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ação sobre os outros/com os outros

âmbito, limites, tolerância

reflexividade (autocontrole, desejo)

desvios (autoritarismo, tecnicismo)

Autoridade e Competência: 
confluência intuitiva
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a palavra (e a) ação
Â ação (Aurélio) ... atividade responsável de um sujeito, realização 

de uma vontade que se presume livre e consciente , processo que 
decorre da vontade de um ser e de que resulta criação ou 
modificação da realidade...

Â ação (Houaiss) ... atividade surgida da livre intenção de um agente , 
e portanto não submetida a qualquer compulsão ou poder 
coercitivo ...

Â ação: fazer com a palavra, consciência,    
único antídoto para a violência

Â ação        reação     resposta/coação (legítima, norma)

humana        animal          autoridade 

responsabilidade
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coerção, poder, coação, autoridade

coerção: força, violência

coação consentida: poder

coação consentida legítima: autoridade

Autoridade: ação sobre os outros
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Força       Poder      Autoridade
proteção     ordem        justiça

REVOLUÇÃO     DITADURA       DIREITO 
LEGITIMIDADE

Estado: funções básicas
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Auctor : aumentador, criador

Auctoridade : iniciação, criação de ordem

autoridade: Myriam Revault D´ Allonnes
le pouvoir des commencements

Autoria, autoridade: 
criação, ordem

augere: aumentar
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criação (iniciação, ordem)

responsabilidade

Autoridade âmbito/limites

tolerância            

Autoridade:  elementos constituintes
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autoridade:
âmbito
limites
reconhecimento

autoritarismo:
extrapola ção dos limites 
desrespeito aos âmbitos
coerção/intolerância

Autoridade, autoritarismo: 
contaminação
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- a iniciação, a criação

projetar

- a responsabilidade       decidir

julgar

dimensões: PAI , CHEFE, JUIZ , PROFESSOR

(Kojève)

Autoridade: 
fontes da legitimidade do consentimento
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autoridade: componentes
pai

criação/autoria 
passado

juiz
justiça/imparcialidade  

eternidade

professor
projeto/risco  

futuro

chefe
hierarquia/decisão

presente
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Autoridade: Política

monarquia    rei /  Deus  /  Rev. Inglesa (séc.XVII)

aristocracia poucos / meritocracia / Aristóteles

democracia  - judiciário     juiz 

- legislativo    professor

- executivo     chefe

(e o pai???)

òDe todas as met§foras de Lula, as mais graves s«o as compara»es 
do país com uma casa e dele com um pai. Na Constituição, não há o 
cargo de ôpai do povoõ. N«o aceito, portanto, que o presidente se 
defina como tal. Meu pai já morreu e sou maior de idade. Não quero 
um pai c²vicoó.Roberto Romano ,     Veja, 16/2/05, p.14



Competências: teoria (elementos)

Competência é a capacidade de mobilizar o 

que se sabe para realizar o que se deseja

com + petere
pedir, buscar junto com os outros

acordo, competição
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Competências: teoria (elementos)

a competência pressupõe o desejo

inapetência é ante - sala da incompetência

questão fundamental: o que se busca? 
(dimensão técnica não basta)

COMPETÊNCIA : TÉCNICA + VALORES
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Competências: elementos

âmbito

mobilização

pessoalidade quem...

é capaz de 
fazer...

o quê... ...

ESPM    FÓRUM    DESIGN 2010   São Paulo/SP



Competências: eixos fundamentais

extrapolação 
(ficção)

conteúdomobilização

âmbito                
(fato)

pessoalidade integridade
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Competências: três eixos

pessoalidade

extrapolação

conteúdo

integridade

âmbito

mobili zação



Competências: a perspectiva dos alunos

expressão

imaginação

argumentação

compreensão

contextuação

decisão



Competências: a perspectiva do professor

autoridade

mediação de conflitos
tolerância

tecedura           
(relações significativas)

mapeamento

de relevâncias

fabulação

(histórias com valores)



Autoridade na ação do professor

mediação   
(juiz)

tecedura    
(mestre)fabulação   

(pai)

mapeamento  
(chefe)

autoridade        tolerância
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Tolerância: atributo da autoridade

tolerância

conhecimento das 
diferenças

reconhecimento dos 
direitos

respeito, igualdade

Tolerância sem autoridade é arrogância



tolerância: equilíbrio
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