados 

para efeito da classificação discente em relação aos objetivos escolares propostos). Ambos os 

aspectos sustentam-se e adquirem legitimidade, na fala e no comportamento dos alunos, 

através das prerrogativas disciplinares conferidas institucionalmente pela escola ao papel 

social docente. 

Entrevista com Aline, 13/06/2013 

Pesquisador: Os professores têm o direito de chamar a atenção dos alunos? 

Aline: Eu acho. Porque eles estão explicando a matéria e tem vez que a gente não 

presta atenção, fica conversando, aí ele tem que chamar a nossa atenção pra gente 

aprender mais as coisas, entendeu? 

Pesquisador: E de punir os alunos? 

Aline: Tem, porque igual, tipo assim: tem vezes, eu não sei, mas tem vezes que 

alguns alunos respondem os professores, entendeu?  É claro que tem que respeitar, 
né? Porque tá na aula dele e tudo mais. Aí tem que punir e eu acho que tá certo.  

 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: E você acha que o professor tem o direito de reprovar um aluno? 

Bruno: Tem. Depende, reprovar como? 

Pesquisador: Impedir o aluno de avançar de ano na escola. 

Bruno: Se for de cisma não. Tipo: não ir com a cara de um aluno e aí ficar cortando 

pontos dele, aí acho que não. Mas se o aluno não conseguir atingir a média pra 

passar porque não conseguiu ganhar os pontos, aí ele tem direito. 

 

O aspecto da autoridade docente no que tange ao reconhecimento do direito de 

supervisionar e direcionar o comportamento escolar discente manifesta-se na perspectiva dos 

alunos tanto no âmbito das interações cotidianas quanto em suas falas. No âmbito das 

interações, revela-se em uma preocupação constante por parte dos discentes com o olhar do 

professor sobre suas ações ou mesmo em um acato quase sempre voluntário a determinadas 

prescrições docentes pautadas por alguma regra de comportamento escolar: 

Diário de campo, Aula de Geografia, 18/02/2013 

[O professor de Geografia propõe que os alunos façam, em dupla, uma atividade do 

livro didático. Os alunos organizam-se em duplas. No fundo da sala, Alberto e 

Leandro formam uma das duplas. A maior parte das duplas inicia a atividade. 

Alberto e Leandro, contudo, permanecem conversando sobre temas não relacionados 

à aula. No geral, fazem piadas ou comentários sobre os demais alunos, riem, 
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conversam com os colegas do lado. Alberto conversa com Dênis, em dupla com 

Júlio. Pede para que, quando terminarem, empreste a ele a atividade para que possa 

copiar. O professor se aproxima de Alberto e Leandro e imediatamente os alunos 

abrem o livro e escrevem no caderno, dando a entender que estavam fazendo a 

atividade proposta] 

Professor: E aí, já terminaram? 

Alberto: Nem comecei. Mas é pra entregar amanhã, né, Professor? 

Professor: Mas é pra começar a fazer agora. 

Leandro: Mas ontem a gente nem tinha livro, professor. Não conseguimos aprender 

nada não. 

Professor: Mas hoje já tem e ontem, também, começamos a explicar um pouco. 

[Ambos começam a copiar as questões do livro didático enquanto o professor está 

por perto. Quando o professor se afasta, voltam a se engajar em interações paralelas 

com os colegas do lado, a tratar de assuntos não relacionados à atividade e a chamar 

a atenção dos demais alunos da turma]. 

 

Diário de campo, Aula de Português, 18/04/2013 

[Na semana anterior somente observei as aulas de terça e sexta-feira e acabei não me 
encontrando com a professora de português. No início da sua aula de segunda, 

surpreso com minha volta, a professora vai até onde estou sentado] 

Professora [comentando comigo]: Você voltou a observar em um momento bom 

porque hoje começa a vigorar a cartilha disciplinar. 

[A professora explica que o objetivo dessa cartilha era, entre outras coisas, controlar 

a utilização de uniformes e coibir a entrada de celulares, balas e chicletes na sala de 

aula. Ao meu lado estava sentada Marília, que mexia em seu celular. A professora, 

aparentemente percebendo a contradição entre o comportamento da aluna e o que 

acabava de me dizer a respeito da “cartilha disciplinar”, chama a atenção da aluna]. 

Professora [dirigindo-se a Marília]: Os professores estão autorizados a tomar [os 

celulares].  

[Marília olha para a professora] 

Professora: Marília, guarda, por favor? 

Marília: Ah sim! Desculpa, professora [Em seguida, a aluna guarda o aparelho na 

mochila]. 

 

 Já no âmbito da fala dos alunos, se expressa pelo reconhecimento da legitimidade do 

direito dos professores exigir o que exigem. Uma legitimidade – é preciso reconhecer – não 

necessariamente vinculada ao conteúdo em si da ordem enunciada, mas fundamentada em um 

ordenamento burocrático oferecido pela instituição, que autoriza o professor a administrar 

regras e indicar comportamentos como corretos: 

Entrevista com Marília, 21/05/2013 

Pesquisador: Eu já reparei que você está sempre lá mexendo no seu celular. É assim 

em todas as aulas, com todos os professores? 

Marília: Com todos. Celular é. 
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Pesquisador: Eles colocam como regra que não pode mexer no celular durante a 

aula, mas ainda assim você mexe. 

Marília: Ah, eu sou viciada em telefone.  

Pesquisador: Que tipo de atividade você fica fazendo no celular? 

Marília: Mensagem e facebook. 

Pesquisador: E também uma situação, que você tava com fones nos ouvidos, e aí a 
professora pediu pra você tirar e você tirou e ainda pediu desculpas para ela.  

Marília: Porque ela pediu. 

Pesquisador: Você acha que ela está certa em pedir isso? 

Marília: Tá. 

Pesquisador: E por que ela tá certa? 

Marília: Porque ela é professora, uai. Tá na sala dela e quando ela tá dando aula ela 

que manda. Porque tem professor que não liga não. Mas se ela liga, tem que tirar. 

Pesquisador: Aí por isso que você respeita? 

Marília: Eu prefiro ficar com meu telefone [risos]. Se eu não tirar o fone eles tiram o 

celular de mim.  

 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador: Você acha que o professor tem direito de pedir o que ele pede para os 

alunos? 

Alberto: Às vezes sim e às vezes não. 

Pesquisador: Quando que sim e quando que não? 

Alberto: Quando pede pra fazer dever e ficar quieto, essas coisas, sim, mas quer 

fazer igual a [Profa.] Carmem faz aí não. 

Pesquisador: O que, por exemplo, que a Carmem faz? 

Alberto: Falar algumas coisas que ela fala, ficar falando da vida dela pra gente. 

  

A fala de Alberto, no excerto acima, é particularmente interessante na medida em que 

alerta para um aspecto que também aparecerá na fala de Bruno, apresentada a seguir, referente 

aos limites da autoridade docente em relação ao comportamento dos alunos. Para Alberto, é 

legítimo que o professor direcione o comportamento discente no que diz respeito a questões 

ligadas à escola, como realizar as tarefas ou se comportar nas aulas; mas questões não 

vinculadas diretamente à vida escolar, como a vida particular dos professores, nem sempre é 

bem vindo à relação. Do ponto de vista disciplinar, trata-se de um tipo de relação da ordem da 

impessoalidade. A fala de Alberto somente suscita, na verdade, o que aparecerá de modo claro 

na fala de Bruno, na medida em que para este aluno a autoridade docente referente ao 

direcionamento do comportamento discente precisa estar amparada, para que seja legítima, 

por um respaldo ligado à lógica institucional escolar: 
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Entrevista com Bruno 30/04/2013 

Pesquisador: Você acha que o professor tem o direito de chamar a sua atenção? 

Bruno: Tem. 

Pesquisador: Por que ele chamaria a sua atenção? 

Bruno: Se eu tivesse atrapalhando a aula dele, né? 

Pesquisador: E de punir você? 

Bruno: Tem. 

Pesquisador: O professor tem o direito de mandar nos alunos? 

Bruno: Não. Acho que não. Mandar não. Tipo assim: pega aquilo ali pra mim. Aí 

não. Só se for coisas da escola. Ele pode mandar fazer o dever, ficar sentado, mas 

tipo pegar um copo d´água pra ele lá embaixo não.  

 

O segundo aspecto associado às prerrogativas disciplinares do papel escolar docente 

diz respeito ao reconhecimento do direito (e até do encargo) atribuído aos professores para 

avaliar os alunos quanto ao desempenho do ofício discente
23

. Para os alunos, de um modo 

geral, o professor se constitui enquanto uma autoridade para definir quem estará ou não apto a 

avançar para o nível seguinte da escolarização, o que se expressa por uma busca constante dos 

discentes em acatar determinadas ordens em troca de pontuações que pelo menos em tese irão 

compor a nota final que determinará a aptidão do aluno para passar ou não para o ano seguinte 

da escolarização.  

Entrevista com Sara, 02/05/2013 

Pesquisador: Você faz tudo o que um professor pede pra você fazer? 

Sara: Eu faço. Eu faço todos os deveres, todas as atividades, faço tudo. 

Pesquisador: Concordando ou não? 

Sara: Concordando ou não tem que fazer. 

Pesquisador: Tem que fazer? 

Sara: Porque tudo que eles passam contém nota, então eles dão ponto. Então, eu 

preciso fazer pra conseguir ponto. Se eu vir pra escola o ano inteiro e não fazer nada, 

no final eu vou tirar zero em tudo e não conseguir passar na matéria. Então eu tenho 

que fazer tudo, tirar nota, entregar todos os trabalhos em dia, os deveres em dia, as 

atividades em dia, então tenho que fazer tudo. 

 

Entrevista com Luísa, 07/05/2013 

Pesquisador: E por que você faz as tarefas de casa? 

                                                             
23 Usamos a expressão “ofício discente”, ou “ofício de aluno”, inspirados no entendimento de Perrenoud (1995) 

para quem “decididamente, o aluno exerce um gênero de trabalho determinado, reconhecido ou tolerado pela 
sociedade, e do qual retira os seus meios de sobrevivência” (p. 15). Tomado nesta acepção,  um ofício é uma 

forma tanto de ser reconhecido pela sociedade como de existir numa determinada organização. 
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Luísa: Ah! Acho que ajuda a aprender a matéria. E também porque o professor dá 

visto, né? E o visto vale nota depois. 

 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Você faz tudo o que um professor pede para você fazer? 

Laís: Tudo. A Celina [professora de Ensino Religioso] não, os outros professores 
sim. 

Pesquisador: E por que você faz? 

Laís: Ah, porque precisa, né? Porque a gente precisa saber daquilo tudo e também 

pra ganhar ponto, nota. Porque o histórico da gente acompanha a gente a vida toda, 

né? Um zero que você tira fica aquilo lá registrado. 

 

Vale também destacar que essa prerrogativa conferida pela escola ao professor para 

avaliar o desempenho escolar dos alunos parece estar de modo demasiadamente ligada à 

atribuição de notas e distribuição de pontos. Essa simplificação do ato avaliativo acaba por 

balizar a relação dos alunos com a autoridade docente no que tange a este aspecto (o 

avaliativo), conferindo às interações um caráter marcadamente instrumentalizado em que os 

alunos por vezes só acatam determinada ordem proveniente do professor em troca da 

retribuição de pontos. A propósito, como demonstrado por Neves (2013) em uma pesquisa 

que buscou compreender a percepção dos alunos acerca dos seus itinerários formativos ao 

final do Ensino Fundamental, essa vinculação da avaliação ligada à obtenção de “boas notas” 

parece demarcar não somente a relação discente com a autoridade docente como perpassar de 

modo bastante significativo a experiência dos alunos ao longo de todo o processo de 

escolarização. Como conclui a autora, grande parte das motivações que pautam o 

investimento dos alunos nas atividades escolares estão ligadas à preocupação com a 

aprovação no final do ano.  

As passagens a seguir exemplificam a centralidade que o “visto” e a “nota” assumem 

como mediadores das relações entre alunos e professores, definindo em alguns casos o 

direcionamento praticamente exclusivo das interações: 

Diário de campo, Aula de Português, 12/03/2013 

Professora: Gente, eu vou dar uma olhada na atividade de ontem. 

Júlio: Você vai dar o visto? 

Professora: Vou. 

Júlio: Posso ir aí? 

Professora: Não, eu vou passar nas carteiras.  

 

Diário de campo, Aula de Ciências, 01/03/2013 
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Alberto: Maldita hora que eu saí de casa hoje. 

[A professora avisa que dará o visto nos cadernos e fará a correção da atividade 

deixada para a casa]. 

Professora: Deixem o caderno em cima da mesa, gente. 

Júlio: Pelo menos pra isso serviu vir na aula hoje: vou ganhar um visto.  

 

Diário de campo, Aula de Matemática, 21/02/2013 

Professor: Tem um exercício aí que ficou da outra aula. 

Rafaela: Nossa, eu não fiz. 

Lucio: Tem um exercício aqui que eu não fiz não, professor. Eu juro que tentei. 

[Alberto e Dênis se apressam para copiar de quem fez o exercício, quando percebem 

que o professor passa dando visto nos cadernos]  

 

Diário de campo, Aula de Português, 25/02/2013 

Professora: Nesta atividade eu não vou intervir. A resposta vai ser de vocês. Vai ser 

um momento para perceber a capacidade interpretativa de vocês. Vocês vão fazer 

duplas. Eu não vou explicar. Se o resultado tiver sido muito ruim, a gente vê depois 

uma forma de redistribuir os pontos. 

Dênis: Quantos pontos? 

Professora: Dois pontos. 

Dênis: Mas é muito pouco. 

  

 Esses são os dois aspectos da autoridade docente identificados na perspectiva dos 

alunos como associados às prerrogativas disciplinares conferidas institucionalmente pela 

escola ao papel docente. Em linhas gerais, tais aspectos perpassam o estabelecimento de todas 

as interações entre alunos e professores, na medida em que a própria configuração 

institucional escolar presume a diferenciação entre papeis sociais e prerrogativas em relação 

ao exercício do poder. Dentro da tipologia proposta por Weber (1922/1984), podemos 

reconhecer que a instituição escolar confere ao professor uma autoridade legal. Este tipo de 

autoridade está fundamentado pela ideia de que todo direito, pactuado ou outorgado, pode ser 

estabelecido de modo racional e assim ser respeitado no âmbito de uma associação amparada 

por um conjunto de regras abstratas. A delegação de autoridade confere legitimidade ao líder 

para que conduza essas regras a uma aplicação concreta. Nesse sentido, Weber (1922/1984) 

destaca que a obediência à autoridade legal não se dá em atenção à sua pessoa, mas sim de 

modo impessoal, dentro da competência limitada, racional e objetiva outorgada à liderança 

institucional. 
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 Essa perspectiva analítica coaduna com o que observamos no cotidiano escolar. 

Apesar do modo de estabelecimento das relações de autoridade serem variáveis de acordo 

com uma série de elementos, que discutiremos mais adiante, independente de quem seja o 

professor, do modo como ele se apresenta diante da turma ou da forma como busca negociar o 

desenvolvimento de suas aulas, há sempre um respaldo institucional a conferir legitimidade ao 

seu papel de agente disciplinar. Obviamente, um professor poderá ser percebido como mais 

ou menos rigoroso em relação às margens de flexibilidade que caracteriza o seu controle das 

situações e isso, como veremos, será determinante para caracterização do modo como se 

configura a interação. O que estamos neste primeiro momento chamando a atenção é que o 

fato de ser percebido como mais ou menos flexível no que tange ao controle situacional nada 

mais é do que uma demonstração de como a prerrogativa de controle disciplinar por parte do 

professor é não só esperada mas também reconhecida como legítima pelos alunos, na medida 

em que institucionalmente respaldada. 

Na perspectiva dos alunos, esse respaldo se manifesta mediante o reconhecimento da 

autoridade docente para regular comportamentos e avaliar o cumprimento do ofício escolar. 

Isso parece guardar relações com o fato apontado por Weber (1922/1987) de que instituição 

se configura como um plano de fundo mais ou menos estável, mas sempre presente, de 

significação e de razão de ser para a constituição das relações em seu interior, conferindo, 

portanto, legitimidade às assimetrias que caracterizam suas estruturações burocráticas. Nesse 

sentido, inclusive, seria possível concluir, a respeito desse primeiro aspecto da autoridade 

docente identificado, que essa autoridade sustentada nas prerrogativas disciplinares do papel 

escolar docente é fundamentalmente burocrática em sua constituição e manutenção, na 

medida em que só faz sentido uma vez referenciada no âmbito organizacional da vida escolar. 

  

4.1.2 A Autoridade vinculada ao caráter pedagógico da função docente 

Diário de campo, Aula de Geografia, 18/02/2013 

Professor: Alguém tem alguma noção do que venha a ser geopolítica? 

Eduardo: Geografia Política. 

Professor [voltando-se para o aluno que respondeu]: E você tem noção do que é 

geografia política? 

Eduardo: Nada; foi o que me veio na cabeça. 

Professor: Já que veio na sua cabeça, então pensa. 

Eduardo: Estou pensando 

Professor: Ah! Que bom. Já é uma coisa boa. 
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Eduardo: Mas não vem nada na cabeça não. 

Professor: Você pensa para quê? 

Marília: “Ques ideia”. Você pensa pra que! [em tom de escárnio]. 

Professor: Tô tentando dizer que não é só pensando que as coisas vão vir na cabeça. 

Presta atenção aqui. 

[O professor volta para o quadro e tenta exemplificar o assunto abordado]. 

 

Nem só de prerrogativas disciplinares se sustenta a autoridade docente no âmbito da 

perspectiva dos alunos. Dos professores não é legítimo somente que controlem 

comportamentos e que avaliem desempenhos, mas também que ensinem. Mas ensinem o que, 

afinal? De acordo com os alunos, ensinem a matéria, orientem a tomada de decisões em 

relação ao futuro; espera-se, enfim, que ensinem “alguma coisa diferente, importante”: 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador: O que você espera de um professor? 

Alberto: Aprendizado. 

Pesquisador: Aprendizado com relação a que? 

Alberto: Com relação à matéria que eles ensinam.  

 

Entrevista com Luísa, 07/05/2013 

Pesquisador: Algumas pessoas dizem que os professores são pouco valorizados. 

Você concorda com isso? 

Luísa: Sim, concordo. Porque eu acho que, tipo assim, eles que ensinam a gente. 

Porque chega um momento que você vai decidir o que você quer da sua vida, né? 

Então é através deles que você vai, ah sei lá... Você precisa do professor pra saber 

algumas coisas diferentes.  

 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Você concorda com o que os professores fazem? 

Bruno: De menos... Eu não concordo muito com a professora de educação física 

porque ela só joga a peteca pra lá, a bola pra lá e vai sentar. 

Pesquisador: Você acha que ela deveria... 

Bruno: Ensinar alguma coisa diferente, importante. 

 

Há uma percepção bastante comum entre os alunos investigados de que o professor 

ocupa em relação a eles uma posição privilegiada no tocante ao domínio do conhecimento. 

Além do mais, ao longo de todo o trabalho de campo, prevaleceu posturas discentes passivas 

em relação ao processo de ensino-aprendizado, expressas pela constante atribuição ao 

professor da responsabilidade por definir a pauta dos conteúdos trabalhados em sala de aula e 
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da dinâmica das atividades pedagógicas. Dessas constatações extraímos a especificação de 

outros dois aspectos da autoridade docente presentes na perspectiva dos alunos: 1) a 

pressuposição da superioridade docente no que se refere ao domínio do conhecimento escolar 

e 2) a responsabilização do professor pelo gerenciamento das ações pedagógicas. 

A situação descrita abaixo é significativamente interessante para ilustrar de maneira 

sintética a manifestação cotidiana desses aspectos: 

Diário de campo, Aula de Ciências, 22/02/2013 

Professora: o que é densidade, gente? 

[Vários alunos arriscam uma resposta, mas nenhuma se mostra adequada para a 

professora] 

Carlos [dirigindo-se à professora]: Fala você. 

Professora: Mas eu quero saber de vocês. 

Carlos: Mas a gente não é professor. 

  

 Em suma, dado o reconhecimento da primazia do professor no que se refere ao saber, 

dos docentes é esperado, por parte dos discentes, um lugar de mediador entre alunos e 

conhecimento. Em um momento posterior necessitaremos precisar melhor o caráter da 

expectativa dos alunos em relação a esse conhecimento, mas o que chamamos a atenção aqui 

é que o professor se configura sim, na perspectiva dos alunos, como uma autoridade no que se 

refere à questão do saber. Tal constatação se choca com a ideia corrente entre muitos 

professores, demonstrada por diversos estudos, de um declínio da autoridade docente 

associada ao crescente desinteresse dos alunos pelos conteúdos escolares. Neste caso, o que 

deveríamos questionar é se não seria a especificidade da relação com o saber, e muito mais a 

relação com a autoridade docente em si, o elemento fragilizado. 

Ao longo das observações foi comum em várias aulas observadas a ocorrência de 

situações caracterizadas por diversos alunos “arriscando” respostas diante de uma pergunta 

direcionada à turma. Usamos aqui um termo derivado do verbo “arriscar” porque foi essa a 

impressão que tivemos ao longo desse tipo de situação. A sensação era de que, na concepção 

dos alunos, o professor sabia a resposta daquilo que eles deveriam tentar responder 

corretamente. No último trecho apresentado, o aluno Carlos expressa, ainda que de um modo 

até certo ponto burlesco, a ideia de uma pressuposição difundida entre os alunos de que o 

professor detém um saber especializado que o legitima como autoridade do ponto de vista do 

conhecimento.  
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É comum, por outro lado, a percepção de que o conteúdo do saber docente possui por 

vezes um caráter exótico para o mundo discente, o que contraditoriamente parece contribuir 

tanto para a demarcação do lugar de autoridade do professor no que tange ao domínio desse 

saber quanto para uma relação desinteressada e em certos casos sarcástica dos alunos com o 

conteúdo apresentado nas aulas. 

Diário de campo, Aula de Geografia, 18/02/2013 

[É possível observar a atenção de boa parte da turma na explicação do professor. 

Este dá sua aula fazendo diversos questionamentos aos alunos referente ao conteúdo 

da matéria. Diante do silêncio destes, o professor busca responder metade das frases 

ou palavras para os alunos completarem]. 

Professor: Alguém lembra o que é “velha ordem mundial”? 

Alberto: Não! 

Professor: Vou facilitar um pouco mais. “Bipolaridade”; agora ficou fácil. 

Laís: Mas em que sentido de bipolaridade? 

Professor: No sentido de que existem dois pólos. 

Laís: Mas não existe um único sentido. 

Professor: Mas então tenta definir pra mim. 

Laís: Pode ser uma pessoa ou coisa que varia em relação a alguma coisa. 

Professor: Isso! 

Laís: É isso? 

Professor: Bipolaridade significa que algo tem características que variam entre 

extremos. 

Marília: Nossa Senhora, hein, Laís! Tá sabendo igual o professor. 

Laís: Essa ele facilitou.  

 

Diário de campo, Aula de Português, 19/02/2013 

Professora: Vamos começar, gente. Alguém gostaria de ler a tira? 

Bernardo: Que tira? 

Professora: A que eu acebei de entregar. 

[Ninguém se manifesta. Professora começa, ela mesma, a fazer a leitura. Terminada 

a leitura, a professora informa que aquele texto era de autoria de uma poetisa 

chamada Cora Coralina. Alguns alunos fazem comentários irônicos com o nome da 
autora] 

Professora: O que encontramos aí nessa tira? 

[Não ocorre nenhuma manifestação dos alunos] 

Professora: Um humor muito sutil, né, gente? 

Laís: Sutil mesmo; não achei graça nenhuma. 
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Uma questão relevante, referente à especificidade do saber que se pressupõe ser um 

predicado da função docente, merece ser destacada. O professor é encarado pelos alunos 

como uma figura de saber, o que não significa que seja tomado como um agente com 

exclusividade de acesso ao conhecimento. Como apontado por Setton (2005), não é possível 

que o cotidiano escolar e as relações que nele se passam estejam alheios à difusão dos meios 

de acesso ao conhecimento que diversificam as possibilidades de socialização para além de 

instâncias tradicionais como a escola e a família. Nesse sentido, é preciso compreender que, 

cada vez mais, os jovens têm ampliados os meios de acesso ao conhecimento, estando longe 

de ser a escola a única instituição de função pedagógica. Nem por isso, entretanto, o lugar de 

autoridade do professor no que tange à relação com o conhecimento aparece na perspectiva 

dos alunos como esvaziado.  

Como bem ilustra a fala da aluna Aline, apresentada a seguir, o fato do conhecimento 

estar mais disponível aos alunos em outros contextos, que não o escolar, não invalida a 

autoridade docente no que tange à questão do saber, já que cabe ao professor não a mera 

função de “explicar” o conteúdo das informações como também ajudar os alunos “a decidir o 

que é mais importante” em um contexto informativo em que se “acha de tudo: coisas que 

prestam e que não prestam”. Segue abaixo a transcrição da fala da aluna antecedida por uma 

descrição do contexto de sua produção: 

Diário de campo, Aula de Geografia, 18/02/2013 

[O Professor de geografia pergunta qual a potência que, na Guerra Fria, se 

contrapunha ao poderio americano. A maior parte dos alunos fica, inicialmente, em 

silêncio. Logo começam as tentativas de resposta] 

Alunos (vários): Japão/China/Canadá/Rússia... 

Professor [quando um aluno diz Rússia]: Na verdade era um conglomerado de países 

unidos que formava uma única nação e a Rússia estava entre eles. 

Laís: Reino Unido. 

Professor: Não. É um país que já deixou de existir. 

Laís: Deixou de existir quando? 

Professor: Em 1991; 26 de dezembro de 1991 (sic) 

Laís: Mas ah! Eu sou de 1996 só! 

[Alguns alunos riem]. 

Professor: Mas não sabemos só o que aconteceu depois que nascemos. 

Aline: Mas a internet faz tudo, né, professor? 

Professor [dirige-se até o quadro e coloca a sigla URSS] 

Aline: ursssssssss, o que???? 

Professor: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. (grifos nossos). 
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[...] 

Entrevista com Aline, 13/06/2013 

Pesquisador: Teve uma vez na sala de aula, não sei se você se recorda, que você 

disse para um professor que hoje a internet faz tudo, provavelmente se referindo a 

alguma coisa sobre pesquisa e conhecimento. 

Aline: Lembro [risos]. É que hoje a gente acha de tudo na internet: sobre as matérias 
da escola, pra fazer trabalho, hoje em dia isso é muito mais fácil. 

Pesquisador: Mas se “a internet hoje faz tudo”, como você falou, então isso significa 

que o professor não é mais necessário? 

Aline: Não, de jeito nenhum [risos]!  Na internet e nos livros tem escrito sobre tudo 

o que você [pode] pensar só que nem tudo a gente vai entender e precisa do 

professor pra explicar. 

Professor: Então o papel do professor é explicar sobre o que está escrito? 

Aline: É! Tipo: e ajudar a gente a decidir também o que é mais importante, né? 

Porque hoje na internet você acha de tudo: coisas que prestam e que não prestam. 

  

 Interessante ressaltar que, para os alunos, o saber que pressupostamente os professores 

possuem está também relacionado a questões associadas à sequência dos estudos ou algumas 

possibilidades da vida profissional. Em termos gerais, pressupõe-se um saber docente ligado 

ao conteúdo do que costuma ou não ser cobrado em processos seletivos para ingresso em 

cursos de educação superior ou mesmo no mercado de trabalho.  

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Você me disse que tá agora estudando para a prova do IFMG, né? E 

como  tem sido essa sua preparação? 

Laís: Tanto aqui quanto lá em casa também. Igual: a professora de história tá 

ajudando a gente bastante com o negócio da prova, falando: “olha, isso aqui cai 

muito em prova de concurso e isso e aquilo”. Aí chegando em casa eu vou dar 

uma revisada naquilo que ela falou. Não só ela, mas matemática também. 

  

Percebe-se, portanto, que a pressuposição da superioridade docente no que se refere ao 

domínio do conhecimento escolar constitui um dos aspectos assumidos pela autoridade 

docente na perspectiva dos alunos. Prevalece a ideia de que o professor detém um saber 

especializado e, por consequência, possui primazia em relação aos alunos no que tange a esse 

saber. Um saber, é preciso ressaltar, que na fala dos alunos aparece na maior parte das vezes 

vinculado e restrito ao conteúdo das disciplinas escolares e a questões relacionadas à 

sequência da vida profissional, ainda que no tocante ao aspecto da capacidade do manejo 

relacional, que será posteriormente tratado, o professor possa vir a ser considerado também 

em termos do seu saber ligado à experiência de vida. 
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 Associado à ideia de que é o professor uma autoridade do ponto de vista do saber 

sustenta-se também, na perspectiva dos alunos, a noção de que um dos aspectos da autoridade 

docente diz respeito à responsabilidade pelo gerenciamento das atividades pedagógicas. Os 

exemplos em relação a esse aspecto são mais bem visualizados ao longo das situações 

cotidianas, embora por vezes se manifeste também na fala dos alunos. 

Diário de campo, Aula de Matemática, 22/02/2013 

[Durante a correção do exercício há a participação de diversos alunos. Alberto é um 

dos que participa bastante, falando as respostas que estão no seu caderno, 

expressando para os colegas se acertou ou não] 

Júlio [para Dênis, diante da correção do professor]: Não falei para você que era 

assim? 

Marília: Acertei. Eu fiz direto e acertei. 

[Laís tira dúvidas, questiona e problematiza uma questão do exercício proposto pelo 

professor] 

Laís: Professor, mas quando tem parênteses não faz diferença? 

Professor: Neste caso não. 

Laís: Mas você falou que tinha, professor? 

Professor: Mas quando a base é positiva não. 

Laís: Mas... [Fica pensativa por um instante, demonstrando não ter entendido] 

Ederson: Ela quer discutir com o professor. 

Júlio [sorrindo para Ederson]: É. 

[Terminada a correção do exercício, o professor se volta para Laís]: 

Professor: Entendeu agora, Laís? 

Laís: Acho que sim. 

Professor: Às vezes tem que prestar atenção porque nem sempre uma mesma regra 
vale pra tudo. Nesse caso aqui o parêntese não teve interferência porque a base era 

positiva, mas se fosse negativa trocaria o sinal para positivo. 

Laís: Pra mim sempre trocava o sinal quando tinha parênteses, professor. 

Professor: Só se o expoente for positivo e a base dentro do parêntese for negativa. 

Laís: Entendi.  

 

 Do professor é esperado o norteamento das ações pedagógicas, aqui entendida em um 

sentido amplo que envolve as atividades e práticas pedagógicas voltadas para o ensino e  na 

seleção do conteúdo a ser abordado no âmbito das aulas. No trecho acima, a discussão que 

Júlio e Dênis iniciaram momentos antes da aula de matemática acerca da resolução de um 

exercício que ficou para ser realizado em casa precisou esperar a correção do professor para 

se definir quem tinha razão. Ainda no mesmo trecho, a aluna Laís apresenta suas dúvidas com 

relação ao exercício; questiona o professor, tenta contra-argumentar, mas para Ederson 
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(posição que aparenta ser também a de Júlio) parece haver um contrassenso no fato de um 

aluno “discutir com o professor” questões da ordem do saber escolar. Como autoridade do 

saber, a posição docente referente a questões ligadas às ações pedagógicas tende a prevalecer: 

Diário de campo, Aula de Geografia, 15/04/2013 

Professor: Vamos lá. Peguem aquelas questões que deixei na aula anterior.  

[O professor escreve no quadro: “Correção”] 

Professor: Vamos ouvir os colegas que fizeram os exercícios. Eu não vou falar a 

resposta. 

[...] 

[Roberta lê sua resposta para a turma] 

Professor: Alguém fez diferente? 

[Ederson pede para ler sua resposta]. 

Professor: Vamos ver então, Ederson. 

[O professor comenta a resposta de Ederson, fazendo sugestões para que o aluno 

acrescente algumas informações]. 

Ederson: Mas está certo, professor? 

Professor: Tá certa. 

Ederson: Então tá bom.  

 

 Essa prevalência da posição docente não deixa, inclusive, de ter suas implicações 

perversas no âmbito das relações pedagógicas. Em diversas situações, acaba predominando 

uma postura passiva e instrumentalizada dos alunos com o conhecimento, postura esta 

amparada em uma confiança pouco reflexiva de que cabe ao professor a palavra final sobre os 

assuntos abordados. Em uma das situações apresentadas anteriormente, demonstramos o 

estranhamento de dois alunos ao fato de uma colega questionar a resolução dada pelo 

professor a um exercício. Na situação abaixo, alguns alunos somente reproduzem em seus 

cadernos a resposta oferecida no quadro pela professora, ainda que esta alerte para o fato de 

que se trata somente de uma sugestão, sendo ideal, segundo ela, que cada aluno responda com 

suas palavras o que entenderam da explicação. 

Diário de campo, Aula de Português, 08/04/2013 

Professora [corrigindo os exercícios de interpretação de texto deixado na aula 

anterior para que fosse feito em casa]: A crítica que tá sendo feita aí, gente, é uma 
crítica ao ser humano. Tem gente aí que colocou que ela tava dizendo que o animal é 

mais inteligente do que se pensa. Mas a crítica aí é com relação a esse ser humano 

chamado de racional, mas que de racional às vezes não tem nada. Estamos aí vendo 

o exemplo da Coréia do Norte, mais uma vez declarando guerra aos Estados Unidos. 

Quer dizer: que racionalidade é essa, né, gente?  

[Sem nenhum comentário da turma, a professora começa a escrever no quadro sua 

proposta de resposta à questão apresentada no teste. Escreve: “A crítica, feita ao ser 
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humano, tenta discutir o uso da razão humana que constrói sem necessidade, usa a 

força para mostrar-se superior e mata somente pelo prazer de matar”] 

Marília [que no momento da fala da professora sobre a questão, conversava com as 

colegas sentadas ao seu lado]: Professora, é pra copiar do jeito que tá aí? 

Professor: Isso aqui é só uma sugestão de resposta, baseada na explicação que acabei 

de dar aqui. O ideal é que vocês escrevam uma resposta com o que entenderam da 
explicação que estou tentando fazer aqui, né? 

[Mesmo assim, Marília, assim como boa parte dos alunos que consigo observar, 

demonstram copiar literalmente a resposta conforme está no quadro] 

  

Em consonância com os objetivos desta investigação, cabe-nos não só a tarefa de 

especificar os aspectos assumidos pela autoridade docente como, sobretudo, buscar identificar 

as bases que os fundamentam. Nesse sentido, é indispensável que não percamos de vista o 

desafio analítico de tentar compreender o que legitima, na perspectiva dos alunos, esses dois 

últimos aspectos discutidos. O que sustenta a pressuposição da superioridade docente no que 

se refere ao domínio do conhecimento escolar e, correlatamente, a noção de que cabe aos 

professores o gerenciamento das ações pedagógicas? Se do ponto de vista dos aspectos 

disciplinares da autoridade docente encontramos na interlocução com as proposições de 

Michel Foucault uma perspectiva analítica frutífera, em relação a esses últimos aspectos 

abordados ancoramo-nos nas contribuições de Bourdieu e Passeron (1992) reunidas na obra 

“A reprodução: elementos para uma teoria do ensino”.  

Em conformidade com as análises desenvolvidas por Bourdieu e Passeron (1992), 

somos instigados a pensar que, como instância de ensino e socialização, a escola enquanto 

instituição não define somente papeis da ordem da disciplinarização das atividades. Esses 

autores sustentam que ao consagrar todo agente encarregado da inculcação de um arbitrário 

cultural digno de transmitir o que ele transmite e ao impor a recepção e controlar a inculcação 

mediante sanções socialmente garantidas, a instituição escolar confere ao professor uma 

autoridade estatutária. Nesse sentido, do professor é esperado que saiba o suficiente para 

direcionar o andamento das atividades e práticas pedagógicas e essa constitui uma das funções 

elementares vinculadas ao estatuto social docente que acaba por delimitar e especificar alguns 

aspectos da autoridade conferida aos professores. 

Em adição a isso, Bourdieu e Passeron (1992) defendem que a relação professor-aluno 

deve levar em consideração, para efeito de análise da questão da autoridade do professor, a 

autoridade da instituição pedagógica. Para os autores, a autoridade escolar, simbolizada e 

objetivada nos procedimentos e regras institucionais que definem a formação e nas 

prerrogativas de conferir títulos necessários ao exercício das profissões, precede a autoridade 
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docente em termos das próprias condições para a produção de legitimidades. De certa forma, 

isso acaba por se manifestar na fala de uma aluna acerca da importância que atribui àquilo que 

é ensinado pelos professores: 

Entrevista com Aline, 13/06/2013 

Pesquisador: Em relação ao que os professores ensinam, o que você acha? 

Aline: Eu acho que é muito importante, muito, mas tipo assim, muito. Pra gente ficar 
sabendo as coisas, entendeu? Ah, eu acho muito importante. E pra... também pra 

mim crescer na vida. 

Pesquisador: E de que forma que você acha que pode crescer na vida usando o que é 

ensinado aqui na escola? 

Aline: É tipo assim: igual, chegar numa faculdade, por exemplo, aí o que eles 

explicaram aqui eu vou precisar para o futuro, entendeu? Precisar pra ir mais longe.  

 

“Ficar sabendo das coisas”, “chegar numa faculdade”, aprender sobre assuntos 

necessários “pra ir mais longe”: elementos que atravessam o discurso de muitos alunos ao se 

colocarem em termos da legitimidade institucional que a escola tem para eles. Nesse sentido, 

a escola só é capaz de legitimar os poderes por ela delegados na medida em que ela própria se 

configura como uma instância legítima e autorizada. Se Foucault (1987) destaca, por um lado, 

uma autorização do tipo disciplinar, Bourdieu e Passeron (1992) enfatizarão uma autorização 

de ordem pedagógica que será fundamental para compreender as especificidades dos aspectos 

da autoridade docente ligados à questão do saber e da administração das ações de ensino. 

Desde que a AP [ação pedagógica] em exercício dispõe por definição de uma AuP 

[autoridade pedagógica], os emissores pedagógicos são logo de imediato designados 

como dignos de transmitir o que transmitem, e por conseguinte autorizados a impor 

a recepção e a controlar a inculcação por sanções socialmente aprovadas ou 

garantidas (BOURDIEU e PASSERON, 1992, p. 34). 

 Essa autorização pedagógica ao professor confere à função docente um estatuto de 

saber que, diferentemente dos aspectos disciplinares, extrapola de maneira mais fluida os 

limites organizacionais do contexto escolar. Se, por um lado, os aspectos da autoridade 

docente ligados às questões disciplinares costumam se restringir a circunstâncias da ordem da 

vida escolar, por outro, o que constatamos é que esse caráter pedagógico da função docente 

extravasa as relações escolares passando a compor um dos aspectos do que poderíamos 

entender como estatuto social do professor. A esse respeito é interessante a declaração da 

aluna Aline sobre a prática de procurar professores mesmo fora da escola quando precisa tirar 

dúvidas relacionadas a conteúdos que tem dificuldades para compreender: 
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Entrevista com Aline, 13/06/2013 

Pesquisador.: Como são seus pais com relação aos seus estudos? 

Aline: Eles incentivam. Igual, quando tem prova, essas coisas assim. Eu falo com a 

minha mãe.  Aí minha mãe empresta o celular dela e aí eu ligo para o Pedro, que é 

professor de matemática, de física. Aí ele me ensina. Minha mãe me ajuda. Eu tenho 

uma tia, que ela é irmã da minha mãe. Aí ela é formada em matemática. Aí minha 
mãe pede pra ela me ajudar.  

Pesquisador: O Pedro é professor aqui na escola? 

Aline: É, mas eu acho que ele dá aula de manhã ou à noite. Minha mãe liga pra ele 

porque ele dava aula pra minha irmã e aí minha irmã falou que ele é muito bom 

professor, que é isso e que é aquilo, sabe? Aí ele me ensina e aí eu aprendo. Ele é 

muito bom professor. 

 

 Percebe-se, portanto, que a função social docente se compõe de um caráter pedagógico 

que confere legitimidade a certos aspectos da autoridade dos professores, sobretudo àqueles 

ligados à questão do saber e da missão do ensino. Bourdieu e Passeron (1992) chegam a 

comparar o lugar social ocupado pelo professor na instituição escolar como equivalente ao do 

lugar institucional ocupado pelo padre na Igreja, pois tanto o padre como o docente não 

fundamentam sua autoridade por sua própria conta, já que não são autores (como os profetas) 

da mensagem que proferem, e sim reprodutores da mensagem da instituição que lhes confere 

autoridade.  

 Desde que aceitássemos de modo genérico essa comparação, incorreríamos no risco de 

equivaler, a nosso ver de forma equivocada, o caráter pedagógico da função docente ao que 

Weber (1987) compreende como uma autoridade do tipo tradicional, na medida em que é 

justamente do exemplo do papel do sacerdote que se vale o sociólogo para ilustrar o que 

entende por autoridade tradicional: uma autoridade determinada por um costume e 

fundamentada na crença cotidiana na santidade das tradições e na legitimidade daqueles 

assinalados por essa tradição como os que devem exercer a autoridade. Não parece ser esse o 

caso específico da legitimidade dos aspectos pedagógicos da função docente. A legitimidade 

do saber docente não necessariamente aparece enraizada em componentes tradicionais, 

estando em grande parte das vezes ligadas a fatores da ordem da própria dinâmica escolar, 

como a necessidade de aprender o conteúdo para tirar boas notas ou não ser reprovado, do 

interesse dos alunos pelo conteúdo ensinado ou ainda de uma ideia mais abstrata de que é 

importante estudar para garantir melhores condições de vida no futuro. 

Entrevista com Eduardo, 21/05/2013 

Pesquisador: E em relação ao que é ensinado aqui na escola, o que você acha? No 

seu questionário você até respondeu que “tem coisas úteis e inúteis em número 
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equilibrado”. Ou seja, tem tanto coisas úteis e coisa inúteis. Como você classifica o 

que é útil e inútil? 

Eduardo: Não, mas acho que nem é tanto essa coisa de ser inútil. Talvez eu tenha até 

respondido errado. Porque até que tudo é útil. Eu até acho que vou utilizar não tudo, 

mas que é útil é, né? 

Pesquisador: Por que você considera que é útil, qual o critério? 

Eduardo: É útil pra ter mais conhecimento, que nem uma prova que eu vou fazer pra 

entrar em alguma instituição: vai precisar disso. Mesmo na minha vida. Na minha 

vida mesmo, talvez eu não vou usar, que nem uma equação de segundo grau. Na 

minha vida talvez profissional eu não vou usar, mas pra mim estudar numa 

universidade, pra mim fazer alguma prova eu vou estudar.  

 

Diário de Campo, Aula de Ciências, 20/02/2013 

[Toca o sinal anunciando o final da aula de ciências. Pergunto, no intervalo entre 

aulas, se Leandro gosta de ciências, uma vez que diferentemente de outras aulas 

participou bastante da aula de hoje] 

Pesquisador: Leandro, você gosta desta matéria? 

Leandro: Mais ou menos. 

Pesquisador: Vi que você participou bastante. 

Leandro: Eu tinha bastante dificuldade em ciências, aí tô participando pra aprender. 

Não posso mais tomar bomba não. 

Pesquisador: Então você só participa porque tem dificuldade? 

Leandro: Mas eu gosto um pouquinho também. 

 

 Nesse sentido, entendemos que o teor da comparação entre a autoridade exercida pelo 

professor do ponto de vista pedagógico e aquela exercida pelo sacerdote somente se sustenta 

no que se refere à fonte da legitimidade do saber que o padre e docentes transmitem: ambos 

acabam sendo investidos institucionalmente de transmitir um saber do qual participam mais 

como intérpretes legitimados do que propriamente de produtores. 

 

4.1.3 A autoridade vinculada aos atributos pessoais do professor 

Entrevista com Alberto, 07/05/202013 

Pesquisador: tem diferença quando o Otávio [professor de matemática] pede para 
que vocês façam alguma coisa e a Celina [professora de ensino religioso] pede? 

Alberto: Muita. O Otávio a gente respeita, já a Celina não. 

Pesquisador: E no caso respeita mais o Otávio por quê? 

Alberto: Por que ele é gente boa e tem uma postura de autoridade com a sala. Ele 

não grita, não ameaça a gente, mas ele conversa com a gente e mostra porque tem 

que fazer.  

 

Entrevista com Dênis, 04/06/2013 
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Pesquisador: Como você resumiria pra mim a diferença do professor de matemática 

e da  professora de português? 

Dênis: A diferença? Ele [professor de matemática] chega no canto e fala para o 

menino assim: (porque ele já chegou em mim e já falou desse jeito): faz isso pra 

você aprender mais. Aí até que eu to mais assim, porque ele me falou as coisas. Mas 

a professora de português ela fala, mas só que ninguém obedece. Ela não tem aquela 
autoridade dentro de sala não. O Otávio tem, só que ele não grita dentro de sala; ele 

fala com autoridade só com a pessoa, porque ele não fala pra todo mundo ouvir não. 

Tem alguns professores que sabem conversar e que têm postura perante os alunos. É 

diferente daquele professor que grita ou que fica falando a mesma coisa toda hora.  

 

Até aqui, demonstramos e discutimos aspectos da autoridade docente cujas bases de 

sustentação se vinculam a componentes ligados, de diferentes modos, às especificidades da 

escola enquanto organização disciplinar e instituição pedagógica. Nem sempre, contudo – e 

isso os trechos que acabamos de apresentar ilustram muito bem – a legitimidade que confere 

autoridade ao poder dos professores aparece na perspectiva dos alunos como relacionada a 

componentes de ordem institucional. De acordo com Alberto, o professor de matemática 

(Otávio) é respeitado não porque “grita” ou “ameaça”, mas porque conversa com os alunos e 

“mostra porque tem que fazer”. Uma concepção muito próxima à de Dênis, para quem Otávio 

é um professor que “não grita dentro da sala”, mas que “chega no canto e fala para o menino 

assim: [...] faz isso pra você aprender mais”. Dênis observa que o professor de matemática 

tem uma “postura perante os alunos”, o que o torna digno de ser reconhecido como uma 

autoridade. 

Os critérios nos quais se fundamentam os alunos para a definição da pertinência em se 

levar ou não em consideração as determinações intentadas pelos professores não se reduzem a 

aspectos exclusivamente ligados à racionalidade institucional ou organizacional da escola. Há 

aspectos da ordem das próprias relações interpessoais – tipicamente passíveis de estarem 

presentes em qualquer encontro entre pessoas – que transpassam as interações sociais de 

modo a direcionar o desenrolar das situações escolares. 

Ainda que o professor ocupe uma posição institucional capaz de conferir validade à 

sua autoridade, é digno de nota que, em diversas oportunidades, os fatores apontados pelos 

alunos como determinantes para o reconhecimento de um docente como digno de respeito, 

consideração ou obediência não estão relacionados a essa posição. Características pessoais do 

professor tais como a “afinidade” com os alunos, o carisma, a ludicidade, o bom humor, a 

“responsabilidade” expressa através de uma postura de cuidado e “seriedade” na relação com 

os discentes, aparecem por vezes como os elementos determinantes para que um professor 
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seja admirado e respeitado pelos alunos. A esse respeito, as falas apresentadas a seguir são 

particularmente ilustrativas: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: E você acha que tem alguns professores que os alunos obedecem mais 

do que outros? 

Bruno: Sim. 

Pesquisador: E o que explica isso? 

Bruno: Eu acho que tá ligado a... [pausa para refletir]... Acho que a relação do 

professor com os alunos. Aí o professor que tem mais afinidade com os alunos aí os 

alunos respeitam ele. 

Pesquisador: Os que têm mais afinidade são os mais respeitados? 

Bruno: É. 

Pesquisador: E o que seria essa afinidade? 

Bruno: Ah afinidade, tipo. É alguma coisa como quando você passa e ele te 
cumprimenta assim. Acho que é isso. 

 

Entrevista com Aline, 13/06/2013 

Pesquisador: O que faz você gostar da professora de inglês? É a mesma coisa que 

faz você gostar do Otávio? 

Aline: O jeito que ela é, entendeu? Ela se dá bem com todo mundo.  Igual eu, a 

Heloisa, as meninas. Tem hora que ela para, ela chega perto da gente. Aí tem hora 

que ela tá conversando com a gente também. Igual a Valéria. Ela perdeu o pai dela. 

Aí ela chegou perto da gente porque a mãe dela queria levar a Valéria na psicóloga. 

Aí a professora chegou perto da gente, falou que a gente tem que ajudar a Valéria. 

Sabe, ela conversou isso com a gente. Eu gosto muito dela. Ela conhece minha mãe 
também. Já o Otávio conversou com a Valéria. Essas coisas são legais em um 

professor. 

 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Se você fosse uma professora, como você gostaria de ser? 

Laís: Igual a Carmem [professora de história] e o Otávio [professor de matemática]. 

Um pouquinho de cada um. A seriedade da Carmem e ser legal, gente boa e 
responsável como o Otávio. Igual o Otávio: ele se preocupa com a gente. Uma vez 

deu o exemplo de um aluno deficiente que ele tinha e que se esforçou mais que os 

outros pra aprender. Eu fiquei emocionada com isso, sabe? 

 

Entrevista com Dênis, 04/06/2013 

Pesquisador: teve algum professor até hoje que já marcou a sua vida? 

Dênis: Que eu vou sempre lembrar é do Otávio. Porque ele me falava muita coisa 

assim que mudou meu jeito. Meu jeito de estudar, de parar de brincar, essas coisas 

assim. No ano passado ele me incentivava muito. Até hoje eu não vou esquecer o 

que ele me falava. Ele foi muito importante pra mim.  
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De modo geral, o que percebemos é que o reconhecimento de uma postura pessoal do 

professor que favoreça o fortalecimento de vínculos interpessoais com os discentes destaca-se 

na perspectiva dos alunos como um dos fatores capazes de sustentarem a autoridade docente. 

Em grande parte das vezes, aqueles professores considerados em termos da boa relação que 

conseguem estabelecer com os alunos tendem a ser reconhecidos como autoridade, sobretudo 

em função de suas próprias caraterísticas pessoais, isto é, do modo que se apresentam como 

pessoas nas relações estabelecidas com os alunos. O trecho abaixo apresentado é ilustrativo 

sobre o modo como aspectos de ordem interpessoal atravessam as relações entre alunos e 

professores, interferindo, inclusive, na forma como os docentes são julgados em termos de 

suas próprias qualidades profissionais: 

Diário de campo, Aula de Educação Física, 19/02/2013 

[Poucos dias antes do início das aulas, uma das alunas do 9º ano B (Valéria) havia 

perdido o pai em um acidente de trânsito. Na primeira semana de aula, a aluna 

chegou por diversas vezes chorando na escola e em várias situações precisou 

solicitar autorização dos professores para se ausentar das aulas. Em uma dessas 

ocasiões que precisou se ausentar, era início de uma aula de Educação Física. Todos 

os alunos desciam para o pátio, no primeiro andar da escola, e, com a autorização da 

professora, a aluna, ao contrário dos demais, foi acompanhada por algumas colegas 

à sala dos professores, onde Otávio, o professor de matemática, estava sentado 

possivelmente aguardando o início da aula seguinte] 

[...] 

[Ao longo da aula de educação física, os alunos ficam distribuídos no pátio ou nas 

quadras. Alguns jogam vôlei, futsal ou peteca, outros se mantêm somente em 

interação. Ao longo da aula, busco interagir com alguns alunos, perguntando sobre 

assuntos ligados, principalmente, ao cotidiano escolar. O grupo formado por alunas 

mais próximas a Valéria encontra-se reunido, sem praticar nenhum esporte. 

Conversando com essas alunas, procuro saber um pouco mais de detalhes a respeito 

dos motivos do choro de Valéria. Uma de suas colegas informa que Valéria havia 

perdido o pai em um acidente de moto, há 10 dias. 

Heloisa: Mas agora ela tá lá na sala dos professores conversando com o Otávio. Aí 

ela deve melhorar. 

Pesquisador: Com o Otávio professor? 

Heloisa: É. 

Pesquisador: Mas por que ele? 

Laís: O Otávio é muito gente boa. Ele ouve a gente e interessa saber o que tá 

acontecendo quando vê um aluno chorando. Nossa, eu acho ele excelente como 

professor e ele também se interessa pela gente, sabe?. 

Aline: Ele é mesmo. 

 

 Não estando vinculados a uma base de sustentação organizacional ou institucional, 

esse aspecto de ordem pessoal da autoridade docente aufere sua legitimidade, dadas as suas 

especificidades, das próprias características pessoais do professor. Contudo, é preciso 
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esclarecer que essas características pessoais só se constituirão de fato como uma base capaz 

de sustentar a autoridade desde que reconhecidas contextualmente como válidas. Isso 

significa que o fato de o professor ser sociável e simpático com os alunos, ser simplesmente 

“gente boa”, como muitos alunos classificam alguns docentes, não significa necessariamente 

ser reconhecido como portador de uma autoridade pessoal pelos alunos. É preciso que essas 

características pessoais do professor não contrariem aquilo que os alunos esperam da função 

docente, sobretudo do ponto de vista da liderança em relação às questões pedagógicas, sob 

pena de que o professor somente “gente boa” seja encarado como “bobinho”, uma expressão 

costumeiramente usada pelos alunos nas interações para designar aqueles professores 

considerados “legais” e “gente boa”, mas não considerados como bons professores do ponto 

de vista do ensino do conteúdo e administração das ações pedagógicas. 

 Este tipo de análise encontra ressonâncias com as considerações do sociólogo Max 

Weber ao discutir a relação entre autoridade e carisma. Como esboçado no primeiro capítulo, 

Weber (1922/1984) concebe uma autoridade de caráter carismático aquela sustentada a partir 

do reconhecimento de santidade, heroísmo e/ou exemplaridade a uma pessoa e às ordenações 

por ela efetuadas. Por carisma o sociólogo alemão entende a qualidade de uma personalidade 

tida como extraordinária, tendo em vista virtudes tomadas como sobrenaturais, sobre-

humanas, excepcionais ou de liderança
24

. A validade do carisma justifica a reverência ao líder 

por parte dos dominados. Nesse sentido, a autoridade carismática é marcada por um forte 

componente emotivo, de modo que a emoção, e não aspectos burocráticos, definem a posição 

e o caráter de autoridade. 

 As especificidades da relação professor-aluno, inseridas dentro de uma dinâmica 

institucional e organizacional, tornam difícil observar na escola um tipo puro de relação 

carismática da forma como teorizada por Weber (1922/1984), embora entendamos que, a 

partir de uma concepção mais ampla do conceito de carisma, fatores carismáticos, ligados a 

componentes emocionais e nem sempre conscientes, certamente transpassam as relações entre 

alunos e professores, orientando posturas e legitimando relações de poder, participando, 

portanto, do processo de definição das situações, conforme teremos a oportunidade de discutir 

                                                             
24 Obviamente, Weber (1922/1984) buscou teorizar a noção de carisma de modo genérico e nem todos os 

aspectos que especifica são adequados para se pensar as particularidades da autoridade docente. Além do mais, é 

preciso não perdermos de vista a própria temporalidade da produção do pensamento weberiano, que nos remonta 

ao início do século XX, ocasião na qual estava o sociólogo particularmente interessado em desenvolver 
categorias sociológicas gerais a serem operacionalizadas e melhor especificadas na prática do que veio a ser 

chamado de Sociologia Compreensiva. 
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adiante. Fato é que não basta apenas a presença do carisma ou de qualquer outro atributo de 

ordem pessoal para que se dê a legitimação da liderança pessoal docente, traduzida em 

autoridade, mas é necessário que essa liderança seja interpretada como favorecedora da 

aproximação interpessoal, sem com isso comprometer a imagem do professor como capaz de 

assumir uma liderança pedagógica. Aquele professor que consegue ser divertido, falar uma 

linguagem próxima à dos alunos e ainda assim manter o seu lugar de liderança (seja 

pedagógica, seja disciplinar) é considerado um professor “gente boa” e com autoridade, em 

contraposição ao professor “gente boa” mas “bobinho”, de aspecto sociável porém encarado 

como incapaz de se fazer respeitar pela sua liderança, ainda que por vezes possa ser 

respeitado pela sua benevolência. 

Na sequência apresentamos duas descrições de situações cotidianas em que as 

características pessoais dos professores prevalecem em termos da condução das interações em 

sala de aula. Há, contudo, entre elas uma diferença que acreditamos ser particularmente 

ilustrativa para demonstrarmos a diferença entre o respeito ao professor amparado na 

benevolência e o respeito ao professor amparado por atributos pessoais tais como o carisma, a 

responsabilidade, o cuidado, entre outros já mencionados. Na primeira descrição, uma 

situação em que a professora de português, considerada por 80,5%, de acordo com respostas 

dadas ao questionário, como apresentando “bom relacionamento com os alunos”, embora por 

somente 36% como “respeitada pela turma”, precisa fazer concessões para conseguir a adesão 

de algumas alunas à atividade e ao comportamento por ela almejado: 

Diário de campo, Aula de Português, 25/02/2013 

[A professora pede para que os alunos se organizem em duplas. Solicita, também, 

para que as duplas sejam organizadas de forma a ficarem longe uma das outras]. 

Heloisa: Professora, vai sobrar uma pessoa, pode fazer trio? 

Professora: Vamos ver como vai ser a distribuição das duplas. 

[Mesmo sem o consentimento da professora, Rafaela, Heloisa e Marília organizam-

se em trio. Porém, Leandro fica sem parceria e, com isso, a professora solicita que 

uma das alunas faça dupla com ele]. 

Rafaela: Ah não, professora, eu quero ficar aqui com elas. 

[A professora acaba consentindo, uma vez que Leandro diz não se importar em fazer 

o exercício sozinho]. 

Professora [falando para Rafaela]: Na outra sala eu não deixei ninguém fazer trio. 

Vocês vão criar um problemão pra mim. Se eles passarem ali na frente e ver que 

vocês estão em trio vão me cobrar depois. 

[A professora, visando diminuir  o potencial de interação do trio, pede para que elas 

sentem no meio da sala, onde existe uma concentração menor de duplas] 

Heloisa: Ah não, professora. Eu não quero sair daqui não. Deixa a gente ficar aqui. 
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Professora: Então, vamos tentar não atrapalhar a atividade. 

[O trio de alunas segue a aula dividindo a atenção entre a atividade e a interação. Por 

duas vezes ao longo da aula, diante do aumento do volume de interação das alunas, a 

professora vai até onde estão sentadas para lembra-las a respeito do compromisso 

firmado para a condição de se sentarem juntas. As interações não relacionadas à 

atividade cessam por alguns instantes após a intervenção da professora, mas voltam 
a ocorrer com o tempo]. 

  

 

Na situação seguinte, uma descrição de parte da aula do professor de matemática (já 

mencionado em situações anteriores) considerado por 100% dos alunos como um professor 

que apresenta um “bom relacionamento com os alunos” e por 100% como sendo “respeitado 

pela turma”, em que adesão ao direcionamento situacional proposto pelo docente é 

praticamente absoluta sem que recursos para além da própria presença pessoal do professor 

sejam necessários: 

Diário de campo, Aula de Matemática, 19/02/2013 

[Buscando observar individualmente o comportamento de cada aluno presente no 
dia, observo uma grande atenção ao professor e para os esquemas didáticos que fazia 

no quadro. Mesmo algumas interações que eventualmente ocorriam paralelamente às 

explicações, dentro daquelas que posso identificar o assunto da interação diz 

respeito a alguma dúvida em relação à matéria explicada ou a algum elemento do 

conteúdo trazido pelo professor]. 

Rafaela [pergunta para Heloisa, apontando para o quadro]: Por que 2 (dois), ali? 

Heloisa: Porque você conserva a base e soma os expoentes. 

Rafaela: Ah, sim. Entendi. 

Professor [percebendo a interação paralela]: O que é aí, gente? 

Heloisa: Ela já entendeu. 

[O professor dá sequência à aula. Ao longo da explicação, o professor sugere que os 

alunos somente prestem atenção e que depois da explicação dará um tempo para que 
copiem. Não vejo ninguém copiando ao longo da explicação. Terminada a 

explicação, o professor pontua] 

Professor: Então, como combinado, gente, agora vou dar um tempinho para vocês 

copiarem. Lembrando que hoje é sexta-feira, viu? [na verdade, o dia era terça-feira, 

mas o professor propositadamente diz isso em tom de brincadeira]. 

Marília: Ah! Quem dera. Mas final de semana passa rápido. 

Professor: Verdade. Tem que aproveitar no máximo o final de semana pra valer a 

pena. 

Laís: É! Se ficar no facebook o dia todo. 

Professor: Pois é! Se ficar no facebook o final de semana todo passa rápido mesmo. 

Mas gente. Preciso pedir desculpas para a aluna nova, que nem perguntei o nome. 
[Apontando para Flávia] Qual o seu nome? 

Flávia: Flávia. 

Professor: Você é daqui mesmo? 

Flávia: Não. 
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Professor: De onde você veio? 

Flávia: [Diz o local, mas não consigo entender] 

Professor: Seja muito bem vinda. Tem gente boa aqui, viu? Tem uns que não valem 

nada, mas tem muita gente boa [ e ri]. 

[Alguns alunos riem junto. Durante o tempo que os alunos copiam, o professor se 

mantém em comunicação com eles]. 

Professor [olhando para fora da sala]: Fazendo reforma na quadra, melhorando a 

escola. Isso é bom. 

Eduardo: Depois de uma década, né? [...]. 

 

 Em linhas gerais, no âmbito das interações em sala de aula percebemos a influência 

dos aspectos da autoridade docente sustentados por atributos pessoais do professor, dentre os 

quais o carisma.  Isso significa que nas situações em que prevalece uma autoridade de ordem 

pessoal, as relações são mediadas prioritariamente por componentes interpessoais e menos por 

componentes organizacionais e institucionais, como nos casos da autoridade disciplinar ou da 

autoridade pedagógica. Nos trechos a seguir, encerramos este tópico com a descrição 

proveniente do diário de campo em que componentes provenientes da própria vinculação 

interpessoal definem de modo majoritário o direcionamento das interações entre alunos e 

professores: 

Diário de campo, Aula de Inglês, 20/02/2013 

[Professora logo chega e brinca com Valéria:] 

Professor: Agora ficou bom, hein? 

Valéria: Por que ficou bom? 

Professora: Agora os dois ficaram juntos, um pra vigiar o outro [referindo-se à 

presença na mesma sala dela e de Bernardo, que chegaram a namorar no ano 

anterior]. 

Valéria: Mas acabou, professora. 

Professora: Ah, acabou? Já? 

Valéria: [Balança afirmativamente a cabeça] 

Professora: Nossa, mas muito rápido! 

[Valéria sorri.] 

Laís: Esses jovens de hoje, professora! 

Professora: Pois é, né? Vocês não acham que estão muito exprimidos nessa fileira? 

Alberto: Olha pra ver, professora, foi a professora de história que colocou a gente 

assim. 

Professor: Nesse calor? 

 

Diário de campo, Aula de Matemática, 07/06/2013 

Beatriz: Professor, você vai ter a última aula aqui hoje, não vai? 
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Professor: Não, a quarta aula. 

Beatriz: Eu não vou estar hoje aqui não, viu? 

Professor: De novo? Você tá perdendo algumas aulas, cuidado. 

Beatriz: Mas eu recupero, professor. Em matemática eu recupero. Em matemática eu 

sou boa. 

Professor: E esse projeto do recreio aí? [referindo-se a um projeto de promoção de 
atividades pelos alunos no recreio, do qual a aluna é coordenadora]. 

Beatriz: Continua. 

Professor: Toma cuidado para não te prejudicar  

 

Diário de campo, Aula de Matemática, 22/02/2013 

[Rafaela e Laís conversam sobre um assunto que não tem a ver com a aula] 

Professor [dirigindo-se à Rafaela]: Não entendeu de novo? 

Rafaela: Não, professor. É outra coisa. 

Laís: É sobre um assunto muito complicado, professor. 

Professor: Matemática, deve ser, né? 

[As alunas ficam em silêncio.] 

Professor: Porque a aula aqui é de matemática. Então vamos concentrar? 

[As alunas encerram a interação e voltam a se concentrar na correção do exercício, 

não voltando a interagir paralelamente às explicações do professor até o final da 

aula].  

 

4.2 Autoridade docente e definições da situação em sala de aula: entre constâncias e 

variações 

 

 Em um primeiro momento, buscamos especificar os aspectos assumidos pela 

autoridade docente na perspectiva dos alunos. Uma vez especificados esses aspectos, 

buscamos, mediante um esforço de diálogo teórico, identificar as bases em relação às quais 

tais aspectos se sustentam. Esse percurso analítico conduziu-nos à possibilidade de 

formulação de uma tipologia dos aspectos assumidos pela autoridade docente na perspectiva 

discente. Em termos gerais, entendemos que a autoridade docente se manifesta na perspectiva 

dos alunos em diferentes planos, permitindo-nos especificá-la em três modalidades distintas: 

a) autoridade disciplinar, associada às prerrogativas disciplinares do papel escolar docente; b) 

autoridade pedagógica, associada ao caráter pedagógico da função social docente; e c) 

autoridade pessoal, referente aos atributos pessoais do professor conciliáveis com uma 

liderança pessoal favorecedora de vinculações interpessoais. O Quadro 2 ajuda-nos a 

visualizar melhor essa esquematização: 
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Quadro 2 – Tipos de aspectos assumidos pela autoridade docente de acordo com as bases 

de fundamentação identificadas na perspectiva dos alunos 

 

Tipos de aspectos assumidos pela 

autoridade docente  

Bases de sustentação da autoridade docente 

Autoridade disciplinar Prerrogativas disciplinares do papel escolar 

docente 

Autoridade pedagógica Caráter pedagógico da função social docente 

Autoridade pessoal Atributos pessoais do professor 

 

A partir dessa tipologia, buscaremos analisar as relações de autoridade em um espectro 

mais amplo das interações entre alunos e professores, atentos à forma que cada um desses 

aspectos da autoridade docente integra o processo de definição das situações em sala de aula. 

Para tanto, será fundamental retomar a noção de definição da situação, um dos conceitos 

analíticos centrais das perspectivas interacionistas de investigação. 

Da forma como trabalhada por Goffman (1986, 1992), a noção de “definição de 

situação” designa o processo mediante o qual os indivíduos buscam estabelecer uma linha 

diretiva para o desenrolar das interações. O autor parte do pressuposto de que os indivíduos 

constantemente constroem suas ações tendo em vista produzir uma definição da situação que 

seja favorável aos seus propósitos
25

. Por essa perspectiva de análise, entende-se que os 

sujeitos da interação social estão, de forma consciente ou inconsciente, sempre a agir 

estrategicamente – tais como os jogadores constroem estratégias para vencer e os atores 

desenvolvem técnicas de representação para convencer a sua plateia – na busca por uma 

definição de situação que lhes proporcionem uma resposta desejada das interações. 

O conceito de definição da situação é particularmente elucidativo para analisarmos o 

papel assumido pela autoridade docente na constituição das interações em sala de aula. 

Enquanto uma autoridade pressupostamente reconhecida em função do próprio lugar ocupado 

                                                             
25 É nesse sentido que se torna compreensível as metáforas do jogo e do teatro usadas por Goffman,  
respectivamente nas obras “Strategic Interation” e “A representação do eu na vida cotidiana”, para teorizar a 

respeito das interações sociais. 
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no âmbito organizacional e institucional escolar, o professor desfruta de condições 

privilegiadas para definir as situações de acordo com seus interesses. Como vimos, os alunos 

reconhecem como legítimos os direitos dos professores no tocante ao controle disciplinar das 

aulas, prevendo, inclusive, a possibilidade de aplicação de sanções ou não retribuição de 

pontos desde que determinadas prescrições não sejam seguidas. Além do mais, reconhecem o 

caráter pedagógico da autoridade docente, o que sustenta a pressuposição da superioridade 

dos professores no que se refere ao domínio do saber escolar e, consequentemente, a 

legitimidade da delegação a estes pelo gerenciamento das ações pedagógicas.  

Acontece, contudo, que como atores das relações escolares os alunos também buscam 

impor as suas definições da situação e estas nem sempre são as mesmas daquelas esperadas 

pelos docentes. Quando essa incompatibilidade de interesses ocorre, inevitavelmente dilemas 

interativos se configuram, ensejando processos de negociação acerca dos rumos a serem 

seguidos. 

 A observação do cotidiano das interações em sala de aula nos mostra que a definição 

da situação pretendida pelo professor tenderá a prevalecer na medida em que este for 

reconhecido e encarado como autoridade. Conforme discutimos, contudo, os aspectos 

assumidos pela autoridade docente são variáveis e dizem respeito a componentes distintos da 

interação. É possível, por exemplo, que um professor seja reconhecido em termos de sua 

autoridade disciplinar, no sentido de disciplinamento do cotidiano e dos comportamentos 

escolares, mesmo que seus atributos pessoais não favoreçam uma boa vinculação com os 

alunos ou mesmo que seja considerado por estes como um professor que explica bem a 

matéria. Isso contribuirá para que as ordenações desse professor sejam encaradas como 

relevantes do ponto de vista da administração das regras ou distribuição de notas, ainda que 

provavelmente não o seja no tocante às explicações do conteúdo ou propostas de atividades 

pedagógicas.  

Por outro lado, é possível que um aluno pouco afeito ao cumprimento das normas 

escolares tenha dificuldades para lidar com a autoridade disciplinar docente, embora 

preocupado com o seu desempenho escolar atribua especial atenção à autoridade pedagógica 

dos professores, sendo paradoxalmente um aluno “indisciplinado” e “aplicado”. Há, ainda, 

alunos que pouco interesse demonstram pelo que é ensinado na escola e, nesse sentido, pouca 

importância atribuem à autoridade pedagógica do professor, mas particularmente atentos e 

preocupados com cumprimento das normas são, portanto, propensos ao reconhecimento e 



137 

 

 

 

 

 

obediência à autoridade disciplinar docente. Não podemos, ainda, nos esquecer daqueles 

professores cujas definições da situação tendem a prevalecer pelo simples fato de se 

constituírem para os alunos como uma liderança pessoal, digna de ser respeitada em função de 

seus atributos pessoais e relacionais.  

 Tais exemplos dizem respeito a situações e alunos concretos. Na sequência deste 

capítulo, apresentaremos e discutiremos alguns recortes dos dados de campo com o intuito de 

melhor clarificar a relação entre a autoridade docente e a definição das situações em sala de 

aula, temática muito pouco recorrente na literatura que discute a questão da autoridade 

docente no Brasil. Como apresentamos no segundo capítulo deste trabalho, a maior parte dos 

estudos estão interessados em discutir a autoridade docente sem uma delimitação muito clara 

acerca dos diferentes aspectos que a constituem e, nesse sentido, nem sempre contribuem para 

uma leitura cotidiana das situações escolares. Isso acaba por alimentar a tese de que vivemos 

um momento de declínio da autoridade docente, sem saber exatamente em relação a que e 

muito menos porque essa autoridade estaria em declínio. Há um declínio da autoridade 

docente no que tange à questão disciplinar? Ou se trata de uma crise no tocante aos aspectos 

pedagógicos? Vivemos um momento em que somente a autoridade pessoal é capaz de segurar 

garantir o respeito durável entre alunos e professores? O que, afinal, está por trás desse 

cenário de crise e o que isso nos ajuda a compreender o cotidiano das interações em sala de 

aula? 

 Estudos tais como os de Albuquerque (2009), Pintarelli (2012), Ravagnani (2006), 

Silva (2009), Santos e Chaves (2012) e Sato (2012), que procuram centrar a análise na 

percepção dos professores acerca da questão da autoridade no contexto escolar, demonstram 

que a principal preocupação dos docentes está relacionada de alguma forma às dificuldades do 

controle disciplinar e, nesse sentido, às fragilidades do aspecto disciplinar da autoridade 

docente. A esse respeito, o estudo de Albuquerque (2009) é bastante elucidativo, na medida 

em que demonstra que as representações sociais sobre a autoridade aparecem na fala dos 

professores como relacionadas à percepção de enfraquecimento da autoridade docente, 

fenômeno este vinculado a outros tais como a indisciplina, a violência escolar e o desinteresse 

dos alunos pelas aulas. Parte dessas discussões, portanto, parecem estar envolvidas às 

dificuldades encontradas pelos professores para definirem as situações em sala de aula de 

acordo com as finalidades disciplinares designadas ao seu ofício. 
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 No cotidiano das interações, entretanto, nos deparamos com situações variadas no 

tocante à relação dos alunos com as demandas escolares agenciadas pelos professores. Há 

professores mais respeitados e menos respeitados com relação a esses aspectos, o que nos 

instiga a tentar especificar, no âmbito das próprias interações, os fatores que envolvem essas 

variações. Dadas as particularidades de cada um dos aspectos assumidos pela autoridade 

docente, buscaremos analisar separadamente o modo como se operacionalizam 

cotidianamente, ainda que mais uma vez reconheçamos que tal divisão só se justifique em 

termos de um plano analítico de descrição da vida cotidiana. 

 

4.2.1 Autoridade disciplinar nos processos de definição da situação 

 

Ao analisarmos os aspectos disciplinares da autoridade docente reconhecidos pelos 

alunos, constatamos a íntima vinculação de tais elementos a componentes da ordem da 

própria configuração escolar. Como figuras de autoridade do ponto de vista do controle 

disciplinar, os professores contam com uma legitimidade organizacional em relação às 

definições da situação que pretendem impor. O que percebemos é que uma parcela 

significativa das características que a autoridade disciplinar docente assumirá cotidianamente 

no âmbito das interações em sala de aula estará relacionada às margens de negociação da 

definição da situação que os alunos identificarão em cada professor. Nas falas apresentadas 

abaixo essa diferenciação com relação à flexibilidade que os docentes permitem negociar as 

definições aparece de maneira bastante explícita: 

Entrevista com Dênis, 04/06/2013 

Pesquisador: Tem alguns professores que eu já reparei o seguinte. Por exemplo: os 

alunos estão fora da sala. Tem alguns professores que apontam no corredor e todos 

os alunos entram. Outros professores nãoç às vezes os professores apontam, os 

alunos continuam lá. Tem vez que o professor até entra pra sala e os alunos 

continuam do lado de fora. Por que você acha que isso acontece? 

Dênis: Porque eles são mais bravos e cobram mais em cima das regras. Eles [os 
alunos] têm medo da professora que é brava. Tipo a Joelma: a Joelma não gosta que 

ninguém aparece na porta ou fica em pé dentro de sala quando ela está fora. Quando 

ela aparece, eles ficam tudo quietos. Eu não sou muito de ficar saindo não. Eu sou 

muito de ficar andando dentro de sala, o tempo todo. Mas sair mesmo eu não saio 

não. Eu só olho lá fora assim e depois entro, começo a andar, converso com um e 

com outro.  

 

Diário de campo, Aula de História, 11/04/2013 

[Na aula anterior da professora de história percebi que Alberto, Dênis e Júlio 

realizaram a atividade demonstrando-se engajados e permaneceram em silêncio ao 
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longo da aula. Aproveito um momento livre na aula de história, em que a professora 

não estava na sala, para perguntar aos três, juntos ,a razão da diferença de 

comportamento apresentada na aula da professora de história, já que em outras aulas 

costumam ser menos adeptos às atividades propostas pelos professores] 

Dênis: É porque se a gente conversa na aula dela e começa a falar coisas, ela tira 

ponto da sala inteira. 

Pesquisador.: Ah é? A sala inteira perde ponto? 

Júlio: É! Não tem como conversar na aula dela não. 

Pesquisador.: E porque na aula dela todo mundo faz atividade? 

Alberto: Com ela não tem jeito de enrolar, né? Se ela falar que vai tirar ponto tira 

mesmo e depois não tem como recuperar. E a gente sai como ruim pra sala inteira 

que perdeu os pontos. 

  

Entrevista com Eduardo, 21/05/2013 

Pesquisador: E por que você acha que alguns alunos não obedeçam esse tipo de 

ordem do professor para não usar o celular? 

Eduardo: Ah, porque tem uns professores que se impõem mais, né? Tem professor 

que age falando que vai tomar mesmo, tem outros que não. Mas vai muito também 
do aluno de obedecer mesmo. 

Pesquisador: Você acha que o professor está certo em pedir o que pedem para os 

alunos? 

Eduardo: Tá, uai. Porque pra explicar a matéria tem que ter silêncio. O celular é 

proibido aqui na escola. Tem que ficar prestando atenção na aula. Eu acho que o 

professor tá certo.  

 

 Há professores “que não tem como enrolar”, “que se impõem mais”, “que são mais 

bravos”; estes parecem ser aqueles que desde os primeiros encontros já demonstram que não 

abrirão muita margem para negociar o poder organizacionalmente a eles conferido para 

definir as situações. A propósito, os primeiros encontros do ano letivo entre alunos e 

professores são valiosamente elucidativos para se visualizar os processos de negociação das 

definições da situação com uma maior riqueza de detalhes. Isso porque, ainda que 

negociações e renegociações continuem a ocorrer ao longo de todas as interações no decorrer 

do ano letivo – afinal, como salienta Becker (1993), a interação pressupõe necessariamente 

alguma forma de negociação – são nos primeiros encontros que as regras do jogo interativo 

serão de modo mais veementemente enunciadas, acordadas e estabelecidas, e que estratégias 

para identificação do teor de suas consistências serão manifestamente testadas. Vejamos 

algumas situações que ilustram processos de definição da situação ocorridos ao longo dos 

primeiros encontros entre os atores envolvidos: 

Diário de campo, Aula de História, 06/02/2013 
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Professora: Em primeiro lugar, boa tarde, né? Em segundo lugar, nem precisa dizer 

nada sobre as regras de disciplina numa sala lotada igual essa aqui, né? Precisa? 

Alunos: [vários alunos respondem] Não. 

Professora: Como hoje é nossa primeira aula, preciso mostrar aqui o caderno de 

delitos. [...] Há três tipos de delitos. Primeiro delito: atraso. Cada aluno que chegar 

atrasado terá que anotar seu nome aqui. Cada atraso o aluno perderá 0,2 pontos na 
nota final. Segunda modalidade de lei: indisciplina. Neste caso, eu mesma é quem 

vou anotar. Cada anotação, dependendo do motivo, o aluno perderá de 0,2 a 0,5 

pontos na nota final do bimestre. E, por fim, terceira modalidade: porrada, furto e 

coisas do tipo. Isso não é meu papel anotar porque eu não sou policial. Se isso 

acontecer aqui, vamos ligar imediatamente para o 190. Mas eu tenho certeza que 

isso não será preciso, né, gente?  

Alunos: [em silêncio, prestam atenção na professora]. 

[Na sequência, a professora informa sobre as regras de distribuição de pontos, isto é, 

sobre a quantidade de pontos referentes às avaliações e trabalhos]. 

[...] 

Professora: Mas Carmem [a professora simula um diálogo consigo mesma], você 

não faz avaliação por desempenho do aluno? No caso do desempenho, a avaliação 
será feita em função desse caderno aqui [mostrando o caderno de delitos]. São cinco 

pontos de desempenho. Quem não tiver o nome anotado neste caderno aqui vai 

ganhar nota máxima no desempenho. Mas Carmem, você não marca trabalho para 

casa? Não. Vocês vão na casa um do outro, comem tudo o que tem por lá, sujam, 

ficam no facebook o tempo todo. Estou errada? 

Laís [sorrindo]: Pior que não 

[Alguns alunos riem, olhando um para os outros.] 

Professora: Não, né? Eu gostaria de estar, mas não estou. 

Professora: Sobre boné, chicletes e tá tá tá. Não quero saber se tá ou não de boné. 

Não tô nem aí.  Ah, mas tá chupando 50 balas! O problema é de vocês, o dente é de 

vocês. Com relação a celular: desde que não atrapalhe minha aula, pode trazer. Mas 
temos que ter o bom senso de usar o celular onde puder. Nesses dias eu atendi o 

telefone dentro do banco e a moça me avisou, então eu desliguei e pedi desculpa. Eu 

vou trazer e atender meu celular, mas vocês não vão atender na minha aula. Eu tenho 

duas filhas lá fora, e vocês? Antes de ser professora eu sou mãe. Eu não vou deixar 

filha minha desamparada por causa de filho dos outros. Eu sou uma pessoa que tem 

vários compromissos fora daqui e, se meu telefone tocar, vou atender. Mas e vocês, 

que compromisso tão importante assim vocês têm?  

[Marília olha para Valéria e Heloisa e as três riem, mas não fazem qualquer 

comentário]. 

Professora: Outra coisa. Eu não vou buscar menino lá embaixo. Quer perder aula, o 

problema não é meu. Chamar pai e mãe? Só no último caso. Os pais de vocês têm 
muito mais o que fazer do que ficar se responsabilizando por malandragem de vocês 

na escola. [...] Com relação a perda de prova e trabalho: juridicamente, o aluno tem 

48 horas para apresentar o trabalho. Pode ser bilhete de pai ou mãe, como 

justificativa? Pode. Com o tempo eu vou saber quem tá falsificando assinatura. Vão 

me enganar uma, duas, três vezes. Mas um momento vão se ferrar comigo. [...] No 

mais, não ousem desacatar colegas, desacatar professores. Porque aí vocês vão 

conhecer o peso da minha mão. Acho que poucos aqui na escola conheceram esse 

meu lado mau. [...] O mapeamento da minha sala de aula quem faz sou eu. O 

mapeamento vai ser este que fiz aqui hoje. Se tiver algum problema, na primeira vez 

eu troco de lugar numa boa. Na segunda vez, vou trocar vocês é de sala. Vão lá pra 

sala da Helena [vice-diretora]. [...]Qualquer coisa que for possível negociar, eu to 

disposta a conversar. Mas só o que for possível. É assim que funciona. 
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[...] 

[Toca o sinal. Alguns alunos se encaminham para fora da sala de aula. A professora 

não permite] 

Professora: Opa. Eu ainda to na sala. Quem sai primeiro sou eu. 

 

Diário de campo, Aula de História, 06/02/2013 

 [A professora espera Heloisa se sentar para poder recomeçar a aula. Ao retomar a 

aula, alguns alunos interagem. Ela pega o “caderno de delitos” e faz anotações. Isso 

é suficiente para conseguir o silêncio da turma] 

 

A primeira das duas situações apresentadas acima ilustra o primeiro encontro da 

professora de história com o 9º ano B. Como podemos identificar, a fala inicial da professora 

é marcada pela apresentação de uma série de mecanismos de controle disciplinar de que irá 

dispor (caderno de delitos, perda de pontos, encaminhamento para diretoria e até acionamento 

da polícia), uma explicitação bem clara sobre como e quando esses mecanismos serão 

utilizados e uma insinuação de que as regras do jogo já estão definitivamente estabelecidas. 

Tais elementos parecem ser tomados pelos alunos como indicativos de que muito pouco será 

permitido em termos de negociação das definições da situação, o que até certo ponto aparece 

explícito na fala do aluno Alberto, descrita anteriormente, em outro contexto: “Com ela 

[professora de história] não tem jeito de enrolar não, né?”. Essa percepção se acentuará na 

medida em que os mecanismos de controle se mostrarem de fato utilizáveis da forma como 

enunciado. É o que ilustra a segunda situação, quando o caderno de delitos, usado para 

registrar a transgressão à regra de não conversar durante as explicações, é de fato 

operacionalizado conforme advertido pela professora no primeiro dia de aula. 

Nem todos os professores, contudo, definem a situação de maneira tão rígida. Nas 

duas situações apresentadas a seguir (aulas subsequentes de um mesmo dia de observação) 

podemos facilmente identificar um contraste no que se refere à flexibilidade com que o 

controle disciplinar é levado adiante. 

Diário de campo, Aula de Artes, 18/02/2013. 

[Os alunos, que aguardavam no corredor o início da aula, entram para a sala na 

medida em que percebem a vinda da professora de artes no corredor. Mais ou menos 

um minuto após a entrada da professora, um grupo de alunos chega e para na porta 

da sala]. 

Professora: Por que vocês estão de fora? 

[Os alunos permanecem calados e vão entrando lentamente, olhando para a 

professora]. 

Marília: Olha que turminha, também! 
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[A professora aguarda que os alunos sentem para voltar às suas atividades de 

preparo para o início da aula. Pouco tempo após a entrada desse grupo de alunos 

atrasados, outro grupo de alunos chega à porta] 

Professora [demonstrando irritação]: Mais gente, não é possível. Não quero saber 

disso outra vez. Já vou avisar lá embaixo [referindo-se à direção, que fica no 1º 

andar da escola] que, se acontecer outra vez não vai entrar ninguém. 

[Os alunos entram e ocupam seus lugares.]  

 

Diário de campo, Aula de Português, 18/02/2013 

[A Professora de português entra na sala e os alunos aos poucos ocupam seus 

lugares. Duas alunas chegam após o sinal de entrada, mas a professora não faz 

nenhum comentário, como havia acontecido na aula anterior, com a professora de 

artes]. 

Professora: Vamos retomara a atividade começada na aula anterior, gente? 

[Laís se levanta e vai até a porta. Olha para o corredor, folheia a agenda de Luisa, 

sentada próxima à porta. Dois outros alunos vão até a porta e olham para o corredor. 

A professora parece adiar um pouco o início da aula em função dessas 

movimentações. Alguns alunos pedem para ir ao banheiro.] 

Professora: Gente, por determinação da escola, somente pode ir um por vez.  

[Os alunos discutem para decidir quem será o primeiro. A professora começa a 

passar no quadro um texto explicativo do conteúdo trabalhado. Nem todos os alunos 

copiam. Ao longo do tempo em que a professora está no quadro passando a 

atividade, boa parte dos alunos interagem entre si. A professora não faz qualquer 

objeção com relação às interações. 

  

Há professores que desde os primeiros contatos deixam transparecer que não estarão 

muito abertos a negociar as prerrogativas disciplinares a eles conferidas. Obviamente, não 

será isso o determinante para definir totalmente as características das interações entre alunos e 

professores, até mesmo porque a autoridade docente se compõe de outros aspectos que não o 

disciplinar. De todo modo, o reconhecimento por parte dos alunos da maior ou menor rigidez 

de alguns professores com relação à administração das regras implica em posturas 

diferenciadas da forma como que os discentes encararão a relação com a autoridade docente. 

As relações entre alunos e professores, de forma particularmente mais intensa nos 

primeiros dias de aula, são marcadas por uma constante barganha de interesses expressas pela 

apresentação das propostas docentes de funcionamento das aulas, por um lado, e, por outro, 

por tateamentos dos alunos com relação aos limites de manobra que terão face àquelas 

propostas. Da parte dos professores, a apresentação das propostas pode se dar de maneira 

mais explícita, como no caso na aula de história citada anteriormente, ou de maneira mais 

implícita, em que o professor vai aos poucos, ao longo das aulas, buscando direcionar o 
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desenrolar das situações, denunciando e desaprovando comportamentos indesejáveis, 

aplicando sanções etc.  

Da parte dos alunos, os tateamentos para identificação dos seus espaços de manobra 

ocorrem em diferentes ocasiões, nem todas elas conscientemente planejadas; trocas em 

relação aos lugares determinados pelos professores, atrasos para as aulas, interações com os 

colegas paralelas às explicações do conteúdo, espera da chegada do professor para a entrada 

na sala, utilização do celular mesmo quando existe a possibilidade de ser visto pelo professor, 

entre outras situações, funcionam como acontecimentos parâmetros para se verificar até onde 

será possível ir sem que sanções disciplinares sejam acionadas. Na situação apresentada 

abaixo, mesmo diante da determinação da professora de história, no primeiro dia de aula, 

sobre a manutenção da localização dos alunos na sala, muitos alunos se arriscam em se 

sentarem em lugares distintos daqueles definidos na aula inicial. A professora, por sua vez, 

embora tenha se demonstrado a princípio intransigente com relação a essa norma, acaba por 

ceder em relação às modificações realizadas pelos alunos, o que certamente deixa transparecer 

aos discentes que aquela determinação inicial talvez não fosse assim tão rígida, permitindo a 

eles algum espaço para manejar as suas localizações: 

Diário de campo, Aula de História, 21/02/2013 

[Antes do início da aula de história] 

Laís: A professora acha ruim ficar assim, hein! 

Heloisa: Ah, é mesmo. Agora é a [professora] de história, né? 

Laís: Lembra do mapa, né? 

[De modo geral, a distribuição dos alunos na sala é consideravelmente diferente da 

que ficou definida pela professora no primeiro dia de aula. A professora chega, mas 

não há qualquer intervenção inicial com relação a isso. A maior parte dos alunos 

permanece em silêncio, mas alguns alunos interagem conversando a respeito de 

assuntos diversos]. 

Professora [demonstrando um leve incomodo com o fato de alguns alunos estarem 

em interação]: Quando eu puder começar, vocês me avisem, viu, gente? 

[A única menção da professora com relação às modificações na configuração da sala 

é direcionada ao grupo posicionado ao fundo da sala, com especial atenção a 

Alberto]. 

Professora: E essa superpopulação aí atrás, né, Alberto? Eu já falei que quero você 
sentado aqui na frente, perto de mim. 

Alberto: Sacanagem. 

Professora: Sacanagem não. Eu já tinha avisado há bem tempo. Você vai ficar aí, 

mas qualquer problema que tiver já sabe, né? 

[Alberto não responde].  
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É importante considerar que nem sempre as primeiras impressões que alunos e 

professores têm uns dos outros se constituem nos primeiros encontros do ano letivo. Alguns 

dos docentes do 9º ano B em 2013 já haviam sido professores de diversos alunos da turma em 

anos precedentes, seja porque tais professores trabalham com mais de um ano escolar, seja 

porque alguns alunos da turma foram reprovados no ano anterior. Além do mais, é comum 

que boatos acerca das características dos professores ocorram entre os alunos na escola, de tal 

forma que o primeiro contato face a face entre alunos e professores em um determinado ano 

letivo é carregado por impressões prévias que participam do processo de definição de 

situação. 

Há professores que se mostram mais intransigentes em relação às suas propostas para 

definição das situações; alguns se valem de instrumentos normativos para tentar mensurar o 

nível em que estão conseguindo levar adiante o seu intento. Estes são os docentes que os 

alunos reconhecem como “mais rígidos”. São por vezes os professores que mais críticas 

despertam entre os alunos, críticas estas que podem ser levemente atenuadas desde que pelo 

menos o professor com tais características consigam “ensinar bem”. Há, por outro lado, 

professores que transparecem para os alunos certa insegurança ou indisposição para levar 

adiante o cumprimento das normas. Em algumas situações, recorrem à direção para conseguir 

readquirir o controle das aulas, em uma espécie de tentativa desesperada de renovar a sua 

legitimidade disciplinar perante os alunos. Estes professores são aqueles reconhecidos pelos 

alunos como “sem moral” perante a turma. 

Entrevista com Dênis, 04/06/2013 

Pesquisador: E você acha que tem alguns professores que os alunos prestam mais 

atenção na aula deles do que outros? 

Dênis: Que prestam mais atenção é matemática. Matemática, português não ensina... 
A professora não é rígida o bastante pra eles aprender. Porque a professora fala 

assim: fica quieto, mas ela fala baixo pra ninguém escutar. Tipo: ninguém escuta. 

Mesmo assim todo mundo falando. E ela, aí depois chama a Helena [vice-diretora] e 

a Helena vai e manda todo mundo calar a boca e eles vai e calam. Ela não tem 

aquela vontade de xingar e falar alto para os meninos pra eles obedecer, pra ensinar 

a matéria pra eles. 

 

Costuma ser nas aulas destes professores menos rígidos do ponto de vista da questão 

disciplinar – e, sobretudo, desde que nenhum outro aspecto da autoridade docente atue a seu 

favor – que as transgressões em relação às normas escolares costumam ser mais evidenciadas, 

o que não significa que tais transgressões não ocorram também na aula dos professores 

considerados mais rígidos. O fato de um professor ter um maior reconhecimento do ponto de 
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vista de sua autoridade disciplinar não significa necessariamente que transgressões à ordem 

por ele intentada não ocorreram; podemos, é verdade, reconhecer que talvez sejam menos 

evidenciadas na medida em que mais ocultadas, mas de forma alguma inexistentes.  

Com relação a isso, vale destacar o entendimento de Weber (1922/1984) para quem o 

reconhecimento de uma autoridade não se expressa somente pelo cumprimento do sentido 

proposto pela ordem, mas também no caso desse sentido ser transgredido e a transgressão 

precisar ser ocultada. A necessidade de ocultação, segundo o autor, não revela 

necessariamente uma transgressão à validade da ordem ou uma negação da autoridade do 

“soberano”, podendo, inclusive, significar justamente o reconhecimento dessa validade tendo 

em vista a necessidade em se ocultar a transgressão. Nesse sentido, constatamos que diante de 

professores reconhecidos como menos flexíveis do ponto de vista de sua autoridade 

disciplinar os alunos são mais cautelosos com relação às transgressões, dado o peso que a 

definição da situação intentada pelo professor possui no delineamento das interações. 

Além do mais, sendo a autoridade docente constituída por diferentes aspectos, é 

possível que a transgressão em relação a um destes possa estar ocorrer sem que esteja ocorra 

em relação a outros. Um aluno pode se manter comportado durante toda a aula, submisso a 

uma autoridade disciplinar, porém completamente afastado das atividades pedagógicas 

propostas pela autoridade pedagógica. Nesse caso, é comum que esteja implicado em alguma 

atividade de interesse particular; fará de tudo para que não seja descoberto aos olhos da 

autoridade disciplinar, ainda que naquele momento sua atividade não sofra interferências do 

aspecto pedagógico da autoridade docente. 

É interessante pontuar que em alguma medida o reconhecimento dos aspectos 

disciplinares da autoridade docente está sempre presente, mesmo entre aqueles professores 

considerados “menos rígidos” ou “sem moral”. Isso é bastante evidente na situação descrita 

abaixo, em que mesmo diante da professora da matéria de Ensino Religioso, considerada por 

97% dos alunos, conforme respostas ao questionário, como uma professora que não tem o 

respeito da turma e apontada pelos discentes entrevistados como pouco rígida e com baixo 

reconhecimento de sua autoridade, o aluno Leandro se mostra preocupado com o que pode 

acontecer ao seu celular desde que essa mesma professora perceba a diversão dos colegas com 

o aparelho: 

Diário de campo, Aula de Ensino Religioso, 04/06/2013 

[Gustavo, Bernardo e Leandro divertem-se com alguma função no celular. Bernardo 

leva para Alberto escutar. Alberto ri e comenta com Júlio, que pede a Bernardo para 
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aumentar o volume para que todos da turma ouçam. Bernardo chega a tentar 

aumentar o volume do celular, mas é impedido por Leandro, o dono do celular, que 

avisa:] 

Leandro: A professora vai ver e vai pegar; faz isso não.  

[Os três alunos continuam a diversão com o celular, eventualmente olhando em 

direção à professora para conferir se ela está ou não percebendo suas atividades].  

 

 Essa constatação corrobora o que já adiantamos anteriormente acerca do modo como 

os aspectos disciplinares da autoridade docente sempre integram o cotidiano das interações 

entre alunos e professores, ainda que em intensidades e formas variáveis. Há sempre um 

respaldo organizacional a conferir legitimidade ao papel docente no que tange ao 

funcionamento disciplinar da vida escolar. Weber (1922/1987) chega a definir a disciplina 

como uma forma de “obediência habitual”, no sentido de que uma ordem disciplinar é capaz 

de garantir por si só uma racionalidade à obediência. O autor salienta, contudo, que mesmo no 

caso de uma obediência se dar “voluntariamente” no âmbito de uma relação disciplinar isso 

não altera o fato de que uma disciplina implica também a submissão a uma autoridade. A 

disciplina, tão característica ao modo de configuração social da escola – como analisa 

Foucault (1987) – atua como elemento de racionalização de um dos aspectos mais 

característicos da autoridade docente na perspectiva dos alunos. 

 Ainda acerca do aspecto disciplinar da autoridade docente, é elucidativo atentarmos às 

variações individuais entre os alunos na forma como a disciplina integra a experiência de cada 

um enquanto discente. Parece evidente que para cada aluno estar na escola ou na sala de aula 

possui um significado diferente e específico (SPOSITO; GALVÃO, 2004). Dadas as 

limitações deste trabalho, indicamos inclusive que a discussão acerca da questão da 

autoridade docente tende a se enriquecer com a produção de estudos que se debrucem na 

investigação das formas pelas quais as relações com os professores afetam e são afetadas 

pelas experiências escolares dos alunos no que se refere ao estar na escola. Para os propósitos 

desta pesquisa, em específico, buscaremos explorar um pouco dessa temática a partir da 

apresentação e discussão de alguns casos individuais de alunos da turma investigada, 

escolhidos por apresentarem entre si discrepâncias na forma de se relacionarem com o aspecto 

disciplinar em sala de aula. 

 Para discussão acerca da questão disciplinar, enfocaremos principalmente o caso de 

dois alunos: Bruno e Alberto. O primeiro é considerado pela turma “o CDF da sala”; o 

segundo, considerado por boa parte dos alunos entrevistados ou mesmo por aqueles que 
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tivemos a oportunidade de conversar informalmente como “o palhaço da turma”. Duas 

alcunhas consideravelmente distintas em se tratando da caracterização de alunos submetidos a 

um estatuto cujo ofício está fortemente atrelado às demandas escolares por disciplina, 

atividade e trabalho (PERRENOUD, 1995). 

 Bruno tem o perfil do que muitos dos discentes entrevistados consideram um “bom 

aluno”. De acordo com Bernardo, o bom aluno é aquele “que faz as atividades tudo, que fica 

quieto”. Marília, por outro lado, diz que o bom aluno é aquele que estuda “direto, sem 

preguiça”, sendo Bruno, de acordo com ela, um exemplo típico. 

Entrevista com Bernardo, 20/05/2013 

Pesquisador: E como você se considera como aluno? 

Bernardo: Bom. 

Pesquisador: O que é um bom aluno? 

Bernardo: Ah, que faz as atividades tudo, que fica quieto. 

 

Entrevista com Marília, 21/05/2013 

Pesquisador.: Como seria um bom aluno pra você? 

Marília: Ah, estudar, ué. Estudar direto, sem preguiça. 

Pesquisador: Você conhece alunos assim? 

Marília: Conheço. O Bruno, da minha sala.  

 

 A imagem de bom aluno e “CDF” que os alunos têm de Bruno está baseada em uma 

série de características. Trata-se de um aluno sempre disciplinado, que pouco interage com os 

colegas durante as aulas, (com exceção das aulas de educação física, quando costuma ser 

bastante participativo) e que quase sempre apresenta as melhores notas da turma. De modo 

geral, é um aluno que participa pouco das aulas; praticamente não responde às perguntas 

realizadas pelos professores ao longo das explicações ou revisões do conteúdo. Apesar disso, 

sempre realiza as atividades propostas, seja em casa ou na própria classe. Tem em relação a 

todos os professores praticamente a mesma conduta sendo mais reservado e somente 

interagindo com os docentes quando necessário ou especificamente a ele solicitado. Ao falar a 

respeito do seu comportamento, Bruno se coloca com naturalidade a respeito do modo como 

lida com as ordenações e atividades impostas pelos professores, apesar de ter críticas em 

relação a alguns docentes e a algumas regras. 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 
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Pesquisador: Tenho aqui algumas atividades e eu gostaria de saber o que é 

importante para você decidir se faz ou não o que o que professor pede. Primeiro: 

quando o professor pede pra fazer silêncio, sempre você faz silêncio? 

Bruno: Faço.  

Pesquisador: Qualquer professor? 

Bruno: De menos religião. 

Pesquisador: Se a professora de religião pedir silêncio você não vai fazer silêncio? 

Bruno: Eu não fico gritando na aula, só vou conversar um pouquinho mais baixo. 

Pesquisador: Não sair da sala. 

Bruno: Eu não saio sem autorização do professor não. Só quando eu to apertado pra 

ir no banheiro, aí eu saio. 

Pesquisador: E você tem algum professor que você não sairia de jeito nenhum? 

Bruno: Não. Tem não. 

Pesquisador: Estando apertado você sai? 

Bruno: Muito apertado. 

Pesquisador: Tem algum professor que você faz mais as tarefas deles? 

Bruno: Só Religião eu não faço. Geralmente eu faço na hora lá. Aí eu só dou uma 

rabiscada assim, pra falar que fiz. 

Pesquisador: Só religião? 

Bruno: Só. 

Pesquisador: Mas os professores pedem pra vocês fazerem as tarefas em casa e você 

me falou mais cedo que às vezes trás pra fazer na escola. 

Bruno: Porque eu não dou importância a religião. 

Pesquisador: É só com religião que acontece de você não fazer a tarefa em casa? 

Bruno: As outras às vezes eu faço, mas às vezes eu esqueço, aí eu faço na sala. Ou 

eu tô com preguiça e aí eu faço na sala. 

Pesquisador: Mas você poderia não fazer em casa e deixar sem fazer. 

Bruno: Mas o professor passa olhando e anota quem fez e aquilo depois vale nota. 

Pesquisador: Usar o celular. 

Bruno: Eu tenho celular só que eu não uso. 

Pesquisador: E responder alguma pergunta durante a aula. Eu reparei que você 

dificilmente responde. 

Bruno: Depende de quem perguntar. 

Pesquisador: Do que depende? 

Bruno: Não sei. Aqueles meninos que ficam lá no fundão, só ficam enchendo o saco 

dos outros. 

Pesquisador: Mas eu to falando do professor. 

Bruno: Como assim? 

Pesquisador: Quando o professor faz uma pergunta, eu reparei que você não 

responde as perguntas que eles fazem durante a aula, sobre a explicação da matéria. 

Bruno: Eu não gosto de responder as matérias não. Porque todo mundo fica 

comentando quando eu respondo alguma coisa.  
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 Apesar de dizer que existe certa variabilidade em relação a seu comportamento em 

algumas aulas e diante de alguns professores, o que observamos no cotidiano da sala de aula é 

que o modo de se comportar de Bruno é bastante homogêneo ao longo do tempo em que está 

na aula, sendo as variações, quando ocorrem, muito discretas. Trata-se de um aluno que pouco 

interage com os colegas durante as aulas, fica atento às explicações oferecidas pelos 

professores, de tal forma que sua relação com a disciplina escolar transparece uma impressão 

de habitualidade. É interessante que ao falar a respeito das características que valoriza em um 

professor, Bruno menciona justamente a capacidade de controle disciplinar como o atributo 

que mais estima em um docente:  

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Bruno, o que você valoriza em um professor? 

Bruno: O pulso dele. A capacidade dele de manter a ordem na sala. 

Pesquisador: Eu to reparando que pra você é bastante interessante manter as regras e 

uma das coisas que você valoriza é um professor que consegue manter as regras. 

Bruno: É. 

Pesquisador: E quando você não concorda com elas? 

Bruno: Fazer o que, né? 

Pesquisador: E o que você desvaloriza no professor? 

Bruno: Aqueles que não conseguem manter as regras e também aqueles que falam 

muito alto, que qualquer coisa já tá exaltando. 

  

 As pistas para se compreender a postura de Bruno face à disciplina, e por 

consequência face ao aspecto disciplinar da autoridade docente, parece em grande parte 

residir nas características do seu processo socialização familiar e extra-escolar. A esse 

respeito amparamo-nos em Lahire (2004) para quem não há como entender a personalidade de 

uma criança – entendendo personalidade como o conjunto particular de modos de pensar, 

comportamentos, ações, reações – fora das relações sociais que estabelece com os membros 

da constelação familiar da qual faz parte, sobretudo no contato direto com as pessoas com 

quem convive com mais frequência. Isso, adverte o autor, não significa que a criança reproduz 

diretamente as posturas familiares, mas sim que encontra ali, em meio a um conjunto de 

alternativas oferecidas, suas modalidades de comportamento próprio. Em suma, Lahire (2004) 

entende que cada indivíduo é ao mesmo tempo produto de uma socialização passada e da 

forma como esses traços se atualizam e são mobilizados. Nesse sentido, conclui o autor, a 

única forma de compreender os resultados e os comportamentos escolares de uma criança é 
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reconstruindo a rede de interdependências familiares através da qual ela constituiu seus 

referenciais de percepção, julgamento e avaliação. 

 Bruno mora desde os seis ou sete anos (não consegue precisar muito bem) com a tia. 

Segundo relata, seus pais não tiveram como criar os filhos em função de “problemas de 

cabeça” (palavras do aluno) por parte da mãe e com isso cada um dos filhos (Bruno e mais 

uma irmã) foi morar com um parente diferente. Os pais moram em uma cidade vizinha a Ouro 

Branco, mas têm com o aluno pouco contato, sendo a educação deste basicamente ligada à tia.  

Descrevendo a relação com a tia, parece não haver nada de extraordinário no modo 

como esta conduz a educação de Bruno. É exigente com relação aos estudos, procura não 

deixar com que fique na rua até tarde, entre outros aspectos típicos na fala de diversos alunos 

ao descrever a relação com seus responsáveis. Contudo, um elemento da vida extraescolar de 

Bruno chama a atenção justamente por estar fortemente vinculado à questão disciplinar. 

Motivado pela tia, Bruno tornou-se mórmon, designação atribuída aos adeptos e 

frequentadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A relação com a Igreja 

perpassa de modo significativo a rotina de Bruno, assim descrita por ele: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Bruno eu queria saber algumas coisas que no seu questionário você até 
já respondeu um pouco quando escreveu que nos seus tempos livres joga 

Playstation, vê TV e pratica esportes. Mas eu queria saber um pouco mais sobre 

como é a sua rotina quando não está na escola. 

Bruno: Normal, uai. Eu acordo, aí eu tomo café, compro pão pra minha tia, assisto 

TV, vou pra escola e quando eu chego vou para o seminário, que é uma atividade lá 

da igreja [Mormons]. Aí eu volto e durmo. Antes eu vejo novela e depois eu e minha 

tia lê o livro de Mormons aí depois eu durmo. 

[...] 

Pesquisador: Você me falou dessa sua rotina, de acordar, comprar pão, pela manhã, 

à tarde chega em casa e vai logo depois para o seminário. É assim todos os dias? 

Bruno: Não. O seminário é de terça até sexta. 

Pesquisador: E nos finais de semana, o que você costuma fazer? 

Bruno: No final de semana eu vou pra casa dos meus outros primos, só que menor, 

né? Aí a gente joga bola lá na quadra, no campo. Aí às vezes tem alguma atividade 

na igreja e aí eu vou também. 

  

 O significado que a frequência à Igreja possui na experiência de Bruno demonstra-se 

na fala no aluno como bastante relevante em seu processo de socialização. Não só boa parte 

das atividades ao longo da sua rotina, como também a maioria dos seus amigos são da Igreja. 

O convívio na instituição religiosa presa, segundo o aluno, pelo respeito às regras e 

cumprimento de tarefas. No trecho apresentado abaixo, Bruno fala a respeito de como a Igreja 
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é o elemento que mais desperta interesse em sua vida extraescolar e de como a relação com 

cumprimento dos deveres é algo que faz parte da sua rotina naquele contexto: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: O que te desperta mais interesse na vida fora da escola e o que você faz 

que mais te agrada? 

Bruno: Acho que a Igreja. 

Pesquisador: A Igreja? E o que desperta interesse em você na Igreja?. 

Bruno: Tudo, né? Os deveres que tem lá, distribuir os sacramentos, abençoar, um 

monte de coisa. 

Pesquisador: E o que você vê de interessante nessas atividades? 

Bruno: Ah! É bom, né? Porque tem um monte de garoto que não faz as coisas que 

tem que fazer, como distribuir sacramento ou chegar no horário, aí eu chego e  sou 

elogiado. É isso aí. 

Pesquisador: Você gosta de ser elogiado? 

Bruno: Sim [e sorri]. 

 

 Bruno diz gostar de ser elogiado por cumprir deveres, o que demonstra que o acato a 

disciplina ocupa na experiência social deste aluno um significado mais até subjetivo do que 

propriamente estratégico ou por mera obrigação. Trata-se, para este aluno, de um hábito 

relativamente bem internalizado e que demarca a relação deste sujeito com o mundo, com as 

instituições e com as regras. Certamente, isso interfere de maneira decisiva no modo como se 

coloca em relação à vida escolar e à autoridade docente. 

 Outros casos interessantes poderiam também ser explorados, como o de Eduardo, 

aluno que nos chamou muitas vezes a atenção ao longo das observações por ser o único dos 

alunos da turma a acompanhar a professora de ensino religioso nas orações que dão início às 

aulas, mesmo em um cenário marcado por muitas interações paralelas e desordem por parte 

dos demais alunos da turma durante essas práticas. 

Entrevista com Eduardo, 21/05/2013 

Pesquisador.: E, no seu caso, você acha que obedece mais a alguns professores do 

que outros? 

Eduardo: Não. Pra mim é a mesma coisa. A Celina assim, que nem, na sala dela: que 

nem os meninos saem, essas coisas. Eu não fico matando aula dela assim não, que 
nem o negócio de respeitar, eu respeito todos. 

Pesquisador: Teve uma situação que me chamou a atenção: a Celina chegou na sala 

e começou a fazer oração e da sala inteira eu reparei que só você que tava fazendo a 

oração junto. 

Eduardo: É porque é esse negócio de respeito mesmo, né? Porque respeitar eu 

respeito todos, porque tá ali, não é pra... Eles estão dando aula e às vezes é até ruim 

pra eles mesmo, né? Porque tá dando aula e é o serviço deles e não tem ninguém 
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dando a atenção? É a mesma coisa que nem, eu nem sei nem qual professor que fala: 

é sentir a mesma coisa que um cachorro, né? Porque tá lá na frente explicando e não 

tem ninguém prestando atenção. 

  

 No caso deste aluno, a relação com o trabalho, desde muito cedo em sua história de 

vida, aparece como um elemento significativo em seu processo de socialização, a tal ponto do 

aluno chegar ao longo da entrevista a dizer que se coloca no lugar do professor como alguém 

que está ali a trabalho: “Eu acho que ele [o professor] está ali a trabalho, né? Por isso eu 

preciso respeitar porque imagina eu lá trabalhando e alguém me tratando igual cachorro. 

Então eu respeito todos porque ele tá ali exercendo o trabalho dele.” (Entrevista com Eduardo, 

25/01/2013). 

 De maneira bastante distinta, o caso de Alberto com a questão da disciplina escolar se 

apresenta como consideravelmente menos pacífico do que os dois alunos anteriormente 

mencionados. Considerado, como já adiantamos, “o palhaço da turma”, Alberto foi sem 

dúvida o aluno que mais apareceu citado no diário de campo
26

. Passa a maior parte do tempo 

das aulas em interação com os colegas, na maioria das vezes fazendo piadas a respeito de 

temas diversos, como os próprios colegas, a vida extraescolar, os professores, e até familiares. 

Costuma fazer paródias musicais sobre o cotidiano escolar, inventa apelidos para os colegas e 

para os professores; definitivamente, as atividades com as quais Alberto menos ocupa seu 

tempo durante sua permanência na sala são com aquelas sugeridas ou ordenadas pelos 

professores. 

 A postura deste aluno em relação às aulas acaba por entrar em conflito com as 

definições de situação intentadas pela maior parte dos professores. Ao não se engajar nas 

atividades e fazer brincadeiras ao longo das aulas, Alberto parece tentar colocar em questão 

justamente as definições de situação pautadas pela busca de estabelecimento do trabalho 

escolar. Não é por acaso que se trata do aluno mais visado pelos professores e de certa forma 

aquele que com maior frequência aparece na rede de interações entre alunos e professores 

desde que enfoquemos a questão da autoridade disciplinar docente. 

 O lugar de “palhaço da turma” não parece apresentar para Alberto um incômodo. Pelo 

contrário, demonstra ser uma alcunha incorporada à identidade escolar do aluno de tal forma 

                                                             
26 Só para se ter uma ideia, usando o localizador de palavras do Microsoft Word, identificamos que Alberto fora 

citado 474 vezes em um diário de campo condensado em 252 páginas. 
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que ele se enaltece ao ser assim reconhecido pelos demais colegas da classe. O trecho abaixo 

descreve uma situação em que essa constatação é muito bem ilustrada: 

Diário de campo, Aula de Português, 20/02/2013 

[Helena, a vice-diretora, chega à sala. Informa que Bernardo, Albano, Alfredo e 

Estefani irão para outra sala] 

Helena: Vou fazer os remanejamentos agora. Vocês não têm direito de opinarem. 

Em primeiro lugar, eu não sei porque o Leandro e o Alberto estão pertos. O que 

vocês estão fazendo aí [apontando para os dois]: 

Alberto: arruma um lugar pra mim então na frente. 

Helena. Você vai sair daí. Você sabe muito bem onde eu gostaria de colocar você, 

né, Alberto? 

Alberto: Mas ah. Não fica satisfeito com nada que eu faço. 

Helena: Você não vai ficar aí atrás hoje. E para de discutir comigo. Vem sentar aqui 

na frente. [Alberto se levanta] Aliás, hoje você vem comigo. Amanhã eu decido 
onde você vai ficar. 

[Alberto sai da sala acompanhado de Helena] 

Laís se manifesta: Acabou a sala.  

Dênis: É, acabou o fundão. 

Júlio: Calma ái. Daqui a pouco eu vou praí. 

Dênis. Vem sim. Vem pra cá zuar.  

 

[No dia seguinte...] 

 

Alberto: Quando eu saí da sala ontem o que o povo falou? 

Dênis: Falaram assim: perdeu a graça da sala. 

Alberto [sorrindo]: Quem falou? 

Dênis: Todo mundo aqui atrás. 

[Alberto sorri. Demonstra-se satisfeito com essa informação de Dênis. Passa por 

Leandro e comenta: “quando eu saí ontem o povo falou que acabou a graça da sala”] 

Leandro: Falaram mesmo. 

[Os dois riem. Diferentemente do costume, Alberto não vai para o corredor neste 

intervalo. Procura Júlio para comentar que no dia anterior, quando ele saiu, os 

alunos comentaram que acabou a graça da sala]. 

Júlio: O Dênis falou que tinha acabado o fundão. 

Alberto: Ele falou? [e sorri].  

 

Diferentemente de Bruno, que gosta de ser elogiado em função do cumprimento das 

normas e pelo bom rendimento acadêmico, Alberto parece se enaltecer pelo lugar daquele que 

diverte a turma. Essa distinção na forma de encarar o estar na escola transpassa a relação com 

a autoridade docente no que tange ao aspecto disciplinar, na medida em que, para Alberto, 
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submeter-se a uma rotina diária, sob vigilância de uma autoridade, demonstra ser 

consideravelmente uma tarefa mais dispendiosa do que para Bruno. A esse respeito, é 

interessante destacar o quanto Alberto costuma se queixar da aproximação das aulas cujo 

professor consegue um maior controle disciplinar da turma. Talvez seja nessas aulas que 

Alberto encontre maior dificuldade de se individualizar em relação ao que subjetivamente tem 

para si um maior significado, sendo por isso as aulas das quais mais se queixa. 

Diário de campo, Aula de Geografia, 18/02/2013 

Alberto [falando alto para a turma e o professor ouvirem]: Essa aula tá muito legal. 

[Depois falando só para os colegas, sentados mais próximos]: Tomara que acabe 

logo! 

[Os colegas sentados mais próximos a Alberto riem. Neste momento, toca a sirene 

indicando o final da 1ª aula] 

Alberto: Nossa, que pena; essa aula tava tão boa! 

[Laís informa Alberto de que naquele dia serão duas aulas daquele professor] 

Alberto: Sério? Ô glória! 

Professor: Depois do recreio continuamos. 

Alberto: Ah! É depois do recreio? Achei que fosse duas seguidas. [Em seguida à 
saída do professor] Era o que faltava: duas aulas seguidas. 

  

Nas aulas em que o rigor no controle disciplinar é um pouco mais frouxo, o cenário é 

para Alberto mais propício para sua individualização. Na situação descrita abaixo, isso fica 

bastante claro. Alberto comemora ao saber que a professora de Ensino Religioso será Celina. 

Os motivos da comemoração são relatados a nós pelo aluno em uma conversa informal: 

Diário de campo, 19/02/2013 

[Estava já no meu lugar quando percebi certa excitação de Alberto, a frente da sala. 

Ele se manifestou, aparentemente comemorando, logo após conversar com uma 

pessoa adulta, que depois vim a saber que se tratava da professora de Ensino 

Religioso. No momento do ocorrido, tendo em vista a intensidade de comemoração 

de Alberto, cheguei a cogitar que se tratava da falta de algum professor e perguntei a 

ele o que tinha acontecido. Meio sem entender, na medida em que se tratava de um 

dos meus primeiros dias na instituição e tínhamos muito pouca intimidade, ele 

somente disse: “Nada não”, e saiu. Não pude deixar de destacar no meu diário de 
campo esse acontecimento. Precisava saber o que Alberto tanto comemorava. No dia 

seguinte, abordei-o no corredor, tranquilizei-o com relação ao sigilo em relação a 

qualquer informação que me passasse e disse que para o meu trabalho era muito 

importante entender o máximo do que acontecia no cotidiano. Relembrei a ele o 

acontecimento e perguntei: o que você tanto comemorou? ] 

Alberto [sorrindo]: Ah, eu tava comemorando à toa, porque ela [professora Celina] é 

que ia dar aula. 

Pesquisador: E o que isso quer dizer? 

Alberto: Porque a aula dela é só zuação, ninguém faz nada.  
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Passar várias horas sob o controle disciplinar parece uma tarefa mais complicada para 

alguns alunos, como é o caso de Alberto. Não por acaso, este aluno está entre os que mais 

solicitam permissão para sair da sala, ir ao banheiro ou tomar água. Essa parece ser uma 

estratégia comum para os alunos para se aliviarem por alguns instantes do controle exercido 

pela vigilância da autoridade disciplinar.  

Entrevista com Alberto, 14/05/2013 

Pesquisador: Tinha uma pergunta no questionário que era assim: “analisando toda a 

sua vida de estudos, você considera que fez”: Aí tinham várias opções e você 

respondeu “o mínimo necessário”. O que levou você a optar por essa alternativa? 

Alberto: Ah! Não sei não. Acho que eu deveria ter estudado mais e ter feito menos 

bagunça. 

Pesquisador: Eu suponho que quando você faz “bagunça” – usando esse termo que 

você utiliza – tem algum propósito... 

Alberto: É divertido, né? 

Pesquisador: O que é divertido? 

Alberto: Ah! A gente se diverte, né? Com os amigos. 

Pesquisador: Como você se sente quando está na escola? 

Alberto: Bem, né? Encontrar com os amigos. 

Pesquisador: E dentro da sala de aula? 

Alberto: Melhor ainda. Tem os meninos que eu converso mais. 

Pesquisador: Há momentos em que você não gosta de estar na sala de aula? 

Alberto: Em alguns momentos sim. 

Pesquisador: Por exemplo. 

Alberto: Quando o professor só fica explicando a matéria, passa dever, fica 

enchendo o saco. 

Pesquisador: Mas você me disse que considera o que os professores explicam 

importante para o seu futuro. 

Alberto: É importante, mas é chato. 

Pesquisador: Eu reparo que você pede bastante para sair da sala. 

Alberto: Hum rum. 

Pesquisador: Eu reparo que muitas vezes você pede para sair da sala para beber 

água, por exemplo.  Neste caso, você sempre está de fato com vontade de beber 

água? 

Alberto: Nem sempre. De vez em quando eu quero sair, ficar um pouco fora da sala. 

Ficar só dentro da sala é muito chato.  

 

Diário de campo, Aula de Português, 25/02/2013 

Marília [faltando 10 minutos para acabar a aula]: Professora, posso ir beber água? 

Professora: Não dá pra esperar o recreio não? Bebe água da sua colega aí. 

Marília: Não, eu não bebo água dos outros não. 
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Professora: Então vai rápido. 

Marília [ao sair, olha para mim e fala sorrindo]: É mentira. 

  

 É digno de nota como que Alberto e Bruno parecem sintetizar dois dos três tipos de 

alunos identificados no trabalho de Silva (2007). Interessado em compreender as diferenças 

que alunos dos setores populares se colocam em relação à disciplina escolar, o autor identifica 

três tipos de alunos a partir da observação da sala de aula: os “freqüentes na disciplina”, os 

“frequentes na indisciplina” e os “ocasionais na indisciplina”. As posturas de Bruno e Alberto 

face à autoridade docente parecem se identificar respectivamente com os alunos “frequentes 

na disciplina” e “frequentes na indisciplina”. Em ambos os casos, Silva (2007) atribui ao 

trabalho socializador realizado, sobretudo, pelas famílias a explicação para a discrepância 

entre posicionamentos tão distintos mesmo entre alunos de um mesmo estrato social.  

Quanto aos alunos “freqüentes na disciplina”, suas condutas de autocontrole e de 

extrema obediência às regras escolares – não importando o momento da aula ou as 

características do professor – parecem encontrar a maior parte de sua explicação no 

trabalho socializador de suas famílias [...] Quanto aos alunos “freqüentes na 

indisciplina”, suas constantes condutas de “resistência” às regras escolares, parecem 

encontrar grande parte de suas condições de possibilidade, no estilo de socialização 

de suas famílias, pautado pela existência de fortes conflitos internos, de um baixo 

controle sobre suas atividades – o que propicia o aprendizado de práticas variadas de 

transgressão – e pela aplicação de uma autoridade parental contextualizada, incapaz 

de contribuir para a internalização de regras de conduta. (p. 269). 

 Para encerrarmos esse tópico e, sobretudo, essa diferenciação em relação aos dois 

casos individuais mais exaustivamente discutidos (Alberto e Bruno) vale apresentar a 

diferença de perspectiva de cada um a respeito do tipo de professor que preferem. Enquanto 

para Bruno é preferível um professor rígido, mas com boa capacidade didática, Alberto chega 

abertamente a dizer que prefere um professor com menor rigidez disciplinar ainda que 

pedagogicamente percebido como menos eficiente: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador.: E o que você desvaloriza no professor? 

Bruno: Aqueles que não conseguem manter as regras e também aqueles que falam 

muito alto, que qualquer coisa já tá exaltando. 

Pesquisador.: Se você fosse um professor, como seria? 

Bruno: Normal. Manter a regra e ensinar. Só isso. 

Pesquisador.: Porque explicar bem é uma outra coisa que você valoriza? 
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Bruno: É.  

 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador.: E você considera que, apesar de rígida, a professora de artes ensina 

bem? Foi isso que você colocou aqui no seu questionário. 

Alberto: Hum rum. Só que eu não faço nada. 

Pesquisador: Entre a professora de artes, que é rígida e você considera que ensina 

bem, e a Celina, que você considera que não ensina bem, mas não é rígida, qual você 

prefere? 

Alberto: Celina. 

Pesquisador: Mesmo ela não ensinando bem. 

Alberto: É. Na aula da Celina pelo menos eu me sinto, assim, melhor, né? 

  

4.2.2 Autoridade pedagógica nos processos de definição das situações 

 

 Os aspectos pedagógicos da autoridade docente estão intimamente associados à 

questão do saber reconhecido ao professor. Nesse sentido, a forma como a autoridade 

pedagógica integra os processos de definição da situação em sala de aula guarda intrínsecas 

relações com o modo pelo qual o saber escolar, e por extensão o saber docente, é significado 

pelos alunos, seja do ponto de vista da percepção em relação às competências pedagógicas do 

professor, seja do ponto de vista do próprio interesse dos alunos em relação a esse saber que 

pressupostamente os docentes possuem. 

 Da mesma forma que estar na escola possui significados diferenciados para cada aluno 

desde que levemos em consideração a relação com as normas, assim também podemos 

concluir a respeito da relação dos alunos com o saber. Tanto no questionário quanto nas 

entrevistas prevaleceu entre os alunos investigados a ideia de que estar na escola “é 

importante para o futuro”, levando-nos a reconhecer  que a escolarização é encarada pelos 

discentes investigados como um processo indispensável para se almejar melhores 

oportunidades na carreira profissional. 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Eles [seus pais] incentivam você a estudar? 

Laís: Fala que é meio que uma obrigação, né? 

Pesquisador: Eles falam que é uma obrigação. E o que você acha disso? 

Laís: Eu concordo, porque o estudo é a essência da vida. 

Pesquisador: A essência da vida? 

Laís: Ah, para o futuro. Hoje em dia nem varredor de rua pode ter, por exemplo, só 

o ensino fundamental.  
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Entrevista com Aline, 13/05/2013 

Pesquisador.: Como você lida com seus estudos? 

Aline: Tipo assim: eu quero estudar pra ter um futuro melhor, pra crescer mais na 

vida, entendeu? Eu acho importante os estudos, eu acho.  

 

Entrevista com Bernardo, 20/05/2013 

Pesquisador: E o que você acha que mudou? Foi que antigamente você fazia mais 

bagunça, é isso? 

Bernardo: Ah, agora eu estudo mais, fico mais quieto, né? 

Pesquisador: Mas o que você acha que contribui para que isso acontecesse? 

Bernardo: Por causa do meu futuro, né? Penso no meu futuro, no que eu vou ser. 

Pesqquisador: Quando você pensa sobre o seu futuro, o que exatamente você pensa? 

Bernardo: Ah, eu não cheguei a pensar o que eu quero ser não. Só pensei no futuro. 

Eu quero ganhar muito dinheiro [risos].  

 

Entrevista com Marília, 25/05/2013 

Pesquisador: Teve um momento no seu questionário que perguntou se você prefere 
estudar ou trabalhar e você disse que prefere só trabalhar. 

Marília: É [risos]. Dinheiro, né? 

Pesquisador: E se pagassem pra estudar? [risos] 

Marília [risos]: Aí seria estudar, né? Porque além de ganhar dinheiro seria 

importante para o meu futuro. Porque também, se não estudar, como é que arruma 

serviço? Tem que estudar e trabalhar.  

 

 O fato de encarar a escola como importante para o futuro não implica necessariamente 

uma maior ou menor vinculação do aluno com o saber. Embora a percepção de que é preciso 

estudar para se ter melhores oportunidades seja algo que direta e indiretamente perpassa o 

discurso de todos os alunos entrevistados, o que constatamos é que estes nem sempre têm 

muita clareza a respeito do que o saber escolar poderá contribuir para a formação profissional. 

De modo geral, o que prevalece é uma tendência a se encarar o saber dentro de uma 

perspectiva utilitária para o futuro, principalmente vinculado à participação em processos 

seletivos ou concursos públicos: 

Entrevista com Luisa, 17/05/2013 

Pesquisador: Sobre o que é ensinado aqui na escola, o que você acha? 

Luísa: Tem coisa que é desnecessário. Agora, eu acho que Ensino religioso não 
precisava ter. Porque a nota você não estuda e faz a prova lá e consegue. Ninguém 

fica de recuperação, entendeu? Eu acho que poderia investir mais em matemática, 

pegar uma aula dela e colocar mais matemática, história. 

Pesquisador: Qual o critério pra dizer se uma matéria é mais ou menos útil? 
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Luísa: Ah. Tipo assim: o que você aprende na escola. Você vem na escola pra 

aprender. Só que aula de religião acaba que você não aprende muita coisa, porque 

ninguém se interessa e ela também acho que não consegue explicar, entendeu? Então 

eu acho que não precisa. Ela sempre trás o mesmo texto, as mesmas coisas. 

Pesquisador: E é só essa matéria que você acha desnecessária? 

Luísa: Não quero dizer que Ensino religioso é uma coisa que não precisa. Eu acho 
que por ela ser a professora ninguém dá ideia, entendeu? Eu tenho até dó dela 

porque ela tenta explicar do jeito dela só que ninguém dá ideia. 

Pesquisador: E tem alguma outra matéria ou algum outro assunto que você considera 

que não faz tanto sentido, que não é tão útil? 

Luísa: Não. O resto eu acho útil. 

Pesquisador: Útil pra que? 

Luísa: Tem coisa que na hora você vê que não precisa, mas mais pra a frente a gente 

vai precisar.  

 

Entrevista com Sara, 02/05/2013 

Pesquisador: E com relação àquilo que é ensinado, com relação ao conteúdo, com 

relação ao que os professores trazem, o que é útil e o que é inútil?  

Sara: Ao que é ensinado? Não, assim, eu acho que algumas matérias eles trazem 

algumas coisas inúteis, porque são coisas que falam do passado, que falam das 

europas, e qual aluno de hoje quer saber isso? Aí eles falam: é por causa do IFMG, 

não sei o que. Só que tem muitos alunos que vão fazer [prova no IFMG] e tem 

outros que não. Eles trazem uma matéria que é lá do século não sei da onde. A gente 

não era nem nascido. 

Pesquisador.: E qual o critério que você usa pra avaliar o que é útil e qual não é? 

Sara: Ah! Não sei, tipo assim: o que é útil é o que vai servir pra alguma coisa. Tem 

coisa que os professores falam aqui, que eles ensinam aqui, que eu vou usar pra que? 

E se eu não vou fazer prova do IFMG?  

 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Com relação ao que é ensinado aqui na escola, com relação às matérias 

que os professores ensinam, o que você acha?  

Laís: Ah, assim, meio complicado, né? Igual: principalmente nas matérias de 

ciências, agora a gente tá entrando em física e química, vendo mais ou menos assim 

como vai ser a matéria. É um pouco complicado, mas não impossível de fazer. 

Pesquisador: No seu questionário, sobre o que é ensinado na escola, você respondeu 

que tem coisas úteis e inúteis em número equilibrado. O que é útil e o que é inútil 

em relação ao que é ensinado na escola? 

Laís: Eu acho algumas matérias de matemática bem, assim, que não vai valer no 

futuro. Igual: pra mim o essencial mesmo é aquilo: 2 mais 2, essas cosas assim. Mas 
depois do que o Otávio [professor de matemática] tava falando lá para a gente, eu já 

não acho mais. Igual: fazer uma prova de metalurgia, no caso, precisa muito 

daquelas coisas, trabalhar numa firma, em alguma coisa assim, precisa desses dados, 

pra saber fazer mesmo. 

Pesquisador: E, de modo geral, além de matemática, das outras matérias o que você 

acha?  

 



160 

 

 

 

 

 

 Na verdade, ao falar a respeito da relação dos alunos com o saber, estamos entrando 

em uma temática que não constitui o interesse principal deste trabalho e talvez por isso nem 

tenhamos dados suficientes para se almejar qualquer análise mais conclusiva. Fato é que não é 

possível se falar de autoridade pedagógica sem entrar na discussão acerca do significado que 

o saber escolar e pedagógico possui para cada aluno. Apesar de no discurso dos alunos a ideia 

de que a relação com o saber escolar se pauta pela preocupação com o futuro profissional e 

com as oportunidades pós-escolarização, no cotidiano das interações e de maneira por vezes 

mais acanhada em algumas falas, a instrumentalidade que demarca a relação dos alunos com o 

saber escolar está vinculada de maneira mais evidente com a imediaticidade das próprias 

demandas escolares. Passar de ano, tirar boas notas ou no mínimo notas suficientes para 

aprovação, demonstrar para os pais ou responsáveis que está se esforçando; tais motivações 

aparecem de modo por vezes bastante explícito na perspectiva dos alunos quando 

consideramos a relação destes com a autoridade docente em relação ao aspecto pedagógico.

  Em outras palavras, prevaleceu entre os alunos investigados um respeito pelo saber 

docente no sentido de que o acesso a tal saber propicia condições para superar as barreiras do 

processo de escolarização em vistas da progressão anual escolar mediante aprovação nos 

processos avaliativos. Essa certamente não representa a única forma de se encarar a 

escolarização ou a formação acadêmica. Vale destacar as constatações de Dubet (1994) a 

respeito das dimensões fundamentais da experiência estudantil encontradas entre alunos 

universitários franceses, constatações estas que poderíamos nos valer para refletir o sentido da 

escolarização ligado ao aspecto da relação com o saber e com a formação entre alunos 

brasileiros do ensino fundamental. Analiticamente, o autor especifica três dimensões 

fundamentais da experiência estudantil presente na perspectiva dos estudantes investigados: 

Do ponto de vista dos estudantes, as três dimensões fundamentais da experiência 

estudantil podem apresentar-se assim: a lógica estratégica remete para um princípio 

de utilidade dos estudos, a lógica da integração remete para o grau de integração na 

vida estudantil e universitária, a dimensão subjetiva é vivida como uma forma de 

vocação intelectual e de realização pessoal nos estudos. A cada uma destas lógicas 

corresponde um tipo de oferta educativa, dependendo da finalidade profissional das 

formações e do valor dos diplomas, do grau de influência da organização escolar 

sobre a vida estudantil, e da importância atribuída à vocação e ao discurso do 

empenhamento intelectual e ‘moral’ nos estudos. (p. 217). 
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 Baseado nesse entendimento, podemos dizer que não encontramos entre os alunos 

investigados indícios suficientes de uma experiência estudantil de vocação intelectual ou 

mesmo de realização pessoal nos estudos. Isso não significa que esse tipo de relação não 

estivesse presente, mesmo porque não chegamos a desenvolver estratégias de pesquisa para 

enfocar esse objeto específico de investigação. O que aqui assinalamos é que o tipo de relação 

utilitária com o conhecimento prevaleceu de maneira mais evidente entre os alunos 

investigados, mediando e transpassando de forma mais marcante as interações professor-aluno 

no que diz respeito aos aspectos pedagógicos da autoridade docente. 

 Nesse sentido, percebemos que o reconhecimento da autoridade pedagógica dos 

professores é fortemente mediado pelo interesse que cada aluno possui no aprendizado 

daquilo que está sendo ensinado. Para os alunos preocupados com o bom desempenho 

escolar, expresso em notas atribuídas não só ao comportamento, mas também aos exames 

bimestrais, a atenção às explicações do professor tem o sentido de aprender para não se sair 

mal nas provas. De certa forma, todos os alunos acabam por se preocupar com a questão da 

aprovação, apesar de nem todos, contudo, apoiarem-se na estratégia do aprendizado como 

forma de conseguir, mediante um bom desempenho nas provas, a nota mínima para 

aprovação. Há aqueles que apostam em outras estratégias, como colas, expectativa de 

atividades avaliativas em duplas, entre outras. Nos trechos apresentados a seguir, temos a 

explicação de vários alunos a respeito da variabilidade em relação à atenção dada à explicação 

dos professores. Nessas explicações, o caráter utilitário que marca a relação com a autoridade 

pedagógica é bastante evidenciado: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Você acha que tem professores que os alunos prestam mais atenção na 

aula deles do que na de outros? 

Bruno: Tem. 

Pesquisador: E o que explica isso? Nesse caso aqui não estamos falando só de 

obedecer, mas estamos falando de prestar atenção na aula. 

Bruno: Acho que presta atenção na aula que... tipo: na aula que os alunos querem 
uma melhor nota, na aula que eles gostam eles prestam atenção. Os alunos prestam 

atenção nas aulas que eles tiram nota boa, que eles têm mais facilidade aí eles 

prestam atenção.  

=== 

Entrevista com Bernardo, 20/05/2013 

Pesquisador: Você acha que tem professores que os alunos prestam mais atenção na 

aula deles do que de outros? 

Bernardo: Tem. 



162 

 

 

 

 

 

Pesquisador: E nesse caso, o que faz com que isso aconteça? 

Bernardo: Acho que eles acham a matéria mais importante. 

Pesquisador: Com você, por exemplo, é assim? 

Bernardo: Eu presto atenção nas que eu acho mais importante e nas que eu tenho 

mais dificuldades.  

 

Entrevista com Laís, 14/05/2013 

Pesquisador: Nas minhas observações eu reparei que tem professores que os alunos 

prestam mais atenção do que na aula de outros. O que é decisivo para os alunos 

decidirem em qual aula vão prestar mais atenção? 

Laís: A matéria que o professor tá explicando também, eu acho que é mais isso. As 

matérias que eu não gosto de perder explicação de jeito nenhum, que é de história, 

geografia, matemática e ciências. 

Pesquisador: Eu reparei que você é bastante participativa na aula do professor 

Otávio [de matemática] e do Roger [de geografia]? No caso o que é determinante aí? 

A matéria, o professor? 

Laís: É a matéria. Mas é o professor também, né? Desde a quinta até o oitavo ano. 

Igual eu te falei, né? Na quinta série eu não perdi nenhuma média porque, assim, 
tava no Pio XII [uma outra escola pública do município de Ouro Branco] e os 

professores de lá são bem mais rígidos e tudo. Não que ele não seja, o Otávio é um 

ótimo professor. No sétimo e no oitavo ano eu perdia média e não entendia 

absolutamente nada. Igual: no sétimo ano a gente teve um monte de professor de 

matemática e só piorava. No ano passado também. A professora não explicava 

direito. Ela meio que jogava ponto pra gente, sabe? Aí é por isso. Nesse ano eu 

pensei: “não, agora eu tenho que focar nos estudos”.  

 

 Em algumas ocasiões, o interesse pela explicação do professor ganha outros 

significados, como nos casos em que o docente trás para aula uma temática que envolve de 

maneira mais explícita a experiência cotidiana dos alunos. Nessas situações, costuma-se 

observar uma participação mais massiva dos discentes; mesmo aqueles que raramente 

participam ou prestam atenção nas aulas acabam por se prender às explicações oferecidas 

pelos professores, expressando o reconhecimento à autoridade docente em seu aspecto 

pedagógico.  

Diário de campo, Aula de Ciências, 20/02/2013 

Professora: o que é matéria mesmo, gente? 

[Ninguém se manifesta] 

Professora: Existe uma definição científica de que matéria é tudo aquilo que ocupa 

lugar no espaço. Aqui estamos em uma sala, com mesa, cadeiras, as mochilas de 

vocês. Isso é matéria porque ocupa um lugar no espaço. Mas e o ar? É matéria? 

[Aparentemente, quando a professora trás de alguma forma o cotidiano e questiona 

sobre ele, os alunos se sentem provocados e instigados a intervir.] 

Heloisa: Não. 

Outro aluno [que não consigo identificar]: Não dá pra ver ele. 
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Professora: Mas ocupa lugar no espaço? 

Leandro: Acho que ocupa. 

Professora: Se matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e se o ar ocupa um 

lugar no espaço, então o ar é matéria. Vocês já pegaram uma seringa e pressionaram 

com o bico dela tampado? 

Leandro: Professora, mas por que a gente pega uma seringa e aperta ela com o bico 
tampado e ela volta de repente quando a gente solta? 

Professora: É a pressão do ar sobre a haste da seringa. Aquilo mostra que o ar ocupa 

um lugar no espaço, apesar de não ser visto.  

 

Diário de campo, Aula de Ciências, 22/02/2013 

[Muitos alunos participam e intervêm quando a professora pergunta sobre o nome 

dos processos de mudança de estado físico. A professora pergunta sobre eventos 
cotidianos e isso parece favorecer a atenção dos alunos às explicações da 

professora]. 

Professora: Quando a água ferve numa panela, isso é vaporização por ebulição. Mas 

e quando a água vaporiza com o calor do sol? É vaporização, mas podemos falar em 

ebulição? 

Alunos [silêncio]. 

Professora: Vocês já viram uma poça d’água fervendo? 

Ederson: Se eu ver uma, eu saio correndo [risos]. 

[Vários alunos da sala riem] 

Professora: Neste caso, não temos uma ebulição, mas uma evaporação. 

Sara: Mas nos dois casos é por causa do calor, né, professora? 

Professora: Exato. Mas são duas formas diferentes que o calor contribui para a 

vaporização. 

Eduardo: Mas no caso da poça não sai fumaça, professora. 

Professora: Mas existe a formação de vapor e dependendo da situação dá pra ver 

sim. Mas realmente a água vaporizando na panela dá pra ver melhor, porque a 

vaporização é mais rápida também. 

Ederson [aparentemente animado com o fato de ter conseguido compreender a 

explicação, comenta com a Valéria]: Agora entendi. Se tudo fosse fácil assim, eu 

nunca teria tomado bomba. 

[Valéria sorri]. 

 

Conforme esclarecemos no tópico em que tratamos a respeito dos aspectos da 

autoridade docente legitimados pelo caráter pedagógico da função social do professor, não 

somente o reconhecimento da pressuposta superioridade docente no que se refere ao domínio 

do saber escolar mas também a responsabilidade a este atribuída pelos alunos parar gerenciar 

as ações pedagógicas constituem-se como os pilares do que genericamente aqui optamos por 

chamar de autoridade pedagógica. Nem todos os professores serão reconhecidos como 

capacitados para se colocarem como uma autoridade pedagógica, e isso independe do nível de 
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controle disciplinar que cada professor consegue manter em suas aulas e do fato de ser 

adorado ou odiado pela turma. 

Por outro lado, é possível que a atenção dos alunos às explicações oferecidas por um 

professor independa do reconhecimento a este do seu lugar de autoridade pedagógica. Isto é, é 

possível que um aluno reconheça a todos ou a maior parte dos professores como competentes 

para ensinar, como apareceu em muitos questionários, sem que veja relevância em se atentar à 

explicação de nenhum deles. Por outro lado, é possível que um professor seja reconhecido 

pela imensa maioria dos alunos como um docente que explica bem o conteúdo, sem 

necessariamente por isso contar com a atenção e participação da turma em suas aulas. A 

respeito deste último caso, é significativo o exemplo da professora de português, considerada 

por 80% dos alunos como uma professora que explica bem, porém cujas aulas são marcadas 

na maior parte das vezes por um considerável esvaziamento de atenção e engajamento por 

parte dos alunos. 

Diário de campo, Aula de Português, 04/03/2013 

[A professora de português anuncia que fará a leitura de um texto muito “instigante” 

de Clarice Lispector, uma autora que, segundo ela, “só muito recentemente os 

jovens têm procurado conhecer”. Noto que apesar do relativo entusiasmo da 

professora em chamar a atenção dos alunos para a importância e qualidade do texto, 

muito pouca mobilização existe, por parte destes, em voltar suas atenções à leitura 

que a professora faz em voz alta. Com relativamente poucos alunos na sala, consigo 

observar a postura de cada durante a leitura que a professora realiza do texto. 
Wilson, sentado ao lado e encostado na janela, olha para o pátio no andar de baixo. 

Mateus entretém-se em observar algo do seu caderno. Aline mexe nas unhas; 

Rafaela, Péricles, Paulo, Jairo e Carlos são os únicos alunos que explicitamente 

demonstram acompanhar a leitura da professora, alguns seguindo no livro, no qual 

está o texto, outros com o olhar fixo na professora. Júlio sequer tem um livro ou um 

caderno sobre a mesa e permanece quieto olhando para os lados. O mesmo faz 

Mateus, que em alguns momentos interage com Júlio sobre assuntos diversos. 

Gustavo folheia o livro de português, aparentemente procurando por gravuras. 

Bruno desenha na mesa, Bernardo e Vinícius ficam de cabeça baixas; Roberta 

aproveita para dar os retoques finais no trabalho de Artes, a ser entregue na aula 

seguinte. Eduardo alterna o seu olhar entre a janela da sala e a professora. Esta, por 
sua vez, continua a leitura até o fim do texto, chegando em alguns casos a fazer 

reflexões, relacionar à exemplos da vida cotidiana, tirar conclusões, mas a postura 

dos alunos permanece praticamente inalterada durante todo esse processo].  

 

 A pista para se compreender esse aparente desinteresse dos alunos talvez esteja menos 

na questão do reconhecimento da autoridade pedagógica do professor e mais na fragilidade do 

sentido que esse saber possui para os alunos. Afinal, é sempre possível que alguém reconheça 

a outrem como autoridade em relação a algum aspecto que para si não tenha uma grande 

relevância. A falta de interesse pela aula ou pouca atenção dada à aula do professor não 
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corresponde necessariamente a um questionamento de sua autoridade, podendo em certos 

casos estar relacionado ao desinteresse por aquilo que ele tem a oferecer: 

Diário de campo, Aula de Português, 19/02/2013 

[Na aula anterior, a professora havia passado um poema para que os alunos lessem e 

respondessem em casa algumas perguntas interpretativas a respeito do texto. Inicia a 

aula convocando os alunos para a discussão das questões deixadas como tarefa] 

Professora. Vocês conseguiram responder às questões?  

[Nenhum aluno se manifesta em relação à pergunta da professora]  

Professora [após alguns instantes]: Não, né? Vamos então responder juntos aqui. O 

que o eu-lírico busca? 

[Novamente, nenhum aluno se manifesta]  

Professora: Busca uma vida melhor, uma vida que o complete. 

Marília: Eu não tô entendendo nada disso, professora. Não sei nem em qual questão 

a senhora tá. 

Eduardo: O que, professora? Repete pra mim, por favor. 

Professora: Vocês sabem o que é eu-lírico, gente?  

[Nenhuma manifestação] 

Professora: É o sujeito do poema, né, gente?. 

Ederson [comentando em voz baixa com os colegas mais próximos]: Então por que 

não chama de “sujeito do poema”? 

Professora [passando para a segunda questão]: Por que ele teve que enfrentar várias 

fortalezas?  

Ederson: Ele foi lá pra Fortaleza [risos]. 

  

Foi comum, ao longo de nossas observações, percebermos que as aulas que iniciam 

um determinado conteúdo são marcadas por uma maior atenção por parte daqueles alunos que 

estão mais preocupados com o seu desempenho acadêmico. Interessante destacar o caso de 

Vinícius – considerado também um aluno “CDF” – que costuma interagir com os colegas 

mais nas aulas que sucedem aquela em que o conteúdo da matéria é incialmente apresentado. 

Geralmente, nas aulas de correção dos exercícios, ele costuma ser menos atento, chama com 

maior frequência os colegas mais próximos para conversar a respeito de jogos de computador. 

Apesar de ser um aluno bastante discreto em suas interações, chegou, inclusive, a ter sua 

atenção chamada em uma aula de ciências por estar “atrapalhando” a professora na correção 

de uma atividade. 

A propósito, os casos individuais a respeito da relação dos alunos com a autoridade 

pedagógica dos professores são significativamente elucidativos para se compreender a 

autoridade docente em relação a esse aspecto específico. Tomemos inicialmente mais uma vez 
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a comparação entre Bruno e Alberto, destacados anteriormente para analisarmos a relação 

com os aspectos disciplinares da autoridade docente. 

Vimos que Bruno é considerado pela turma como um bom aluno pelo fato de ser 

comportado e sempre fazer as atividades propostas, mas o que definitivamente confere a 

Bruno o lugar de “CDF da turma” é o fato de tirar as notas mais altas. O aluno se diz por 

vezes até incomodado com o lugar de “aluno mais inteligente da turma”, embora, como já 

comentamos anteriormente, considera prazeroso ser elogiado pelo seu bom desempenho 

acadêmico: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Eu só estou querendo saber um pouco mais como você se sente quando 

alguém diz que você é o aluno mais inteligente. 

Bruno: Normal, só que tem hora que é ruim porque quando eu tiro uma nota ruim aí 

começa a falação.  

Pesquisador: Você se se incomoda em não tirar a nota maior? 

Bruno: Não, eu me sinto incomodado quando eu tiro uma nota ruim e eles ficam 

jogando na minha cara que tirou uma nota maior. 

Pesquisador: É como se as pessoas competissem com você? 

Bruno: É. 

Pesquisador: E você não gosta disso? Não se acha uma pessoa competitiva? 

Bruno: Mais ou menos. Em questão de nota sim. 

Pesquisador: É ou não é bom tirar a maior nota da sala? 

Bruno: É bom, né? É bom. 

  

 Na fala de Bruno, a relação com o saber e aprendizado escolar, da mesma forma que a 

grande parte dos demais alunos da turma, apareceu de modo consideravelmente ligado à 

questão da nota. Bruno explica que a grande exigência que sua tia faz em relação a seus 

estudos é tirar boas notas, sob pena de ser privado de certos lazeres desde que não consiga 

atingir tal meta: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Falamos um pouco da relação com sua tia. E com relação aos estudos, 

como ela é? 

Bruno: Em relação a nota ela é... Tipo assim, no bimestre, seu eu perder mais que 
três pontos aí já é nota ruim pra ela. Então ela é meio rígida. 

Pesquisador: Você acha que ela é rígida com relação às sua notas, é isso? 

Bruno: É. 

Pesquisador: E ela incentiva você a estudar? 

Bruno: Incentiva, né? Se eu tiro nota ruim, ela tira meu vídeo game. 
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Pesquisador: O Incentivo que ela te dá é cobrar de você e punir desde que você não 

corresponda. 

Bruno: É.  

 

 Deste modo, podemos perceber que a relação de Bruno com a autoridade pedagógica 

está focada prioritariamente na busca por um aprendizado que lhe traga boas notas. Para o 

aluno, é possível, em certos casos, que o papel pedagógico do professor seja em partes 

dispensável, desde que a matéria permita um aprendizado somente pela leitura do livro 

didático.  

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: Você presta atenção mais em algumas aulas do que em outras? 

Bruno: Eu presto atenção normal. De menos em religião e artes.  

Pesquisador: E pra você, o que é determinante pra você decidir se presta ou não mais 

atenção. 

Bruno: A facilidade da matéria ou dependendo a matéria se tudo que ela tiver 

falando der pra mim estudar no livro, tiver bem explicado no livro aí eu não presto 

muita atenção.  

 

 Alberto, por outro lado, raramente é visto prestando atenção ou se engajando em fazer 

por conta própria as atividades propostas. Chega, por vezes, a ser apático no momento das 

explicações e no caso dos exercícios propostos pelos professores está sempre em busca de 

algum colega de quem possa copiar. Se do ponto de vista dos aspectos disciplinares a relação 

de Alberto com a autoridade docente é significativamente movimentada, chega a ser 

praticamente vazia do ponto de vista pedagógico. Alberto diz não gostar de estudar e por 

diversas vezes se lembra disso ao longo da entrevista. O trecho abaixo é particularmente 

elucidativo para identificarmos a relação do aluno com seus estudos. Como a maior parte dos 

pais ou responsáveis, a mãe o cobra em relação às notas e lições de casa, chega a dizer o 

quanto o estudo é importante, mas para Alberto a tarefa de estudar não se apresenta como algo 

fácil de ser cumprido: 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador: Você me disse que sua mãe cobra bastante de você com relação aos 

estudos. Ela cobra exatamente o que? 

Alberto: Ela cobra muito o dever de casa, nas provas, ela vê as notas que sempre não 

são muito boas. Ela fala pra mim estudar; só isso. 

Pesquisador: Você me disse que suas notas sempre não são muito boas. 

Alberto: É. 

Pesquisador: Mas no caso, mesmo ela cobrando de você é como se você não 

estudasse da forma que ela quer, seria isso? 
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Alberto: Isso. Ah! Eu não gosto de estudar não. 

Pesquisador: No seu questionário você respondeu que prefere estudar do que 

trabalhar e depois respondeu que, podendo escolher, você gostaria apenas de 

estudar. Em outro momento ainda do seu questionário, você me disse que o que 

aprende na escola é completamente necessário e com utilidade para a sua vida. 

Como você associa essas respostas e o fato de não gostar de estudar? 

Alberto: O estudo é a base, né? De tudo. Sem estudo não tem nada. Eu não gosto de 

estudar, mas eu preciso. 

Pesquisador: Se você pudesse de fato escolher você não estudaria, seria isso? 

Alberto: Não. Só trabalharia. Eu estudo pra ser alguém na vida, mas gostar eu não 

gosto não. 

Pesquisador: Sua mãe cobra que você estude. Ela incentiva você a estudar, vocês 

chegam a conversar sobre estudos e escola? 

Alberto: Muito não. Às vezes ela fala que tem que estudar. 

Pesquisador: Ela ajuda você com relação aos estudos? 

Alberto: Não, só fala que tem que estudar.  

 

 As características pessoais e os objetivos que almejam em relação à escolarização 

afetam de maneira significativa a relação dos alunos com a autoridade docente em todos os 

seus aspectos, sejam eles disciplinares, pedagógicos e, como veremos, das qualidades pessoais 

como o carisma. Essas características pessoais, tomando como referencial a análise de Thin 

(2006), são engendradas em meio a processos de socialização distintos, nem sempre 

orientados a partir de uma mesma lógica de estruturação das relações sociais.  

O aluno nem sempre se orientará em relação ao seu processo de escolarização de 

acordo com a perspectiva valorizada pela escola, na medida em que constituirá a sua 

subjetividade a partir da apropriação e reinterpretação de diferenciadas instâncias 

socializadoras. Como analisa Thin (2006), ainda que as famílias populares busquem se 

apropriar da lógica de socialização escolar e, nesse sentido, apostem na legitimação da 

autoridade da escola e dos professores como forma de conduzir a educação dos filhos, isso de 

nenhuma forma implica em uma homogeneização entre os princípios da socialização familiar 

e escolar. A esse respeito, acrescenta o autor que os pais ou responsáveis de famílias 

populares apropriam-se da situação escolar, das exigências dos educadores, conferindo-as 

uma interpretação que lhes é própria, isto é, que está associada às suas lógicas de socialização. 

Nesse sentido, é explicável que para muitos alunos, independente das características do seu 

rendimento acadêmico, a relação com o saber e com a escola se configure dentro de uma 

perspectiva francamente instrumentalizada e utilitária, na medida em que o sentido da 

escolarização estiver assim configurado no contexto do qual emergem. 
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O sentido da escolarização para famílias de baixa renda reside nas possibilidades 

sociais que ela viabiliza e sobre as quais baseia sua promessa, seja em termos de 

futuros profissionais, seja em matéria de conhecimentos que permitam, segundo seus 

próprios termos, que o sujeito “se vire” na vida cotidiana. De fato, é a cada instante 

da vida escolar que os pais apreendem de acordo com essa lógica de eficácia, e cada 

atividade pedagógica deve se inscrever diretamente na perspectiva de eficácia social. 

[...] Consequentemente, as atividades escolares só têm sentido se as famílias 

populares puderem associá-las aos objetivos sociais que atribuem à escolarização de 

seus filhos; todas as atividades que parecem afastar as crianças das aprendizagens 

ditas fundamentais, e que não parecem contribuir para a melhoria dos resultados 

escolares, são mais ou menos suspeitas aos seus olhos. (THIN, 2006, p. 221). 

 Definitivamente, esse caráter instrumental que perpassa a relação dos alunos com a 

escolarização não pode ser deixado de lado em uma discussão que envolva a questão da 

autoridade docente.  Sendo o aspecto pedagógico um dos elementos constituintes da 

legitimação da autoridade dos professores, atentamos para o fato de que talvez seja tão 

compreensível as razões pelas quais a expressão “declínio da autoridade docente” apareça em 

diversos estudos com tanta evidência. Afinal, desde que a autoridade se fundamente em uma 

base regida pela lógica da instrumentalidade, é natural que somente se mantenha de pé desde 

que seja percebida como útil em termos dos objetivos sociais daqueles a quem atende. 

Extinguida a utilidade ou, sob outra hipótese, não identificada a utilidade, o fundamento é ou 

se torna esvaziado. 

 Entre os alunos investigados esse caráter instrumental apareceu como predominante na 

construção das interações estabelecidas com a autoridade docente do ponto de vista dos 

aspectos pedagógicos. O reconhecimento do saber docente e a atribuição ao professor da 

responsabilidade pelo gerenciamento das ações pedagógicas apareceram na perspectiva dos 

alunos de forma intimamente vinculada às exigências e demandas escolares e muito pouco 

relacionado com a busca do conhecimento como forma de realização pessoal ou intelectual. 

 

4.2.3 Autoridade pessoal no processo de definição das situações 

 

 Os atributos pessoais, quando determinantes no processo de legitimação da autoridade 

docente, interferem no processo de configuração das interações sociais entre alunos e 

professores de maneira mais abrangente se comparado aos aspectos disciplinares e 

pedagógicos já analisados. Possivelmente, isto tenha a ver com uma questão levantada por 
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Weber (1922/1984) ao discutir o carisma em relação a outros fatores de legitimação da 

autoridade, como a burocracia e a tradição. Para o autor, o que faz do carisma um fator de 

legitimação muito mais forte e de maior potencial de dominação se comparado aos demais é o 

fato de não estar ligado a qualquer elemento normativo ou tradicional específico, mas sim 

vinculado ao reconhecimento das qualidades pessoais do líder carismático. Nesse sentido, é 

comum que uma vez configurada uma relação de autoridade associada ao carisma docente, ao 

professor será reconhecido o direito de ser respeitado em relação ao direcionamento que 

intenta dar às situações, seja do ponto de vista disciplinar, seja do ponto de vista pedagógico 

ou mesmo pessoal. 

 Conforme discutido anteriormente, identificamos o carisma como um dos atributos 

pessoais do professor que os alunos reconhecem como favorecedores de uma legitimação da 

autoridade docente. Na perspectiva dos alunos, tal carisma se revela no reconhecimento da 

capacidade do professor em ter afinidade com os alunos, ser amigo, ser lúdico etc. O carisma 

parece ser o elemento que maior peso afetivo confere às relações dos alunos com a autoridade 

pessoal dos professores. Em termos gerais, talvez se constitua como a ocasião em que a 

autoridade pessoal assuma características mais extremadas. Há, contudo, outros atributos 

pessoais para além do carisma que na perspectiva dos alunos podemos identificar como 

favorecedores de um reconhecimento ao aspecto pessoal à autoridade docente: uma postura de 

cuidado, firmeza e responsabilidade. 

 Estando vinculados a aspectos pessoais e orientados por uma lógica mais afetiva do 

que propriamente racional, é natural que a percepção acerca desses atributos pessoais possa 

variar entre os alunos. Em outras palavras, é possível que um professor, pelas características 

do modo como se coloca pessoalmente em suas aulas, conquiste a confiança, o respeito e a  

consideração de alguns alunos e não de outros e, nesse sentido, se configure para alguns uma 

autoridade pessoal enquanto para outros uma autoridade de outra ordem que não relacionada 

aos seus atributos pessoais. A divisão de opiniões entre os alunos em relação à postura da 

professora Carmem, de história, é bastante interessante para ilustrar essa constatação. Ao 

longo de suas aulas, essa professora costuma falar a respeito de sua vida particular para os 

alunos, exemplificando suas explicações com situações ocorridas no âmbito de suas relações 

familiares e extraescolares, buscando relacionar tais exemplos ao cotidiano escolar, seja do 

ponto de vista da aplicação das normas ou mesmo ligado à própria explicação do conteúdo:  

Diário de campo, Aula de História, 27/02/13 
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Professora: Alguém aqui vê televisão em família? 

Laís: Eu vejo. 

Professora: Então você é uma raridade. Na minha casa é assim. Meus filhos ficam 

vendo DVD, eu não assisto nada porque não tenho paciência e também não tenho 

tempo e meu marido fica na SKY passando por todos aqueles canais, que eu jamais 

pagaria aquilo. Eu falo pra ele: o salário bom aqui é o seu, então você paga isso. 

[Alguns alunos riem]  

Professora: Gente, vocês estão nessa idade onde vocês têm que ser a mais bonita, 

onde tem que agarrar todo mundo. 

Laís: Mas é uma ou outra, né, professora? 

Professora: Mas é muito raro quem não é assim. Isso é a sociedade de massas, gente. 

Hoje, se eu for chamada de Olivia Palito, eu do pulos de alegria. Na minha época eu 

tinha complexo de magreza. Eu vestia uma calça por cima da outra para parecer 

mais gorda. 

[Principalmente as alunas riem bastante das histórias contadas pela professora. 

Todas as histórias mesclam de alguma forma a questão da explicação do conteúdo, 

que é a sociedade de massas, com exemplos da vida cotidiana da professora ou dos 

alunos] 

Professora: Mas falem que não é assim, gente?! 

  

 Essa postura da professora divide opiniões entre os alunos. Há aqueles que gostam da 

forma como ela se coloca nas interações, ao passo que outros se dizem contrários à ideia de 

um professor trazer para sala de aula elementos de sua vida particular e pessoal. 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador: Você acha que o professor tem direito de pedir o que ele pede para os 

alunos? 

Alberto: Às vezes sim e às vezes não. 

Pesquisador: Quando que sim e quando que não? 

Alberto: Quando pede pra fazer dever e ficar quieto, essas coisas, sim, mas quer 
fazer igual a [Professora] Carmem faz aí não. 

Pesquisador: O que, por exemplo, que a Carmem faz? 

Alberto: Falar algumas coisas que ela fala, ficar falando da vida dela pra gente.  

 

Entrevista com Luisa, 07/05/2013 

Pesquisador: Uma professora que me chama a atenção na aula dela, a Carmem, de 

história, eu reparo que muitos alunos que não fazem nada em aula nenhuma na aula 

dela faz, ou pelo menos não conversa durante a aula. 

Luísa: Eu acho que, tipo assim: às vezes ela fala coisas assim que não precisava dela 

falar não. Mas eu acho que ela, tipo assim, é gente boa, sabe? Conversa com todo 

mundo. Ela não é tão rígida assim não. 

Pesquisador: E você acha que é por isso que os alunos fazem as atividades na aula 

dela? 

Luísa: Acho que é. Pelo menos pra mim é.  
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Entrevista com Aline, 13/05/2013 

Pesquisador: Mas você não conversa, por exemplo, na aula da Carmem? 

Aline: Da Carmem não. 

Pesquisador: E que diferença tem? 

Aline: Não sei. Porque, tipo assim, na aula da Carmem, por exemplo, ela explica aí 
ela chama a atenção, entendeu? No que ela tá explicando, aí a gente fica 

concentrado. Igual na aula dela eu acho que a gente fica mais concentrado na aula 

dela., porque ela explica, ela fala da vida dela com a gente, do que ela passa. Eu 

gosto disso. Aí a gente fica mais concentrado.  

 

 Fato é que, ao se colocar de modo mais pessoal nas relações em sala de aula, a 

professora se despoja em partes de componentes formais e burocráticos em favor de um tipo 

de vinculação mais regulada pelo afeto do que pelas normas e saberes institucionais. Tal 

despojamento, na verdade, está associado não necessariamente ao fato do professor trazer 

para sala de aula elementos de sua vida extraescolar, mas, sobretudo, ao caráter 

predominantemente mais pessoal que media a sua vinculação com os alunos. Os professores 

reconhecidos por esses atributos tendem a despertar uma maior simpatia entre os alunos, 

simpatia esta que favorecerá o reconhecimento à autoridade desde que combinadas com o 

reconhecimento da capacidade de liderança dos alunos em relação a seus interesses. 

Em um trabalho anterior (BUENO e SANT’ANA, 2011) já demonstramos que os 

alunos encaram o estar em sala de aula e, por conseguinte, a relação com os professores, a 

partir de interesses diferenciados e por vezes contrastantes entre si. É possível que em alguns 

momentos ou para alguns alunos prepondere o fator normativo como forma de garantir as 

condições disciplinares para o desenrolar das ações pedagógicas. Em outros momentos, ganha 

destaque a busca pela sociabilidade, tendo em vista que a escola é encarada pelos discentes 

não só como um espaço pedagógico como também de interação, diversão e trocas 

interpessoais. O que parece particularizar o componente da autoridade docente sustentado por 

atributos pessoais é atender, ainda que em termos, a diferentes interesses em relação à vida 

escolar e, principalmente, dificilmente entrar em confronto com nenhum desses interesses. 

 Vale ressalvar que, da mesma forma que adverte Weber (1922/1984), tratamos a 

questão do carisma e dos demais atributos pessoais sem nenhuma pretensão de se estabelecer 

um juízo de valor em relação às qualidades desejáveis do professor. Não se trata de 

estabelecer o carisma, a ludicidade, a firmeza ou a postura de cuidado como atributos 

desejáveis ou indispensáveis da autoridade docente, até mesmo porque em nenhum momento 
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este trabalho se lança ao desafio de avaliar e muito menos propor práticas docentes. Trata-se, 

contudo, de identificar que a vinculação afetiva mediante os atributos pessoais docentes talvez 

se constitua como a base mais estável a conferir sustentação à autoridade dos professores em 

um momento que as tecnologias disciplinares tradicionais cedem lugar a formas mais 

invisíveis de controle (PRATA, 2005) e que as relações com o saber passam a se caracterizar 

preponderantemente por um viés utilitarista que a escola nem sempre consegue atender. Isso 

parece estar relacionado à forte tendência entre estudos que se lançam à discussão sobre a 

questão da autoridade docente, conforme apresentado no segundo capítulo, de enfocarem a 

importância dos fatores interpessoais na constituição do vínculo educativo entre alunos e 

professores. 

 A esse respeito, cabe uma provocação de Renaut (2005) quanto à importância 

atribuída ao carisma como saída para os problemas associados ao processo de crise da 

autoridade docente. Para o autor, tem sido uma tendência de muitos estudiosos e teóricos 

progressistas da educação buscarem resolver os impasses advindos do declínio da autoridade 

dos adultos na sociedade contemporânea recorrendo ao apelo do talento pessoal. A solução 

estaria em ser bom pai, bom professor, da mesma forma em que se é bom no esporte, na 

empresa, sendo criativo diante das situações de impasse. Para Renaut (2005), essa saída nada 

mais pode gerar que uma culpabilização dos educadores não carismáticos. Na verdade, o autor 

atribui à defesa do carisma como a reentrada em cena de uma das mais antigas formas de 

autoridade: o domínio carismático. Termina tal ressalva lembrando um aforismo do filósofo 

holandês Buruch Espinoza segundo o qual “os piores tiranos são aqueles que sabem fazer-se 

amar”. 

 O que estamos aqui buscando chamar a atenção é para o papel que o carisma e outros 

atributos de ordem pessoal possuem quando presentes no processo de definição das situações 

em sala de aula. O professor reconhecido como autoridade em função dos atributos pessoais 

que demarcam sua postura como docente tende a encontrar maiores facilidades para impor 

uma determinada definição de situação como válida independente do uso de dispositivos 

disciplinares. A justificativa para o respeito reside em uma espécie de consideração pelo 

caráter e competência de liderança do professor. Não por acaso, costuma ser professores com 

características pessoais marcadas pelo carisma, pela ludicidade, pelo cuidado e pela seriedade 

aqueles que mais marcam afetivamente a escolarização dos alunos: 

Entrevista com Dênis, 04/06/2013 
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Pesquisador: Teve algum professor até hoje que já marcou a sua vida? 

Dênis: Que eu vou sempre lembrar é do Otávio [atual professor de matemática]. 

Porque ele me falava muita coisa assim que mudou meu jeito. Meu jeito de estudar, 

de parar de brincar, essas coisas assim. No ano passado ele me incentivava muito. 

Até hoje eu não vou esquecer o que ele me falava. Ele foi muito importante pra 

mim.  

 

Entrevista com Sara, 02/05/2013 

Pesquisador: E te algum professor que já marcou sua vida? 

Sara: Como assim? 

Pesquisador: Algum professor que você acha que lembrará dele pra sempre? 

Sara: Eu tenho uma professora que chama Kate. Ela já trabalhou aqui Ela até 

engravidou só que aí ela tá de licença. Eu já estudei uma vez com ela e a gente 

conversava muito, a gente conversava bastante. Então assim: sempre quando eu 

tinha algum problema eu sentava e conversava com ela. Tinha vez que ela pedia o 

meu pai pra deixar eu passar o final de semana na casa dela. Então assim: além de eu 

ser aluna pra ela, eu acho que eu era uma amizade pra ela. A gente era muito amiga 

naquela época que eu estudei com ela. Quando eu fui embora pra Brasília e voltei, aí 
eu já caí com outra professora, aí ela já ficou dando aula pra outra turma, mas assim, 

ela era professora de português, eu sempre lembro dela na aula de português. 

Sempre lembro daquela professora. 

 

Entrevista com Eduardo, 21/05/2013 

 Pesquisador: Se você fosse um professor, como gostaria de ser? 

Eduardo: Acho que igual o professor de matemática mesmo, né? Explica bem as 

matérias e se dá muito bem com os alunos, né?  

 

Entrevista com Luísa, 07/05/2013 

Pesquisador: Se você fosse uma professora, como você seria? 

Luísa: Ah! Eu gostaria de, tipo assim, estar junto com os alunos, saber entender o 

que eles não estão entendendo na matéria, explicar direito, sabe? 

  

 Para cada aluno, os atributos pessoais docentes serão encarados de uma forma 

específica. É interessante que para alunos menos conformistas em relação às regras, os 

professores cujos atributos pessoais favoreçam uma maior vinculação interpessoal, a 

importância de tais docentes está atrelada ao fato de se sentirem levados em consideração por 

esses professores na medida em que instigados a encararem de outra forma a relação com a 

escola: 

Entrevista com Alberto, 07/05/2013 

Pesquisador: O Otávio é rígido? 

Alberto: Não. Mas ele conversa com a gente pra gente ficar quieto. 

Pesquisador: Ele não é rígido mas tem controle porque conversa? 
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Alberto: É. 

Pesquisador: Mas como assim? 

Alberto: Ele não obriga a gente, né? Ele coloca pra gente uma regra mas não obriga. 

  

 Para aqueles alunos mais conformistas em relação às normas, a presença ou ausência 

de atributos pessoais favorecedores da vinculação interpessoal não se configura como tão 

determinante assim para interferir em seu comportamento ou em sua postura perante os 

docentes. Parece esse ser o caso de Bruno, um aluno cujo comportamento e o julgamento que 

faz dos professores acabam por se ater basicamente à capacidade didática e a disposição para 

manutenção das regras. Dos dez alunos entrevistados, não por acaso foi Bruno o único que 

disse não ter nenhum professor que tenha marcado o seu processo de escolarização de 

maneira mais significativa: 

Entrevista com Bruno, 30/04/2013 

Pesquisador: E o que você desvaloriza no professor? 

Bruno: Aqueles que não conseguem manter as regras e também aqueles que falam 

muito alto, que qualquer coisa já tá exaltando. 

Pesquisador: Se você fosse um professor, como seria? 

Bruno: Normal. Manter a regra e ensinar. Só isso. 

Pesquisador: Porque explicar bem é uma outra coisa que você valoriza? 

Bruno: É. 

Pesquisador: e tem algum professor que já marcou sua vida? 

Bruno: Não? 

Pesquisador: Marcou de jeito nenhum? Algum professor que você sempre lembra, 

por algo bom ou ruim? 

Bruno: Não.  

 

Para encerrar, vale ponderar que uma adesão, mesmo que declarada, à autoridade 

pessoal de um professor não significa uma completa aceitação das definições de situação por 

ele intentadas. Tal adesão costuma ocorrer somente até certo ponto, talvez o suficiente para 

que não coloque os alunos em embate com o professor. A esse respeito, é significativo o caso 

de Alberto e Dênis, que em diversas ocasiões falam a respeito do professor de matemática 

com entusiasmo, sempre com muitos elogios e ressaltando a importância pessoal que têm para 

suas vidas, mas que nem por isso se colocam como alunos engajados nas atividades didáticas 

propostas por esse professor. Apesar disso, diferentemente da maior parte das aulas, 

costumam passar o tempo da aula de matemática mais quietos e dificilmente fazem piadas ou 

comentários paralelos às explicações do professor. Além do mais, costumam ter relações mais 
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francas com esse professor, chegando em alguns casos a admitir abertamente a transgressão às 

regras ou opiniões críticas a respeito da escola.  

Diário de campo, Aula de Matemática, 19/02/2013 

O professor pede para que os alunos deem sequência na atividade iniciada na aula 

anterior. Aproxima-se de Alberto: 

Professor: Você não vai fazer a atividade, Alberto? 

Alberto: Já fiz, professor. 

Professor: Você não copiou lá de trás do livro não, né? 

Alberto: Só as últimas. 

Professor: Você precisa tentar fazer. Pode me chamar que eu te ajudo.  

 

Diário campo, Aula de Matemática, 18/02/2013 

Professor [olhando para fora da sala]: Fazendo reforma na quadra, melhorando a 

escola. Isso é bom. 

Eduardo: Depois de uma década, né? Mas eles falam que a quadra é para gente, mas 

não podemos jogar. 

Alberto: Se não deixarem eu jogar eu arrombo lá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muitas análises e reflexões já foram e têm sido produzidas a respeito da questão da 

autoridade no âmbito das relações educativas. Afinal, trata-se de uma temática difícil de 

escapar ao discutirmos a escola, sobretudo a escola contemporânea, marcada por conflitos 

certamente intensificados diante da complexificação dos modos de socialização e certamente 

também mais evidenciados, dado os processos de diversificação da indústria midiática e dos 

interesses sociais que passam a incidir sobre a educação escolar em uma sociedade capitalista 

cada vez mais competitiva. 

 Como tivemos a oportunidade de discutir, nem sempre, contudo, a autoridade aparece 

como uma temática de reflexão específica no campo da educação escolar. Discute-se a 

questão da autoridade ao falar de indisciplina, violência escolar e até crise da sociedade 

contemporânea, mas muito pouco os modos pelos quais as relações de autoridade se 

produzem cotidianamente. Além do mais, no campo da educação, discute-se a autoridade 

prioritariamente do ponto de vista dos educadores, realçando as dificuldades ou alternativas 

encontradas para o seu estabelecimento, mas pouco conhecemos a respeito da perspectiva dos 

alunos, tão sujeitos quanto os docentes do processo de produção do cotidiano escolar. 

Partindo dessas considerações, este estudo se propôs a investigar a questão da autoridade 

docente de maneira específica, tomando como norteamento analítico uma leitura do cotidiano 

da sala de aula de uma turma do ensino fundamental de escola pública, a partir da perspectiva 

dos alunos a respeito de como encaram, o que pensam e como se posicionam face à 

autoridade de seus professores. 

 Uma das principais constatações permitidas por este trabalho é a de que a forma como 

a perspectiva discente acerca da autoridade dos professores interfere na configuração 

situacional do cotidiano da sala de aula parece estar relacionada às bases nas quais o 

reconhecimento a essa autoridade se sustenta. A legitimidade que confere autoridade ao poder 

dos professores é proveniente de fontes distintas, de tal modo que a autoridade docente não se 

resume a um único aspecto específico, o que torna difícil atribuir a aceitação ou recusa da 

autoridade a um único fator. 

 Por meio da observação das interações em sala de aula a partir de um esforço de 

enfoque no modo como os alunos encaravam e se posicionavam em relação aos professores, 

foi possível identificar aspectos assumidos pela autoridade docente no cotidiano escolar. 
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Verificamos que os professores se constituem para os alunos investigados como autoridade 

em termos da regulação dos comportamentos e atividades escolares, da avaliação discente 

quanto ao desempenho do ofício escolar, da pressuposta superioridade em relação aos alunos 

no que se refere ao domínio do saber, da responsabilidade pelo gerenciamento das ações 

pedagógicas e, em alguns casos, de uma liderança pessoal favorecedora do vínculo 

interpessoal.  

 A partir da especificação desses aspectos, buscamos mediante um esforço de diálogo 

com autores como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Claude Passeron e Max Weber 

identificar as bases de fundamentação nas quais esses aspectos se sustentam e, nesse percurso 

analítico, chegamos à categorização de três tipos de aspectos assumidos pela autoridade 

docente na perspectiva dos alunos: autoridade disciplinar, autoridade pedagógica e autoridade 

pessoal. O modo como esses diferentes tipos de autoridade se articulam nas interações 

cotidianas em sala de aula são variáveis de situação para situação e de aluno para aluno. Um 

professor poderá se configurar para a turma como uma autoridade disciplinar em um 

momento e não em outro, ou mesmo para um ou alguns alunos e não para outros. Tal 

raciocínio também é válido para os aspectos pedagógicos e pessoais.  

A decomposição da autoridade docente em diferentes aspectos classificados conforme 

os fundamentos sustentadores de sua legitimidade permitiu-nos uma melhor 

operacionalização das análises, de tal forma a desvincular a autoridade docente de uma única 

faceta. Acreditamos que a principal contribuição deste trabalho esteja no oferecimento de 

estratégias para elucidação do modo pelo qual a autoridade docente em seus múltiplos 

aspectos integra tanto a experiência escolar dos alunos como a própria constituição das 

interações e situações em sala de aula. Vale lembrar que tais aspectos da autoridade docente 

coexistem dentro de uma mesma situação ou na perspectiva de um mesmo aluno acerca de um 

ou vários professores, o que torna a análise acerca desta temática uma tarefa extremamente 

complexa e, nesse sentido, impossível de ser generalizável a partir de um único caso ou de um 

único fenômeno. É preciso que cada situação e cada contexto sejam tomados a partir dos 

elementos que constituem o seu cenário, dos sujeitos envolvidos e dos interesses em jogo. 

Em suma, talvez a principal constatação que este trabalho nos permite é a de que a 

autoridade é negociada no dia a dia da sala de aula, mas existem fortes referências 

socioculturais sobre como o professor deveria desempenhar o seu papel para realmente 

oferecer a possibilidade do aluno progredir nos estudos e/ou na vida.  Entretanto, a 
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heterogeneidade de experiências dos alunos, dentro e fora da escola, e a dificuldade em se 

lidar com ela no interior dos estabelecimentos escolares, bem como as exigências sociais de 

sucesso escolar em uma sociedade competitiva fazem com que o conflito esteja sempre 

presente na escola contemporânea, em maior ou menor grau. 

Não podemos deixar de ressalvar que os achados desta pesquisa sofrem a interferência 

do contexto e das circunstâncias nas quais produzimos nossa investigação. Em primeiro lugar, 

tomamos como caso uma turma específica de uma escola pública localizada em um município 

de pequeno porte no interior de Minas Gerais. É preciso que não percamos de vista que em 

outros cenários, com características geográficas, populacionais e culturais distintas, outros 

elementos se destaquem, o que revela a importância de uma boa caracterização social das 

condições de produção dos estudos para que possam dialogar entre si, proporcionando 

avanços analíticos no entendimento dos fenômenos investigados.  

Em segundo lugar, os alunos investigados cursam a última série do ensino 

fundamental, momento em que a proximidade da chegada ao ensino médio certamente 

interfere nas significações da experiência de escolarização (NEVES, 2013). Faz-se necessária 

a produção de mais estudos que enfoquem a questão da autoridade em diferentes etapas do 

ensino, no intuito de melhor podermos identificar a interferência de fatores como a idade e o 

momento do processo de escolarização na definição das significações que os alunos possuem 

em relação aos professores. 

Cabe ainda ponderarmos a respeito de alguns elementos insuficientemente explorados 

por esta investigação, porém cuja importância para o avanço nas pesquisas acerca da questão 

da autoridade docente fazem-se fundamentais. Além de fatores como a idade e os momentos 

do processo de escolarização, já apontados, outros elementos tais como gênero, nível 

socioeconômico, características do grupo familiar e experiências extraescolares, carecem 

ainda de maior exploração por parte de estudos que futuramente venham a se interessar pela 

abordagem a esta temática. 

Para finalizar, gostaríamos de deixar como pauta de debate uma reflexão passível de 

emergir a partir das constatações trazidas por esta investigação. Em um momento que se 

discute de maneira particularmente frequente e generalizada saídas para o que praticamente se 

convencionou chamar de crise da autoridade docente – designação que condensa fenômenos 

tais como o baixo engajamento dos alunos nos estudos, desrespeito e desacatos aos 

professores, atos de indisciplina e violência escolar, entre outros – o que por vezes assistimos 
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é a pretensão por parte não só de educadores, como também de especialistas em educação e 

mais recentemente até do poder público em lançar mão de recursos para o fortalecimento das 

condições de estabelecimento da autoridade dos professores. 

Movimentos interessantes nesse sentido podem ser encontrados em dois Projetos de 

Lei (PL) em tramitação no Congresso Nacional, ambos destinados, conforme explicitamente 

especificado em suas justificações, a fortalecer o aparato jurisdicional a favor do professor em 

um cenário em que supostamente os docentes estariam em desvantagem jurídica diante dos 

alunos. O projeto de Lei n. 191, de 2009 (BRASIL, 2009), trás como proposta estabelecer 

“procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional e prevê medidas protetivas para 

os casos de violência contra o professor oriunda da relação de educação” (p. 1)  e “fortalecer o 

aparato jurídico-instrumental de proteção aos professores” (p. 7). Trata-se de uma proposta 

legislativa que prevê uma série de medidas legalísticas a serem executadas no caso de 

violência praticada, sobretudo por pais e alunos, contra os professores. Já o Projeto de Lei n. 

267, de 2011 (BRASIL, 2011), propõe uma alteração à Lei n. 8.069, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentando a essa lei o Artigo 53-A, com a 

finalidade de “estabelecer deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente estudante”. 

O Artigo segundo do mencionado PL propõe: 

Art. 2.°. A Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 53-A: 

“Art. 53-A. Na condição de estudante, é dever da criança e do adolescente observar 

os códigos de ética e de conduta da instituição de ensino a que estiver vinculado, 

assim como respeitar a autoridade intelectual e moral de seus docentes. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeitará a criança ou 

adolescente à suspensão por prazo determinado pela instituição de ensino e, na 

hipótese de reincidência grave, ao seu encaminhamento à autoridade judiciária 
competente”. (BRASIL, 2011, p. 1). 

Não nos cabe aqui apreciar os méritos desses dois projetos, muito menos realizar 

qualquer tipo de consideração técnica a respeito de suas viabilidades jurídicas. O que nos 

instiga é constatar a superficialidade com que a questão da autoridade docente tem sido 

tratada por grande parte daqueles que se propõem a abordá-la.  

Como tivemos a oportunidade de demonstrar neste trabalho, a autoridade docente 

compõe-se de múltiplas facetas. Nesse sentido, seria conveniente continuar tratando o 

fenômeno de declínio desta autoridade somente em termos de uma suposta assimetria jurídica 

que beneficia os alunos em detrimento dos docentes? É suficiente – e deveríamos até nos 

perguntar se é necessário – especificar na legislação que é dever da criança e do adolescente 
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“respeitar a autoridade intelectual e moral de seus docentes”? Pensamos que a contribuição  

deste trabalho para este debate reside na demonstração de que a questão da crise da autoridade 

docente é muito mais complexa do que costumam apostar aqueles que a reduzem a uma mera 

assimetrização de direitos e deveres conferidos a alunos e professores. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

 

Caro aluno, 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o que os adolescentes de sua escola 

fazem, o que pensam, como vivem. Para o sucesso desta pesquisa, sua participação 

respondendo a este questionário é muito importante. 

O que você responder aqui ficará anônimo, ou seja, ninguém além de mim saberá que 

foi você quem disse isso ou aquilo. Eu direi “um adolescente disse isso ou aquilo” ou 

inventarei outro nome para você, mas jamais revelarei o seu verdadeiro nome. Portanto, 

espero que se sinta à vontade para expressar com toda a sinceridade aquilo que pensa, e 

também as informações que forem solicitadas sobre você. 

O resultado será mais ou menos VERDADEIRO de acordo com o grau de sinceridade 

que você utilizar ao responder a este questionário. Por isso, não deixe nenhuma questão sem 

resposta e reflita bem antes de responder.  Não há boas ou más respostas, pois todas são 

importantes para meu trabalho. Se tiver alguma coisa que você não entenda, fale-me, que eu 

vou procurar esclarecer. 

Desde já, agradeço sua valiosa colaboração. 

 

Fabrício Aparecido Bueno 

Mestrando em Educação pela Universidade Federal de São João del-Rei.  
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Quando solicitado, faça um “X” no(s) parêntese(s) correspondente(s) à(s) sua(s) 

resposta(s) em cada item. Leia atentamente o que pede cada item, pois nem todos devem 

ser respondidos marcando-se um “X” no parêntese correspondente à resposta. Em 

alguns itens, será solicitado que você escreva a resposta. Não há resposta certa ou 

errada, mas pedimos que você seja o mais sincero possível ao responder aos itens.  

Escolha sempre apenas UM ITEM, aquele que mais se aproxime do seu modo de 

pensar e sentir, a não ser que a questão permita expressamente a escolha de mais de 

uma opção. 

 

 

I. PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1. Sexo  

(  ) Masculino  (  ) Feminino  

 

2. Idade 

(  ) 13  (  ) 14  (  ) 15  (  ) 16  (  ) 17  

 

3. Raça/Cor  

(  ) Preto  (  ) Branco  (  ) Pardo  (  ) Amarelo  (  ) Indígena  

 

5. Religião  

(  ) Afro-brasileira (umbanda, candomblé, 

outras)  

(  ) Católica  

(  ) Espírita Cardecista  

(  ) Evangélico Pentecostal. Qual? 

_______________________________ 

(  ) Orientais (budista, seicho-no-iê, outras)  

(  ) Judaica  

(  ) Acredita em Deus, mas não tem  

religião  

(  ) Não acredita em Deus (Ateu)  

(  ) Agnóstico (não acredita nem descrê na 

existência de divindades)  

(  ) Outra religião. Qual? 

_________________________________

 

 

II. CONTEXTO FAMILIAR 

 

6. Mora em casa própria?  

( ) Sim  

( ) Não. Mora em: 

a) Casa cedida (  ) 

b) Casa alugada (  ) 

 

 

 

7. Quem mora junto com você em sua casa? 
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Nome Idade Grau de Parentesco 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8. Qual a profissão/ocupação exercida pelo seu pai ou responsável (masculino)? 

 

__________________________________________ 

 

9. Qual a profissão/ocupação exercida pela sua mãe ou responsável (feminino)? 

 

__________________________________________ 

 

 

10. A renda mensal da família é de aproximadamente (incluindo a renda de todos os que 

trabalham):  

(  ) até 3 salários mínimos (até R$ 2.034,00 reais) 

(  ) entre 3 e 6 salários mínimos (de R$2.034 a R$4.068) 

(  ) acima de 6 (acima de R$4.068,00) 

 

11. Qual a escolaridade de seu pai ou responsável do sexo masculino? 

(  ) Ensino fundamental. Até ______ série  

(  ) Ensino médio. Até_______ série  

(  ) Superior incompleto  

(  ) Superior completo 

(  ) Pós graduação 

 

12. Qual a escolaridade de sua mãe ou responsável do sexo feminino? 

(  ) Ensino fundamental. Até ______ série  

(  ) Ensino médio. Até_______ série  

(  ) Superior incompleto  

(  ) Superior completo 

(  ) Pós graduação 

 

III. LAZER 

 

13. Na maior parte das vezes, como você passa seu tempo livre? (você pode marcar mais 

de uma opção) 

(  ) praticando esportes 

(  ) lendo 

(  ) vendo TV 
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(  ) ouvindo música 

(  ) frequentando cinema e/ou teatro  

(  ) indo a barzinhos e/ou restaurantes 

(  ) “batendo papo” com amigos na sua casa ou na deles 

(  ) “batendo papo” com amigos em espaços públicos (shopping, praça, rua, etc).  

Onde? _______________________________________ 

(  ) “batendo papo” com amigos na internet 

(  ) conversando com seus pais e irmãos  

(  ) visitando familiares 

(  ) na Igreja  

(  ) outra opção. Qual? ______________________

 

14. Em geral, você faz programas com sua família? 

(  ) nunca, não gosta. 

(  ) nunca, mas gostaria 

(  ) só em ocasiões especiais (casamentos, 

batizados, formaturas, etc.) 

(  ) frequentemente saem juntos e você 

acha bom 

(  ) frequentemente saem juntos e você não 

gosta 

 

15. Entre amigos, o assunto mais comum é (você pode marcar mais de uma opção): 

( ) garotos, garotas (sexo, namoro)  

( ) política em geral  

( ) situação do Brasil  

( ) problemas com a família 

( ) lazer (futebol, dança, jogos)  

( ) estética (moda, dietas, aparência física)  

( ) música  

( ) festas 

( ) amenidades (“fofocas”, “besteirol”, TV, 

cinema)  

( ) escola  

( ) outro. Qual? 

________________________________ 

 

16. Você tem acesso a computador?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Onde você acessa o computador na maioria das vezes? (resposta única) 

_____________________________________  

 

17. Você acessa a internet com que frequência?  

(  ) sempre  (  ) de vez em quando  (  ) raramente  (  ) nunca  

 

De que local você acessa a internet mais vezes? (resposta única) 

______________________________________ 

18. Com que atividade(s) você gasta mais tempo na internet (você pode marcar mais de 

uma opção)?  

(  ) Nenhuma. Não acesso a internet  

(  ) Bate-papo  

(  ) Compras  

(  ) Jogos 



195 

 

 

 

 

 

(  ) Ler notícias   

(  ) Mandar ou receber e-mail  

(  ) Orkut/MSN/Facebook/ Twiter 

Qual(is)?__________________________ 

(  ) Blog. Que tipo/assunto? 

_________________________________  

(  ) Pesquisas para escola  

(  ) Pesquisas para o trabalho  

(  ) Pesquisas pessoais  

(  ) Youtube  

(  ) Downloads (música, filme)  

(  ) Sites com conteúdo sexual  

(  ) Outra atividade. 

Qual?______________________________

_______________________________

 

IV. TRABALHO 

 

19. Você trabalha fora de casa? 

(  ) Sim, o que faz?___________________________   (  ) Não  

 

20. Você prefere: 

(  ) trabalhar  (  ) estudar 

 

21. Se você pudesse escolher:  

(  ) gostaria de conciliar os estudos e o 

trabalho  

(  ) gostaria apenas de trabalhar  

(  ) gostaria apenas de estudar 

 

Se quiser, comente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

22. Com relação ao seu futuro depois de se formar no Ensino Fundamental, se pudesse 

escolher, você:  

(  )gostaria apenas de trabalhar. 

(  )gostaria apenas de continuar estudando  

(  )gostaria de conciliar estudos e trabalho 

 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

V. EDUCAÇÃO 
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23. Em geral, você considera que o que aprende na escola:  

(  ) É completamente desnecessário e sem utilidade para sua vida  

(  ) Em sua maioria é pouco importante 

(  ) Tem coisas úteis e inúteis em número equilibrado  

(  ) A maioria é importante 

(  ) É completamente necessário e tudo tem utilidade para sua vida 

 

 

24. Você vem à escola por quais motivos? (você pode marcar mais de uma opção)  

(  ) nunca pensou nesse assunto 

(  ) acha importante para seu futuro  

(  ) seus pais obrigam  

(  ) é o lugar de encontro dos amigos  

(  ) Por diversão 

(  ) Outro(s) motivo(s). 

Qual(is)?___________________________

__________________________________

_______________________________ 

 

25. Analisando toda a sua vida de estudos, você considera que fez:  

(  ) além do necessário 

(  ) o necessário 

(  ) o mínimo necessário 

(  ) menos que o necessário 

 

VI – PROFESSORES 

 

26. Qual(is) dos papeis abaixo abaixo você acredita que mais se assemelha com a função 

que o professor tem para você (você pode marcar mais de uma opção)? 

(  ) Padre/Pastor/Sacerdote 

(  ) Policial 

(  ) Pai/Mãe 

(  ) Irmão 

(  ) Amigo 

(  ) Ídolo 

(  ) Advogado 

(  ) Outra. Qual(is)? 

__________________________________

________________________________ 

(  ) Nenhuma ocupação se assemelha a de 

professor 

 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

27. Como você avalia os professores das matérias que você estuda na escola? 

Obs.: Se não tiver uma opinião formada, deixe em branco.  
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          Se a resposta for “às vezes” ou “mais ou menos”, marque Sim e Não. 
 

 
Ensina bem?  
Sabe explicar? 

Tem bom 

relacionamento 

com os alunos? 

Traz conteúdos 
novos? 

São respeitados 

pela turma? 

Artes ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Ciências ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Educação Física ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Ensino Religioso ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Geografia ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

História ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Inglês ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Matemática ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

Português  ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

 

28. Em relação às MATÉRIAS que você tem que estudar, marque o nível de sentimento 

que cada uma tem para você: 
 

Artes (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Ciências (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Educação Física (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Ensino Religioso (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Geografia (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

História (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Inglês (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Matemática (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Português (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

 

29. Em relação aos PROFESSORES das matérias que você tem que estudar, marque o 

nível de sentimento que cada um tem para você: 
 

Artes (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Ciências (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Educação Física (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Ensino Religioso (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Geografia (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

História (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Inglês (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Matemática (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

Português (  ) Amo (  ) Gosto (  ) Indiferente (  ) Não gosto (  ) Odeio 

 

Sua colaboração foi e será de grande importância para esta pesquisa!  Muito 

obrigado pela sua participação!
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ANEXO 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

 

AMBIENTE SOCIAL 

Conte um pouco sobre como é sua rotina quando não está na escola (O que costuma 

fazer? E nos finais de semana?)  

Como é sua relação com os amigos fora da escola? (Tem muitos amigos fora da escola? 

Costumam ser os mesmos que os da escola? Que atividades você realiza junto com eles?) 

Namora? (Como é esse namoro? Com que frequência encontram?) 

Como é sua relação com seus pais ou responsáveis? (Descreva um pouco dessa relação.) 

Como são seus pais com relação às regras? (O que eles deixam e o que não deixam você 

fazer? O que seus pais mais controlam ou tentam controlar em sua vida?) 

Se você quer fazer alguma coisa que seus pais não aceitam o que você faz? Faz escondido 

deles? Não faz de jeito nenhum? Avalia para decidir se faz ou não?) 

O que mais desperta interesse em você na vida fora da escola? (De tudo o que você faz, o 

que te agrada mais?). 

Você se inspira em alguém que você conhece? Como é essa pessoa? 

 

AMBIENTE SOCIAL E ESTUDOS 

 

Como seus pais se relacionam com seus estudos? (Incentivam você a estudar? Ajudam você 

com alguma coisa relacionada aos estudos? Cobram muito de você em relação aos seus 

estudos?) 

 

Em casa você conversa com seus pais sobre a escola? (Seus pais procuram saber como 

você está na escola? Exigem que você estude em casa? O que você pensa disso? Seus pais 

vêm à escola? Com que frequência? Por quais motivos?)  

 

Como são seus amigos em relação aos estudos? (Tem amigos que gosta de estudar? 

Costuma conversar com seus amigos sobre a escola? Eles contribuem para o seu desempenho 

escolar? Como?) 



199 

 

 

 

 

 

 

Tem alguém (na família ou algum conhecido) em quem você se inspira com relação aos 

estudos?  

 

A RELAÇÃO COM A ESCOLA E COM OS ESTUDOS 

Como lida com seus estudos? (Gosta de estudar? Como você se considera como aluno? 

Você acha que estuda o suficiente? Você estuda quando não está na escola? Você se importa 

com seus estudos?) 

O que você acha daquilo que é ensinado na escola? (É útil? É do seu interesse? Você 

gosta?)  

Como você se sente quando está na escola? (Do que você gosta na escola? Do que não 

gosta na escola?). 

O que você acha de estar na sala de aula? (Como se sente quando está na sala de aula? Do 

que gosta e do que não gosta? Como uma sala de aula tem que ser?) 

SOBRE A AUTORIDADE DOCENTE 

O que você acha dos seus professores?  

Há alguns professores que os alunos obedecem mais do que outros? O que explica isso? 

Você faz tudo o que um professor pede para você fazer? Qual o motivo? O que é decisivo 

pra você decidir se faz ou não aquilo que o professor pede?  

Por exemplo: fazer silêncio, não sair da sala, fazer as tarefas em casa, fazer as atividades na 

aula, sentar no lugar que o professor pede, permanecer sentado, não usar celular, responder 

alguma pergunta durante a aula. 

O professor está certo em pedir ou exigir o que ele pede e exige dos alunos? (O que o 

professor está certo em pedir? O professor tem direito de chamar sua atenção? Tem direito de 

punir?) 

O professor tem o poder de reprovar um aluno? 

Há professores que os alunos prestam mais atenção na aula do que outros? O que explica 

isso? Com você como é isso? O que faz com que você decida se presta mais ou menos 

atenção na aula de um professor? 
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Tem algum professor que você goste mais? O que te faz gostar deste professor? A relação 

que você tem com ele é diferente em relação aos outros (obedece mais, presta mais atenção?) 

Tem algum professor que você não goste? O que te faz não gostar deste professor? Como é 

a relação com este professor? 

Você concorda com tudo o que diz um professor? E com o que os professores fazem? (Já 

teve uma ocasião que os alunos de sua sala criticaram o professor por algo que ele tenha 

falado ou feito? Como foi essa situação? O que você pensa disso? Você já criticou um 

professor por não concordar com uma de suas atitudes?) 

O que você valoriza em um professor? (Que tipo de comportamento você valoriza? Que 

tipo de comportamento você não valoriza?) 

Teve algum proTfessor que já marcou sua vida? Se teve, como foi? 

Se você fosse professor como você gostaria de ser? 

O que você espera de um professor? Seus professores correspondem ao que você espera 

deles? 

Você concorda com aqueles que dizem que os professores são pouco valorizados? (Por 

quê? O que você sabe sobre isso?) 

 

 

 


