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LIÇÃO 02 —  PODER E AUTORIDADE 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: desobediência — obediência — autoridade — poder.  

b) Desobediência civil: recusar obediência a uma lei imoral/injusta em favor de uma lei superior.  

c) Desobediência eclesial: aplicação da desobediência civil ao ambiente da igreja.  

d) Poderes civis: todo poder é delimitado e está associado a uma finalidade; todo poder corrompe; 

poder absoluto corrompe absolutamente (Barão de Acton).  

e) Poder pastoral: o poder pastoral não é delimitado formalmente, portanto tende ao desvio de 

finalidade. O poder pastoral também está sujeito à corrupção e ao abuso.  

f) Na prática, tanto os pastores como os fiéis se auto-limitam. É justamente aí que se entra a 

orientação para delimitação do poder pastoral, poder eclesial. 

g) Objetivo: abordar o tema do poder, conceitos e reflexões.  

2) PODER 

a) poder:  simples e complexo. 

b) poder: ter (objeto) ou ser (subjeto)?  

i) não é um objeto que se possui, mas uma qualidade de ser.  

ii) “Eu tenho poder” X “Eu sou poder”.  

iii) Ser é sempre poder: não é opção; é características coextensiva ao ser. 

c) poder: concentrado ou difuso? 

d) poder: estático/estanque ou dinâmico/fluido? 

e) poder: quantidade ou qualidade? 

f) poder: substantivo (algo que ‘tem’ ou não?) ou verbo (algo que se ‘é’ e ‘faz’?)  

i) Substantivo: do latim posse, potis, de uma raiz indoeuropeia poti- que significa amo, senhor, 

dono, esposo.  Daí formamos potestade;  capacidade, direito ou força para agir e fazer agir; 

possibilidade;   

ii) Verbo: 3 sentidos em português — (1) capacidade (posso dirigir = sei dirigir, tenho 

capacidade de, em inglês, can), (2) permissão (posso sair etc.; em ingles may) ou (3) 

possibilidade (posso voar).  

g) Poder e potência: potência é a capacidade de usar o poder, o poder em repouso.  

h) Poder e força: força é qualquer ação dos animais ou da natureza, na qual não há consciência; a 

gente fala em força da natureza, mas não em poder da natureza, exceto quando personificamos.  

i) Poder é a capacidade de iniciativa de usar a potência (energia, força inata). Há poder quanto há 

liberdade de iniciativa e uso consciente.   

3) PODER: TRÊS NÍVEIS  

a) nível intelectual: pensar, aprender, imaginar, refletir, conceber a realidade externa no 

pensamento; (ter ideia); falar, comunicar. 

b) nível afetivo: desejar possuir tudo, desejar ser tudo; não apenas pensar, mas ter.  

c) nível da ação: satisfazer o desejo de possuir e ser; ação, trabalho, política. 

4) PODER: TRÍPLICE DINAMISMO  

a) Dinamismo do poder: limitação e relatividade 

i) Finitude do ser — desejo e ação: incapacidade de alcançar o todo que se deseja;   
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ii) Finitude da liberdade: o ser humano não pode tudo como deseja. 

iii) Finitude da pessoa: o ser humano é um ente entre outros; limitado pelo outro; 

iv) Não podemos ser tudo, nem pelo pensamento, nem pelo desejo ou pela ação. 

b) Fundamento dos conflitos de poder: dividir o mundo com outros que desejam o mesmo que eu. 

5) PODER: BIFURCAÇÃO  

a) A consciência de contingência e finitude leva o ser humano a uma bifurcação: o outro pode ser 

visto como companheiro ou concorrente. 

i) Companheiro: ver o outro como cooperador para a realização de todos.  

ii) Concorrente: ver o outro como ameaça e reagir com insegurança e medo de perder o poder e 

não alcançar os objetivos do desejo. 

iii) Caim e Abel: todos desejam o mesmo, por isso a disputa é inevitável;  

b) Poder e violência: o medo de perder o poder (não-ser) leva à violência do poder; o medo está 

na raiz da violência. 

c) Mecanismo de defesa prévia: o medo do não ser (morrer) impõe a lei do não ser (matar). 

d) Insegurança: O medo de não ser (finitude) leva à não aceitação de si; essa insegurança leva a 

idolatria de si mesmo em uma imagem falsa de si mesmo, o ídolo representa o poder absoluto. 

e) Espiral da violência: ao atacar o outro, a pessoa não pode fugir do fato que também pode ser 

atacada — poder limitado leva à insegurança, insegurança leva ao medo, de si e do outro; a não 

aceitação de si leva à projeção da onipotência;  

f) Servidão: o outro lado da mesma moeda da idolatria — a pessoa interioriza o medo e renuncia 

à liberdade e facilita a apropriação por outra pessoa; medo de perder o pouco que tem. 

6) FONTES E INSTRUMENTOS DE PODER  

a) Fontes:  

i) Personalidade: carisma, habilidades, capacidades pessoais;   

ii) Propriedade:  riqueza , terra, meios de produção;   

iii) Organização:  estado, empresas, escolas, instituições, igrejas etc. 

b) Instrumentos: 

i) Poder condigno:  obtém submissão pela ameaça; 

ii) Poder compensatório:  obtém submissão pelo prêmio;  

iii) Poder condicionado:  obtém poder pela dominação da ideia.  

7) AUTORIDADE 

a) Autoridade: é poder autorizado e reconhecido. 

b) Significado: (1) direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer; 

autoridades civis, militares, religiosas; autoridade paterna.   

c) Etimologia: a palavra ‘autoridade’ vem de ‘autor’, ‘auto’ — de si mesmo; antigamente, a 

autoridade era pessoal; atualmente é ‘da lei’;  exousia (gr.), ‘estou aí por mim mesmo’.  

d) Características:  

i) Legalidade: a autoridade tem um fundamento legal.  

ii) Escopo: toda autoridade está vinculada a uma função;  

iii) Limite: não existe poder ou autoridade sem limite; no meio jurídico, diz-se ‘competência’. 

e) Remédios: considerando que toda autoridade tende ao desvio, as leis contêm remédios (freios 

e contrapesos) a fim de preservar a legalidade e a proteção dos cidadãos.   

8) PARA REFLETIR  


