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RESUMO 

O presente trabalho discute a questão da autoridade na educação para apreender os nexos 
entre  a  sua crise,  conforme se manifesta  no mundo contemporâneo,  e  a  formação para  a 
emancipação.  Interroga  se  a  educação  comprometida  com  a  constituição  de  indivíduos 
autônomos pode prescindir da autoridade. Na instituição do modo de vida que caracteriza a 
sociedade ocidental moderna, esse conceito assume um sentido controvertido e contraditório. 
Por um lado, a vida coletiva implica a observância de normas de conduta, o que significa a 
subordinação a alguma forma de autoridade. Por outro, a inserção e a adesão sociais devem 
comportar os princípios da autonomia e da liberdade, tão caros ao pensamento liberal, e que 
são concebidos, muitas vezes, como opostos à autoridade. Expressando essa contradição, as 
várias teorias e abordagens que orientam a ação educativa a ser encaminhada pela família e 
pela escola se dividem entre aquelas que negam a autoridade, tomando-a como sinônimo de 
coerção e de violência, e aquelas que a reduzem à mera imposição de limites ou à tarefa de 
dizer “não”. Em muitos desses enfoques, verifica-se a perda de seu sentido e a destituição da 
sua  figura  na  participação  no  processo  educativo  das  novas  gerações.  Assim,  tendo  por 
suposto que o seu significado é tecido historicamente e determinado pelas condições sociais 
objetivas  que  se  articulam  ao  mundo  contemporâneo,  este  trabalho  visa  discutir  a  sua 
contradição e o seu lugar na formação do indivíduo autônomo. Constitui-se, para tanto,  a 
partir  de uma pesquisa bibliográfica e objetiva compreender se a educação voltada para a 
emancipação comporta a autoridade. No primeiro capítulo, busca apreender os significados 
que essa adquire no mundo moderno, detectando os processos envolvidos na sua crise na 
educação contemporânea,  a  partir  do enfoque de Hannah Arendt.  No segundo,  analisa  as 
concepções  de  autoridade  presentes  em  teorias  filosóficas,  sociológicas  e  psicológicas 
voltadas  para  a  educação,  relacionando-as  à  constituição  e  à  consolidação  da  sociedade 
moderna. O terceiro capítulo discute o caráter contraditório da autoridade, reportando-se aos 
estudos de Marcuse,  Horkheimer e Adorno, particularmente no que referem as noções de 
autoritarismo,  de  emancipação e  de  educação,  para  compreender  o  lugar  da  família  e  da 
autoridade dela derivada na conformação da racionalidade consoante ao pensamento liberal e 
no processo de constituição da consciência crítica e da resistência à dominação.  O quarto 
capítulo encerra as conclusões do estudo e discussões e reafirma as bases conceptuais que 
permitirão compreender a autoridade e sua relevância no processo formativo do sujeito.
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