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        RESUMO 

 

Analisar o contexto educacional e os problemas vivenciados em escolas é um 

constante na prática de alunos, pais, professores, coordenadores e diretores. Essas reflexões 

e percepções do cotidiano escolar são construídas em um processo de integração entre 

teoria e prática, que demonstram não ser possível pensar a escola e o seu funcionamento 

sem abrir espaço para discussões acerca das relações que se concretizam na prática diária 

dos agentes pedagógicos. Relações estas que influenciam no vínculo social entre as 

pessoas, no clima organizacional e, conseqüentemente, nas ações e atividades 

desenvolvidas na instituição. 

Por isto, esta dissertação se propõe a realizar a análise das relações sociais 

desenvolvidas em instituições escolares do município de Juazeiro/ Bahia e, mais 

especificamente, das relações de poder entre diretor, coordenador pedagógico e 

professores.O esforço, aqui empreendido, direciona-se no sentido de procurar conhecer e 

compreender estas relações, partindo dos seus próprios sujeitos, buscando perceber as 

contradições e formas que se desenvolvem nas organizações analisadas, por meio das ações 

dos atores pedagógicos. 

É, portanto no campo das relações sociais que toda a discussão do trabalho se 

norteará, sendo que a problemática foi direcionada pela percepção e compreensão de como 

se processam as relações de poder entre os agentes pedagógicos; bem como suas 

 



                                                                                                                                          

influências no contexto escolar, com ênfase no relacionamento e nas atividades 

pedagógicas e administrativas da escola.   

 

ABSTRACT 

 

Analysing the educacional context and the experienced problems at schools is na 

everyday practice of parents, teachers, coordinators and directors. These thoughts and 

perceptions of the daily life of schools are built in a process of integration between theory 

and practice, which demonstrates the impossibility to think of the school and its working 

without opening the space for debate about the relations that come true in the daily practice 

of the pedagogical agents. These relations influence the social relationships among people, 

in the organizational atmosphere and consequently, in the action and activities developed at 

the institution. 

Because of this, this dissertation aims at analyzing the social relationships developed 

at schools in Juazeiro/ BA and more specifically, the power of relations among director, 

pedagogical coordinator and teachers. The effort herein is directed towards the attempt of 

knowing and understanding these relationships, from its own subjects, seeking to realize 

their contradictions and forms, wich are developed in the organization studied through the 

actions of the pedagogical actors. 

Thus, it is in the area of the social relationships that every discussion of this work will 

be performed, being that the problem was thought to be understood and comprehended like 

the power of elations are processed among the pedagogical agents; as well as their 

 



                                                                                                                                          

influences in the school context, more specifically in the relationship and in the pedagogical 

and administrative activities of the school.
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1. INTRODUÇÃO 

 
A problemática das relações de poder na sociedade já foi foco de vários estudos da 

Sociologia, no sentido de procurar entender suas estruturas e processos e como interferem 

no vínculo social entre as pessoas. Apesar dessa diversidade de estudos sobre o poder, 

chama a atenção fato de tratarem em sua maioria de aspectos macrossociais que dão conta 

das lutas de classe, dos embates políticos, dos interesses regionais, e menos dos aspectos 

microssociais centrados na dinâmica própria das organizações. Os estudos empíricos que 

enfocam o poder, nas organizações e mais especificamente nas escolas não são tão 

numerosos. Como enfatiza Pagés et al. (1987, p.12): “O paradoxo é que atualmente a 

questão do poder nas organizações é efervescente, as doutrinas se afrontam nesse ponto 

sem que, infelizmente, se tenha estudado de modo preciso o que aí se passa.” 

Por isto, a importância deste estudo sobre a compreensão das relações de poder entre 

os principais atores educativos (diretor, coordenador pedagógico e professores), com o 

foco nos processos de poder. E, partindo desta compreensão, chegar a um ponto essencial 

do estudo - analisar as interferências das relações de poder nas atividades pedagógicas e 

administrativas da escola e na efetividade do processo de ensino. Nesta intenção, a linha 

de pesquisa adotada direciona-se ao estudo das organizações e seus processos. 

Foram contempladas referências teóricas sobre o poder (estudos mais gerais e outros 

mais específicos relacionados ao poder na organização) e  sobre o sistema educacional e a 

gestão da escola, correlacionadas com o contexto em que essas relações de poder 

acontecem.  
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Estas teorias que serviram de base à análise das informações empíricas,  

possibilitaram a construção de uma argumentação, que direcionou a estruturação da 

pesquisa, no sentido de, primeiramente esclarecer como as relações de poder acontecem 

entre os atores pedagógicos, detalhando suas especificidades, contradições, mecanismos e 

estratégias utilizadas na organização. E, posteriormente,  analisar as influências que estas 

relações produzem no funcionamento da organização escolar, ou seja, no relacionamento 

entre as pessoas, nos seus sentimentos e emoções e nas atividades pedagógicas e 

administrativas da escola.  

Para facilitar a compreensão da leitura, o texto foi organizado numa perspectiva 

dedutiva. O Capítulo 2, O Problema da Pesquisa, procura situar a problemática central da 

pesquisa, considerando aspectos essenciais para sua compreensão. 

O Capítulo 3, Referencial Teórico, foram estabelecidas as definições conceituais e 

teóricas a respeito do poder e dos elementos essenciais para sua compreensão na sociedade 

atual e na escola, procurando especificar as estruturas e processos desenvolvidos das 

relações institucionais entre os agentes pedagógicos. 

 O Capítulo 4, Mecanismos de Poder no Espaço Escolar, enfatiza os mecanismos de 

poder utilizados pelos agentes pedagógicos para exercer o poder nas relações que 

estabelecem entre si. São realizadas discussões a respeito dos mecanismos como 

dispositivos de poder, e análises específicas de cada um utilizado nas ações dos sujeitos.  

O Capítulo 5, Relações de Poder no Ambiente Escolar, retrata algumas contradições 

vivenciadas nas escolas, e nas relações de poder;  procura descrever e analisar como o 

poder se processa nas relações entre diretor, coordenador pedagógico e professores, 

enfatizando algumas estratégias utilizadas 
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O Capítulo 6, Efeitos do Exercício do Poder na Escola, procura descrever e 

compreender as interferências produzidas pelas relações de poder na instituição. Foram 

divididas em três pontos principais: no aspecto social, no afetivo e no operacional (mais 

específico ao desenvolvimento das atividades da escola). Estes capítulos estão articulados 

e propõem uma lógica de raciocínio, compreensão e leitura do texto que estão 

relacionados ao problema da pesquisa. Por isto, a problemática será melhor delimitada na 

discussão a seguir. 
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2. O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O esforço de compreensão de como as relações de poder se processam no cotidiano 

escolar e nas ações concretas de diretores, coordenadores e professores, ressalta a 

necessidade de uma investigação mais orientada para as questões organizacionais, mesmo 

sem uma preocupação mais direta com os processos de gestão. 

A escola constitui uma instituição que tem como finalidade a educação e o processo 

de ensino e aprendizagem. Fletcher (apud SIQUEIRA SA  e PINTO, 2001, p.25) faz 

referência a esta finalidade da escola, ao citar: “que (...) a função principal da escola é 

ensinar e de que o resultado a ser esperado, avaliado e cobrado é a aprendizagem do 

aluno.” Porém, é evidente que a escola ao contemplar a sua principal finalidade também, 

enfatiza outros processos que lhe estão intrínsecos. Ao cumprir sua tarefa no processo de 

ensino e aprendizagem, a educação contempla indiscutivelmente a função de reprodução e 

reforço dos modelos sociais vigentes, considerados seus condicionantes econômicos, 

políticos e ideológicos, ao mesmo tempo, em que se espera dela uma formação voltada 

para o mercado de trabalho; em outras palavras, uma educação que possibilite a formação 

do cidadão, inserido de maneira competitiva na sociedade.  

Porém, para a escola alcançar a sua finalidade principal,  existem diretrizes e 

políticas educacionais que enfatizam a necessidade de buscar a democratização do ensino, 

onde se procura garantir, não somente o acesso e permanência na escola, mas 

principalmente, as condições de inclusão e equidade social, por meio da qualidade do 

ensino e da aprendizagem do aluno. Assim, a democracia, segundo Apple e Beane (1997, 

 



                                                                                                                                          14

p.22) “...não é apenas uma teoria de interesse pessoal que dá às pessoas permissão para 

tentar realizar suas próprias metas a expensas dos outros, o bem comum é uma 

característica central da democracia.”. Mas, no entanto, as críticas atuais sobre a 

democratização da educação estão justamente em demonstrar que houve a expansão das 

escolas e do seu acesso, mas ainda, não foi garantida a qualidade da aprendizagem dos 

alunos. 

A questão da qualidade da aprendizagem dos alunos surge, no contexto educacional 

visando à diminuição de problemas como o analfabetismo, a repetência escolar e a efetiva 

aprendizagem dos conteúdos apropriados aos alunos na escola. Pois, percebe-se uma baixa 

porcentagem de alunos de ensino fundamental que dominam o conjunto de competências 

básicas esperadas para este nível – pelo menos as habilidades de leitura, interpretação e 

cálculos matemáticos. É de conhecimento comum entre os que trabalham com avaliação 

pedagógica, que muitos alunos terminam o ensino fundamental e não conseguem sequer 

interpretar textos, ou até realizar as quatro operações matemáticas sem dificuldades.  

Mas, no entanto, interessante também enfatizar que as mudanças ocorridas na 

sociedade atual solicitam dos indivíduos habilidades e competências que a instituição 

escolar não está preparada para oferecer aos seus alunos. Esta situação é reafirmada por 

Resende (1995, p.30-31), quando diz: 

 

“Segundo Freitas (1992) a qualidade da escola passa a interessar mais na 
medida em que a estrutura social necessita de mais habilidades do trabalhador, 
como capacidade de abstração, para certas decisões, raciocínio matemático e 
outras. Todas essas habilidades são típicas de serem desenvolvidas na escola, 
mas não no modelo que aí está.” 

 

 



                                                                                                                                          15

Mas, na direção da pesquisa aqui apresentada, é necessário compreender que, a 

qualidade do ensino e da aprendizagem também está correlacionada às características do 

funcionamento das escolas, inclusive Good e Weinstein (1999, p.83) dizem que: “Esta 

investigação demonstra que as características dos alunos não permitem prever os seus 

resultados escolares, se forem tomadas independente dos processos internos às escolas.” 

A qualidade torna-se, então, um dos princípios que orientam a democratização das 

políticas educacionais no país, inclusive com relação à da unidade escolar. Tema que vem 

sendo amplamente discutido por vários autores como um dos elementos facilitadores, para 

atingir essa qualidade na aprendizagem. Segundo Hutmacher (1999) existem alguns 

modelos de gestão da educação mais presentes no sistema educacional, entre eles está o 

modelo burocrático que procura a entender a estrutura das instituições escolares na 

hierarquia e nas normas, que formalizam procedimentos legais sobre o currículo escolar, 

os dias letivos, entre outros. Porém, abordando Hutmacher(1999, p.61), este enfatiza que: 

“Todavia, o modelo burocrático de gestão das escolas parece estar em crise nos dias 

de hoje...”, abrindo possibilidades para um outro modelo da gestão da educação escolar.  

Este novo modelo estaria centrado em formas mais democráticas e descentralizadas 

de gerir as políticas educacionais, onde seria enfatizado o processo educativo e às formas 

de implementá-los. E Mello (1997, p.67) afirma: “Focalizar a função da escola no 

ensino significa fazer da gestão pedagógica o eixo central da organização do processo 

educativo, da administração central até a unidade escolar.”. Porém, outros processos 

também estão interligados à gestão do sistema escolar, entre eles: descentralização/ 

centralização, autonomia da organização e participação dos atores.  
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O processo de democratização da educação iniciou-se nos anos 70, com uma 

descentralização de iniciativa e regulamentação que parte do governo central. Já nos anos 

80, foram estabelecidos instrumentos de financiamento direto do governo federal aos 

Estados, às prefeituras, que foram repassadas para as escolas. E nos anos 90, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, regulamenta a descentralização da educação, 

distribuindo responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios. Também, 

propõe maior autonomia das escolas, no sentido de possuir maior grau de independência 

para realizar o que é de sua funcionalidade – o ato educativo, e assim melhor 

operacionalizar ações pedagógicas e administrativas da escola. E utilizando Nóvoa 

(1999:26), o mesmo fala: “A autonomia é um dos princípios centrais das políticas 

educativas dos anos 90. Trata-se de dotar as escolas com os meios para responderem de 

forma útil e atempada aos desafios quotidianos.” Mas, esta proposta de descentralização 

foi realizada de modo desarticulado, não mostrando diretrizes de sustentação que 

orientassem uma política de reorganização da gestão e do funcionamento da escola. 

Desta forma, percebe-se que no sistema escolar existem instrumentos de controle, 

exercidos por diversos órgãos educacionais, inclusive a Secretaria da Educação dos 

Estados, no que se refere à organização e funcionamento da escola. Há uma vigilância 

permanente se os dias letivos, os turnos de trabalho, as ações da proposta pedagógica e os 

horários dos funcionários estão sendo cumpridos; quantos alunos matriculados, aprovados, 

reprovados e desistentes a escola tem durante o ano, entre outros. Além disso, acompanha-
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se o ensino oferecido por meio de sistemas avaliativos como a avaliação institucional, o 

SAEB, o ENEM e o PROVÃO1.  

Em contrapartida, estes mesmos órgãos exigem da escola ações, no sentido de buscar 

e administrar parcerias e recursos financeiros e, desenvolver projetos administrativos e 

pedagógicos, considerando o contexto social e cultural dos alunos. Existe, assim, uma 

margem de autonomia relativa da escola, como diz Shiroma et al.(2002, p.118) referente 

às propostas do estado: 

 

“Descentraliza decisões operacionais específicas e a responsabilidade 
pela eficiência da escola, contudo acirra o controle sobre decisões estratégicas 
– avaliação, currículo, programa de livro didático, formação de professores, 
autorização de cursos e escolha de dirigentes.”  

 

Assim, a gestão da educação sofre influências de um processo de descentralização 

desarticulado e desorganizado que, na verdade, reorienta a centralização e o controle das 

diversas instâncias educacionais. Existe uma estrutura no sistema educacional, que 

regulamenta, mas não consegue organizar e articular essa rede de controle,  que se 

concretiza nas deliberações do Ministério da Educação, através de leis, portarias e 

diretrizes para a educação nacional; na atuação das Secretarias de Educação dos Estados e 

municípios, que regulamentam essas deliberações; e na escola,  por meio da ação, 

principalmente, do diretor que executa e faz executar estas regulamentações. 

Nos discursos e práticas sobre os processos de democratização da educação observa-

se uma contradição que importa estudar. De um lado, esse controle excessivo, de cima 

para baixo; do outro, uma ênfase à gestão participativa das políticas educacionais, sobre 

                                                 
1 São sistemas avaliativos: SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica); ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e PROVÃO (Exame Nacional de Cursos). 
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pretexto de qualificar o processo educativo e a aprendizagem, tendo como foco central à 

gestão democrática da unidade escolar. Na prática, percebe-se que a qualificação dos 

processos de gestão exigiria mais autonomia e participação dos profissionais em educação, 

no contraponto dos controles exercidos. 

É importante considerar que o conceito de autonomia está interligado  a 

possibilidade da instituição, da organização e de seus membros realizarem efetivamente o 

que lhe é proposto como função, mas que o exercício desta autonomia não significa 

soberania plena sem limites ou restrições, na verdade ela se limita a esferas específicas. 

Na escola, segundo Gutierrez (2000, p.65) os espaços de autonomia centram-se 

principalmente, na autonomia didática onde o professor defini a relevância do saber a ser 

transmitido e as formas de intervenção pedagógica na aprendizagem e na autonomia 

administrativa que consistem na possibilidade dos próprios agentes pedagógicos elaboram 

normas de organização da unidade escolar.  

No entanto, outros elementos intrínsecos ao sistema escolar interferem no tocante ao 

processo de autonomia didática, entre eles a separação entre concepção - decisão e 

execução no processo produtivo, onde funcionários se tornam meros executores de ações 

sobre as quais não decide.E também, como destaca Contreras (2002, p.35) em suas 

análises a respeito da autonomia do professor: “a perda de controle sobre o seu próprio 

trabalho, ao ficar submetido ao controle e às decisões do capital, perdendo a capacidade 

de resistência.”, e de qualificação do processo educativo segundo as características da 

clientela e do contexto sócio-cultural específico em que a escola se encontra. 

Segundo Contreras (2002, p.191) o significado que a autonomia profissional e das 

organizações escolares possam adquirir dependem: “...da forma com que se tenham 
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solucionado as relações entre prática, finalidades, exigências e condições do contexto.”, 

sendo inseridos neste processo a necessidade de reivindicação e exigência educativa e a 

qualificação da relação profissional possibilitando a todos participar e intervir do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, a democratização da gestão e a participação na escola vem se limitando 

às propostas das políticas educacionais, ao discurso de diversos gestores, mas que não se 

verifica na prática diária de diretores, coordenadores e professores nas realização de suas 

atividades na escola. Este aspecto foi aliás, destacado por Mello (1997, p. 157): 

“Geralmente a participação tem se restringido aos aspectos políticos da 

democratização,o que teve um sentido histórico importante emperíodos de governos 

autoritários.” Inclusive Mello (1997, p. 157) também alerta que essa participação não 

qualificada, “... pode levar a partidarismos que só tendem a desqualificar o processo 

participativo.”. 

Mas, é visível que os elementos presentes no contexto escolar, inclusive tensões e 

contradições fazem parte da gestão da escola. Considerando Apple e Beane (1997, p.18): 

“A participação democrática na tomada de decisões, por exemplo, abre possibilidades 

para idéias antidemocráticas, como as exigências constantes de censura de materiais, 

uso de impostos públicos para pagamento do ensino privado...”. 

Outro elemento a ser considerado, neste processo de participação dos atores 

pedagógicos, no estabelecimento de ensino, é a referência cultural das formas tradicionais 

de gestão, que sugere uma estrutura burocrática e hierarquizada, onde o diretor do 

estabelecimento tem maior poder de decisão. Utilizando Paro (apud GUTIERREZ E 
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CATANI, 2000, p. 70), o mesmo alerta: “O que nós temos hoje é um sistema hierárquico 

que pretensamente coloca todo o poder nas mãos do diretor.”. 

Assim, a falta de uma política educacional organizada que, inclusive, venha a 

sistematizar planos  de carreira e de progressão funcional facilita a concentração do poder 

pelo diretor e a obtenção de cargos por influências políticas. Este aspecto foi aliás, 

considerado por Dourado (2000, p.83), ao colocar que: “A falta de planos de carreira e as 

políticas educacionais em curso, tal modalidade, tendo em vista o dinamismo da prática 

educativa, reforçava na maioria dos casos a manutenção da ingerência e clientelismo 

no cotidiano escolar...”. 

Porém, vale lembrar que está havendo uma mudança neste cenário. O 

questionamento das formas usuais de indicação dos dirigentes geralmente por influência 

política partidária, está mobilizando novas modalidades de seleção dos dirigentes por 

concurso público, eleição, entre outros. 

Entretanto, a garantia da democratização da gestão na escola parte não só do modo 

de escolha do diretor, mas antes de tudo, de uma participação significativa de  todos na 

tomada de decisões. Apesar de que, como afirma Dourado (2000, p.85): “a forma de 

provimento no cargo pode não definir o tipo de gestão, mas, certamente interfere no 

curso desta.”. 

Mas, existe o pressuposto de que a participação é um elemento essencial do processo 

de gestão democrática da educação e, por conseqüência, pode influenciar a efetividade do 

ensino, uma vez que propicia a oportunidade dos atores pedagógicos diversificarem seus 

papéis e praticarem o ensino em equipe, qualificando o processo educativo.  

 



                                                                                                                                          21

Observe-se, que com essa preocupação, que o nosso estudo não se propõe a realizar 

uma análise gerencial da escola, mas um estudo sociológico que aponta uma relação entre 

o gerenciamento do estabelecimento de ensino e das políticas educacionais com as 

estruturas de poder estabelecidas nas organizações educativas estudadas, que permeiam as 

relações entre os atores pedagógicos, possibilitando maneiras mais democráticas ou mais 

autocráticas de exercer o poder. Neste contexto, não é possível desconhecer  o esforço 

pela busca de modelos mais democráticos  de gestão, baseados no princípio da 

democratização da educação, mas que ainda, se constitui entre nós como um processo de 

aprendizado e de luta. 

Apple e Beane (1997) dão referências de algumas escolas que adotaram modelos de 

gestão democrática. Nestas escolas, há um profundo comprometimento dos profissionais 

em aumentar a participação significativa de todos os envolvidos com o processo 

educativo. Estes modelos buscam oferecer ensino de qualidade e universal apropriado às 

necessidades comunitárias. Assim, como dizem Apple e Beane (1997, p.152-153): “...o 

conhecimento é aquilo que está intimamente ligado com a comunidade e com a 

biografia de gente de verdade. Os alunos aprendem que o conhecimento faz diferença 

na vida das pessoas, inclusive na sua própria.” 

Desta forma, a discussão sobre a democratização e o poder na gestão escolar 

possibilitam repensar as estruturas autoritárias que permeiam as relações sociais na escola 

e, em particular, nas práticas educativas. À medida que a sociedade, de um modo geral, se 

democratiza, a questão do poder e, em particular na escola, começa a ser discutida e 

problematizada, uma vez que a organização escolar atua como um dos sistemas que 

perpetuam ou modificam as estruturas e as formas de dominação e exclusão social. É 
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hipótese central da nossa pesquisa que estas relações de poder permeiam e interferem 

concretamente nas práticas educativas dos atores pedagógicos e assim, no ensino e na 

aprendizagem. Isto porque as conseqüências trazidas à qualificação do trabalho docente 

são reais e estão presentes na sua conduta em sala de aula, produzindo reflexos no 

desempenho dos professores e dos alunos.  

Além das obras já citadas, existem várias contribuições metodológicas para analisar 

as relações de poder nas instituições, como Oliveira (2001), que estuda a democracia no 

cotidiano da escola e, principalmente, Resende (1995) que trabalha mais especificamente 

as relações de poder no cotidiano escolar.É importante considerar, que estas referências 

buscam analisar o poder na escola, com foco na direção, no orientador educacional e entre 

professor e aluno. No entanto, percebe-se que as pesquisas realizadas não contemplam as 

relações entre os próprios professores, mecanismos e estratégias específicas que ocorrem 

nas relações entre os atores pedagógicos, e nem vislumbram as repercussões do exercício 

do poder nas atividades e ações destes profissionais que, conseqüentemente irão interferir 

na aprendizagem do aluno 

Por isto, ressalta-se a relevância da problemática do poder em questão, reforçando 

que indica a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as relações de poder que se 

processam na gestão da escola, com foco na ação de diretores, coordenadores pedagógicos 

e professores; e suas repercussões no relacionamento funcional e nas atividades 

pedagógicas e administrativas da escola. Eis os eixos centrais da nossa pesquisa. 

Nesta perspectiva, o objetivo  geral orientador do trabalho foi:  

• Compreender os processos de poder estabelecidos nas 

relações sociais entre diretor, coordenador 
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pedagógico e professores na escola, analisando suas 

implicações para o relacionamento funcional entre 

estes atores e para as atividades pedagógicas e 

administrativas desenvolvidas no cotidiano escolar. 

Os objetivos específicos propostos foram:  

• Analisar os mecanismos e estratégias de poder utilizadas nas relações sociais 

entre diretor, coordenador pedagógico e professores nas suas práticas 

pedagógicas e administrativas.  

• Perceber as especificidades das relações de poder que são estabelecidas entre 

estes atores pedagógicos. 

•  Analisar as interferências que as relações de poder produzem nas relações 

interpessoais entre os atores pedagógicos na escola.  

• Analisar as influências das relações de poder nas atividades pedagógicas e 

administrativas da organização escolar, bem como na atuação do diretor, do 

coordenador pedagógico e dos professores.  

Para atingir esses objetivos, já no projeto de pesquisa, foram sistematizados três 

eixos norteadores da pesquisa, que serviram de orientação tanto para o levantamento de 

informações como para sua análise: 

• O primeiro eixo se orienta no sentido de perceber quais os mecanismos utilizados 

pelos atores pedagógicos para exercer o poder frente aos outros colegas da escola. 

Sendo investigadas as regras institucionais, sua aplicação e legitimidade no grupo; 

o uso do saber, a relação entre o saber e a valorização do profissional na escola. 
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• O segundo eixo coloca o foco na compreensão dos comportamentos do diretor, do 

coordenador pedagógico e dos professores, bem como nas suas relações 

interpessoais. Nessa perspectiva, são considerados, de um lado, os aspectos sociais 

relacionados à formação e à relação entre grupos e subgrupos, conflitos, e atitudes 

individuais e coletivos, e do outro lado os aspectos afetivos  que dão conta dos 

sentimentos à instituição, aos colegas,  ao trabalho, e da relação entre estes 

sentimentos e a operacionalização das atividades pedagógicas e administrativas. 

• O terceiro eixo remete à compreensão da atuação dos atores nas atividades 

pedagógicas e administrativas da escola, com foco nos seus envolvimentos no 

planejamento, na tomada de decisões, na implementação e avaliação das ações. 

Considerando esses objetivos e eixos da pesquisa, o objeto de estudo é 

fundamentalmente o cotidiano escolar, suas especificidades e contradições. Para orientar 

esse percurso de investigação; procuramos a seguir estabelecer no capítulo seguinte às 

referências teóricas, epistemológicas e metodológicas utilizadas no trabalho. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO.  

 

Este capítulo tem como objetivo levantar os conhecimentos já elaborados e 

estruturados sobre o poder, nos seus aspectos mais gerais e específicos relacionados ao 

poder na organização, bem como da opção epistemológica que orienta a explicação de 

como as informações empíricas, obtidas na coleta dos dados, serão tratadas.  

Para facilitar a leitura do texto, o capítulo foi organizado em subtítulos que se 

orientam, primeiro para situar a escola como organização; segundo para abordar as teorias 

sobre o poder na sociedade atual; e terceiro, estabelecer a opção epistemológica e 

metodológica de tratamento das informações empíricas. 

3.1. A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO. 
 

O conhecimento das finalidades e dos objetivos prioritários da organização escolar é 

fundamental para uma análise dos processos que nela ocorrem. Segundo Laski (apud 

OLSON,1999, p.18) a escola pode ser entendida como uma organização, pois “... existe 

para realizar propósitos que um grupo de pessoas têm em comum”, sejam eles 

econômicos, políticos, sociais ou culturais. Olson(1999, p.19) ainda fala sobre a 

organização: 

 

“As organizações podem portanto desempenhar uma função importante 
quando há interesses comuns ou grupais a serem defendidos e, embora elas 
freqüentemente também sirvam a interesses puramente pessoais e individuais, 
sua função e característica básica é sua faculdade de promover interesses 
comuns de grupos de indivíduos.” 
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Aliás Hutmacher (1999, p. 58) considera que: “E a escola pode ser inclusive 

considerada uma organização por justamente ter objetivos e finalidades que atendem a 

uma das características da organização, que é a de atender a uma necessidade ou 

interesse comum dos indivíduos – educação.” Assim, a escola é uma organização 

diferenciada das empresas ou de outros estabelecimentos, porque possui um papel social 

definido e objetivos estabelecidos que se interligam com a produção do saber, com a 

cultura da comunidade  e com a formação do ser humano. Abordando Good e Weinstein 

(1999, p.93): “A escola é o lugar onde os jovens desenvolvem um conjunto de 

competências que contribuem para sua definição como pessoas e como membros de 

uma comunidade, durante um período decisivo da sua vida.” 

Além disso, a escola possui um sistema próprio que organiza as atividades e as ações 

dos seus membros, atribuindo a cada atividade sentido específico conforme as 

características   do próprio contexto escolar. Este aspecto é considerado por Brunet (apud 

NÓVOA, 1999, p.29): “As organizações escolares, ainda que estejam integradas num 

contexto cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria e que 

exprime os valores (ou ideais sociais) e as crenças que os membros da organização 

partilham.”  

E fazendo referência a Nóvoa (1999, p.25), o mesmo destaca que a organização 

escolar possui características que se concentram em três áreas específicas que favorecem a 

sua diferenciação enquanto organização.Estas áreas são a estrutura física da escola que 

está relacionada com os espaços e os recursos materiais do estabelecimento; a estrutura 

administrativa, mais preocupada com a gestão do processo educativo; e a estrutura social 

que tem seu foco direcionado para a relação entre os atores pedagógicos, a democracia e a 
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cultura organizacional. E Nóvoa (1999, p.25) ainda traz outras referências sobre este 

aspecto ao dizer: “O funcionamento de uma organização escolar é fruto de um 

compromisso entre a estrutura formal e as interações que se produzem no seu seio, 

nomeadamente entre grupos com interesses distintos. Afirmação esta que também é 

considerada por Schmuck (apud LIMA, 2001, p.19), ao dizer: “A escola é uma 

organização complexa composta de relações formais e informais entre membros 

docentes e entre estudantes.” 

Agora, a diferença principal entre a escola e as demais organizações é o seu caráter 

formativo que, conseqüentemente, interferirá na forma de atuação dos indivíduos na sua 

comunidade e nas organizações, uma vez que, também são enfatizadas no ambiente 

educativo as competências sociais para interagir, resolver problemas e  desenvolver 

capacidades emocionais e morais. Esta diferença  também é afirmada por Nóvoa (1999, p. 

16): 

 

“As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem 
ser pensadas como uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a 
simplificação do humano (das suas experiências, relações e valores), que a 
cultura da racionalidade empresarial sempre transporta. E, no entanto, a 
afirmação da especificidade radical da acção educativa não pode justificar um 
alheamento face a novos campos de saber e intervenção.” 

 

Através da sua função social é, no entanto, esquecer que a escola é perpassada por 

ideologias fundamentais na compreensão social da realidade, possuindo, inclusive, 

objetivos mais amplos que, segundo Bourdieu, também contempla a reprodução do 

sistema social vigente. Porém, ainda, a escola é investida como um meio de mudança 

deste próprio sistema e da condição de vida dos indivíduos. Ela é um lugar social onde a 
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expectativa de mudança é um traço marcante. Assim, os estabelecimentos de ensino são 

marcados por processos contraditórios, sendo inclusive considerados por Nóvoa (1999, 

p.18) quando diz: 

 

“Agora, trata-se de erigir as escolas (e os agrupamentos de escolas) em 
espaços de autonomia pedagógica, curricular e profissional, o que implica um 
esforço de compreensão   do papel dos estabelecimentos de ensino como 
organizações, funcionando numa tensão dinâmica entre a produção e a 
reprodução, entre a liberdade e a responsabilidade.” 

 
 

Desta forma, a escola é o lugar onde se concretiza a finalidade do sistema 

educacional, que é o atendimento aos alunos nas relações de ensino e aprendizagem. E, 

assim, um dos seus maiores compromissos externos e internos é a responsabilidade pela 

educação de crianças e adolescentes e pela sua função socializadora e credencialista (a 

escola qualifica e diploma os indivíduos). Na verdade, todos os compromissos internos da 

escola estão voltados para a operacionalização destas finalidades. É nela que as políticas 

educacionais e seus objetivos e intenções podem ser efetivamente  realizadas. É a última 

instância de todo um aparato ideológico, simbólico e estrutural.  

O público e o privado 

Um tema importante a ser discutido nesta função social da escola é a diferença entre 

o sistema público de ensino e as escolas privadas. De fato, no sistema educacional 

brasileiro existem espaços diferenciados entre as escolas públicas e as privadas, que 

precisam ser mais bem compreendidos nesta nossa análise. A escola pública é identificada 

como sendo aquela que é mantida pelo Estado, onde os custos com pessoal, livros, 

merenda escolar e com a manutenção são todos financiados pelo governo. Cabe-lhe 

 



                                                                                                                                          29

também, atender a demanda existente na sociedade sem discriminação de uma clientela 

específica.  

Silva (1996, p.48), no entanto, considera que “...escola pública será aquela que está 

a serviço dos interesses científicos da população.”, não estando, portanto, vinculada a 

interesses de grupos sociais específicos que contribuem para a constituição de uma escola, 

ou organização particular. Assim, um estabelecimento de ensino público contribuirá para o 

bem comum da comunidade e terá interesses reconhecidamente sociais. Diz-se que a 

escola se distingue como organização não é pelo fato de ser pública ou privada, mas 

precisamente por seus objetivos e finalidades. Este aspecto é considerado por Silva (1996, 

p.47): “Todavia, o que define a escola, em sua característica mais específica, é um 

mesmo fator tanto para a privada quanto para a pública: é precisamente o fato de ser 

um ambiente formativo de identidade.” Até porque, as estruturas físicas, normativas e 

funcionais destas escolas não se diferenciam muito. Sizer (apud GOOD e WEINSTEIN, 

1999, p.91) fala disso: 

 

“Tal como Goodlad, Sizer sublinha as semelhanças existentes entre as 
várias escolas, argumentando que a estrutura de base (níveis, horários, 
calendários, etc.) é altamente uniforme, quer se trate de escolas rurais, urbanas 
e suburbanas.” 

 

É relevante também considerar que tanto a escola pública como a particular estão 

interligadas à estrutura social, econômica e política vigentes na sociedade e, assim, ao 

próprio capitalismo. Possui, portanto, finalidades que vão além das intenções de oferecer 

educação para crianças, jovens e adultos, como propõe Linhares (2002, p.186), ao afirmar 

que: 
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“A escola pública e laica é uma invenção do capitalismo e, assim, dessa 
maneira, reproduz em seu interior as bases de constituição e de organização 
interna desse modo de produção, cujo o eixo é a dicotomia entre o trabalho 
intelectual e o manual, o que possibilita o controle e o poder sobre o saber. Os 
emaranhados do capitalismo, sua organização e as suas formas de poder 
político, social e cultural presentes nas políticas educacionais norteiam nosso 
fazer escolar.” 

 

 Em síntese, uma discussão teórica a respeito da escola enquanto organização 

acontece por esta possuir como finalidade que norteia as suas ações, que é a de promover a 

educação, fator que a diferencia de todas as outras organizações. No atendimento a esta 

finalidade, as escolas podem ser públicas ou privadas, mas, é essencial enfatizar que é na 

escola pública que a democratização do ensino é buscada, logo que é neste espaço que se 

preocupa com o oferecimento da educação para todos.  

Mas, as referências teóricas demonstram existir outros elementos concretos que 

diferenciam estas organizações e que serão mais bem discutidos ao longo do texto. Além 

disso, esta compreensão geral da escola nos remonta a melhor especificar o poder que se 

institui no seu interior. Por isto, será contemplada uma concepção geral do poder, mas 

também especificações do poder nas organizações. 

3.2. SOBRE O PODER 
 

Visando uma compreensão sobre os processos de poder estruturados no ambiente 

social, Foucault (2003, p.384) conceitua o poder, dizendo:“O poder não é senão um tipo 

particular de relações entre indivíduos. E essas relações são específicas(...) O traço 

distintivo do poder é que alguns homens podem mais ou menos determinar inteiramente 

a conduta de outros homens...”. E Foucault (1999, p. 22,23) ainda enfatiza: “... as 
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relações de poder, tais como funcionam numa sociedade como a nossa, têm 

essencialmente como ponto de ancoragem uma certa relação de força estabelecida em 

dado momento, historicamente precisável na guerra e pela guerra”.  

Estas relações, por se constituírem como processos dinâmicos, são também 

reversíveis, uma vez que não há um poder triunfante todo o tempo, ou que não possa ser 

contornado, caracterizando-se, neste sentido, como um sistema complexo, onde os 

indivíduos são circulantes, podendo estar em situação de submissão, ou no exercício do 

poder. O poder não se aplica aos indivíduos, mas transita por eles. Quanto a isto Foucault 

(1999, p. 21) fala: 

 

“... o poder não se dá, nem se troca, nem se retoma, mas que ele se exerce e só em 
ato. Dispomos igualmente desta outra afirmação, de que o poder não é 
primeiramente manutenção e recondução das relações econômicas, mas em si 
mesmo, primariamente uma relação de forca”.  
 
 

Quando se enfatiza que o poder é uma relação de força, é preciso compreender que 

não existe uma luta entre o poder e o não-poder. As relações de poder delimitam o campo 

e o espaço onde as lutas se desenvolvem, situando-se no seu interior, não sendo o 

conteúdo da luta. Sendo assim, o poder é estratégico e está nos bastidores das relações 

diretas e dos conflitos. 

O conflito é o elo de ligação direta entre os atores, constituindo-se como diz Morais 

(1983, p.122) algo “... destinado a resolver dualismos divergentes; é um modo de 

conseguir algum tipo de unidade...” entre eles, mesmo que para isso um dos elementos da 

relação imponha as suas vontades e interesses. E  Giddens(2003, p.302) ainda coloca que 

“o poder assinala a existência de conflito e a potencialidade de opressão.”  
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Sabe-se, contudo que o poder não se exerce sozinho, necessita de uma situação de 

uma relação, alguém só pode se considerar no poder se tiver como parâmetro à posição do 

outro e o que este lhe oferece, até porque todos são portadores de um poder. Sobre o poder 

que cada indivíduo possui e do seu exercício, Foucault (1999, p.35) diz: “ ‘Todos nós 

temos fascismo na cabeça’; e, mais fundamentalmente ainda: ‘todos nós temos poder 

no corpo’.”  

O poder não é algo externo à relação. É exercido,  do mais visível e autoritário ao 

mais sutil, com a participação de todos, inclusive daqueles que são considerados 

submetidos ao poder. A importância da resistência e dos submetidos ao poder é 

demonstrada por Foucault (2003, p. 232) ao falar: 

 

 “Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, 
apelam a cada instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há 
a possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que domina 
tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a 
resistência.”  

 

E Santos (2000, p.265), reportando-se a Foucault também enfatiza: “Conceder poder 

às pessoas é sempre uma forma de intensificar a sua participação nos mecanismos de 

subjetividade-sujeição que as subjugam.” 

Fica claro então, que as relações de poder são exercidas pela ação objetiva ou 

subjetiva dos sujeitos (individuais ou sociais) envolvidos, tanto daqueles que o exercem 

como daqueles que estão submetidos. Pode-se, desta forma, entender o poder como uma 

relação assimétrica entre dois ou mais atores. No caso das organizações, o poder não é 

inerente aos cargos, os sujeitos utilizam mecanismos de poder diferenciados com valores 

específicos, que possibilitam mais a uns do que a outros, estabelecer situações de 
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dominação. Ocorre também que pessoas diferentes têm acesso aos mesmos mecanismos 

de poder e basicamente as mesmas possibilidades de exercê-lo, mas o fazem de maneira 

diferente. 

O poder pode constituir-se em uma relação de força explícita ou dissimulada. Como 

uma  violência simbólica que procura impor significações e considerá-las como legítimas, 

ou seja efetiva-se no sentido concreto de impor ao outro o que pensar, sentir ou fazer. E 

também, uma relação de força no sentido de enfrentamentos entre as pessoas, 

materializados nos conflitos entre os atores na organização e que se fazem no jogo que 

realizam. Assim, as relações de poder ocorrem  em cadeia, nas relações entre pessoas e 

entre grupos sociais. 

Características singulares do poder 

Para melhor caracterizar o conceito de poder com o qual trabalhamos nessa pesquisa, 

seria importante ressaltar aqui algumas de suas especificidades fundamentais à lógica da 

análise realizada nos capítulos seguintes. 

Em primeiro lugar, seria importante considerar que o poder é imaterializado, não se 

pode apreender e por isso não é um bem. Desta forma,  não é algo concreto e nem existe 

um lugar único e absoluto onde possa ser encontrado. Foucault (1999, p.35) ressalta isto 

quando diz: 

 

“O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou 
melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está localizado 
aqui ou ali (...). O poder funciona”.  

 

Considere-se também, que o poder é globalizado por estar presente nas idéias, nas 

decisões, nos atos, nos desejos e nos temores dos indivíduos, estando presente nas diversas 
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relações desenvolvidas entre eles. Possui, pois, um caráter relacional por configurar-se 

numa relação e tende a ser descentralizado, funcionando em rede e de modo circulante. 

 É dialético porque só pode ser compreendido nas contradições subjacentes ao grupo 

e à organização onde os atores operam. Reforça e ameniza estas contradições, que 

influenciam na estrutura e nos processos de seu exercício. Nesta análise, devem-se incluir 

as resistências ao poder, onde aquele poder que está estabelecido, para manter-se, utiliza 

maior quantidade de força e de astúcia, reforçando-se. Isto mostra que as resistências são 

essenciais para a sua manutenção. A resistência não é externa ao poder, ambos acontecem 

mutuamente. Foucault (2003, p.249) fala deste processo dizendo: 

 

“- que não há relações de poder sem resistências; que estas são tão mais reais e 
eficazes quanto mais se formem ali mesmo onde se exercem as relações de poder; 
a resistência ao poder não tem que vir de fora para ser real, mas ela não é pega na 
armadilha porque ela é a compatriota do poder”. 

 

Por isto, o poder é dinâmico e têm flexibilidade, conseguindo incorporar 

sistematicamente elementos considerados contrapostos como a ordem e a desordem, 

autonomia e dominação, prazer e medo, liberdade e coerção, ou seja, admite a diversidade 

e o caráter dialógico, que comporta a idéia de que os antagonismos podem ser 

complementares e formarem uma unidade. 

O poder é multidimensional porque inscreve e se imbrica nas relações e nas 

instituições, nas esferas econômicas, políticas e ideológicas, no simbólico e nas esferas 

psíquicas do imaginário. Não obedece a uma única forma de atuar, seja na condução da 

relação, ou em momentos de interdição, ou de castigo. Assim, não é possível analisar as 
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relações de poder entre atores, limitando-se, somente, a uma análise das suas relações 

especificas, sem se reportar ao sistema social no qual estão inseridos.  

Desta forma, o poder se insere nas relações sociais, com a finalidade de determinar, 

induzir ou conduzir os comportamentos e as ações das pessoas, numa perspectiva 

individual ou coletiva. Constituem-se em dispositivos de dominação explícitos ou 

implícitos, envolvendo a força física, afetos, processos de identificação, dependências, e 

outras implicações pessoais e institucionais que precisam ser estudados e detalhados em 

cada situação específica.  

Essas características singulares do conceito de poder com o qual trabalhamos, 

precisam agora ser desdobradas em alguns conceitos fundamentais à nossa análise, em 

particular os conceitos de mecanismos e estratégias de poder. 

Partindo das referências teóricas, percebe-se que estes processos de poder se 

estruturam, se organizam e se desenvolvem por meio da utilização de mecanismos e 

estratégias estabelecidas entre os envolvidos na relação. 

O entendimento que se buscou sobre mecanismos de poder foi o de que seriam  

dispositivos ou operadores específicos de dominação (materiais ou simbólicos) 

empregados nas relações de poder, possuindo a finalidade de regular o modo de pensar e 

agir das pessoas. Estes mecanismos possuem uma estrutura mais ou menos fixa, uma 

lógica, procedimentos próprios e que estariam interligados a mecanismos mais globais de 

poder, a exemplo dos citados por Foucault como discursos, instituições, normas entre 

outros. Foucault (1999, p.36) diz: 

 

“ Creio que é preciso, ao contrário, que seria preciso – é uma precaução de 
método a seguir – fazer uma análise ascendente  do poder, ou seja, partir dos 
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mecanismos infinitesimais, os quais têm sua própria história, seu próprio 
trajeto, sua própria técnica e tática e depois ver  como esses mecanismos de 
poder, que têm pois, sua solidez e, de certo modo,  sua tecnologia própria, 
foram e ainda são investidos, colonizados, utilizados, inflectidos, 
transformados, deslocados, estendidos, etc., por mecanismos cada vez mais 
gerais e por formas de dominação global. 

 

Estes mecanismos são criados e estruturados pelos indivíduos envolvidos na relação 

e corporificados às suas práticas diárias. Eles  não possuem somente uma construção real e 

concreta na ação dos sujeitos, mas também se revestem de uma simbologia, quando 

realizam uma codificação da realidade vivenciada. E como dizem Pagés et al. (1987, 

p.77)“ Este sistema de valores constitui o quadro de referências no qual os indivíduos 

elaboram as representações do que foi vivido.(...)É também a base onde se regulam as 

relações interpessoais e se baseiam as comunicações e as trocas.”. 

E os sistemas simbólicos são utilizados nas relações de poder porque possuem um 

poder estruturante  de construção da realidade, desde que homogeneizam concepções, 

tempo, espaços, vivências e com isso auxiliam o estabelecimento de uma ordem. 

Utilizando referências de Bourdieu (2001, p. 09): “O poder simbólico é um poder de 

construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido 

imediato do mundo...”. E, nesta estrutura social, os símbolos cumprem uma função de se 

instituírem como instrumentos de colaboração para a legitimação da dominação de uma 

pessoa sobre a outra, de um grupo sobre o outro, de instituições e de classes. Bourdieu 

(2001, p.11) enfatiza: 

“ E enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação 
e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 
para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) 
dando o reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e 
contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos 
dominados.” 
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No caso desta pesquisa, trabalha-se na perspectiva de que cada mecanismo possui 

um valor específico para o ambiente da pesquisa, uma vez que os diferentes mecanismos 

que são construídos e utilizados nas relações sociais não possuem a mesma valorização. 

Esta diferenciação tem como elementos determinantes especificidades referentes ao 

contexto escolar.   

Alguns desses mecanismos de poder utilizados nas nossas análises como o saber, a 

verdade, o discurso, as regras; já foram anteriormente considerados por teóricos como 

Foucault, Bourdieu e Pagés. 

O poder, como cita o próprio Foucault (1999, p.22), é uma guerra continuada, em 

que os sujeitos envolvidos são submetidos à produção da verdade para o funcionamento 

do seu exercício. Ele é capaz de produzir discursos de verdade, que são legitimados pelos 

sujeitos que estão na relação. Foucault (1999, p.28) enfatiza a relação verdade – poder, 

quando menciona: 

 

“Quero dizer o seguinte: numa sociedade como a nossa, mas afinal de 
contas, em qualquer sociedade – múltiplas relações de poder perpassam, 
caracterizam, constituem o corpo social: elas não podem dissociar-se, nem se 
estabelecer, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma 
circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro.” 

 

Assim, a verdade atua como elemento que irá fornecer ou desequilibrar a força de 

algum dos componentes que está na relação. Verdade e poder produzem-se mutuamente, 

sendo a verdade circulante, não existindo fora do poder ou sem ele. 

E a verdade, relaciona-se também, com o saber, pois quem sabe tem maiores 

condições de chegar a verdade, como também aquele que tem conhecimento da verdade é 
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o que sabe, sendo possível fazer uma relação entre saber e verdade e, portanto, entre saber 

e poder. Isto quer dizer que o poder também está presente nos instrumentos concretos de 

formação e de acúmulo do saber, inclusive Foucault (1999, p.40) considera que: “...o 

poder quando se exerce em seus mecanismos finos, não pode fazê-lo sem a formação, a 

organização e sem por em circulação um saber...”. Desta forma, a análise do poder deve 

se orientar para a dimensão dos operadores concretos de sujeição dos indivíduos, do qual 

um deles é o saber. Assim, os dispositivos de saber regulamentam uma série de coerções 

disciplinares sobre os indivíduos, constituindo-se como um elemento de dominação de uns 

sobre outros.  

Esta relação entre saber e poder é reafirmada por Foucault (2003, p.269), quando 

diz: “... sabe-se que o saber não pode existir totalmente independente do poder. Isto não 

significa que o saber está submetido ao poder, pois um saber de qualidade não pode 

nascer em tais condições”. Assim, o saber não está submetido às formas de poder 

exercidas na sociedade, mas está em condição de inter-dependência, onde se relacionam e 

estão intimamente imbricados . 

O saber constitui novas relações de poder e, ao mesmo tempo, não há poder que não 

tenha um campo de saber. Sendo assim, o conhecimento é utilizado como mecanismo que 

possibilita a um dos elementos produzir uma verdade na relação, que juntamente com 

outros auxilia alguém a exercer o poder. 

O discurso é um outro mecanismo onde o poder se viabiliza. O discurso é a ponte 

entre os dois sujeitos, é o meio principal pelo qual o poder é exercido. Foucault (2003, 

p.253), inclusive,  enfatiza: “Portanto, o poder não é nem fonte nem origem do discurso. 
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O poder é alguma coisa que opera através do discurso, já que o próprio discurso é um 

elemento em um dispositivo estratégico de relações de poder”.  

Assim, o discurso é um objeto simbólico, com estrutura definida e objetiva, que 

contribui para a administração, condução e recondução das relações de poder nas 

organizações. É  um elemento da comunicação que auxilia a formação de conceitos, 

concepções e normatizações, determinando, muitas vezes, o que deve ser ou não dito e 

também quem diz a palavra. Bourdieu (2001, p.56) inclusive coloca: 

“O que resulta de todas estas relações objectivas, são relações de forças 
simbólicas que se manifestam na interação em forma de estratégias retóricas: 
estas relações objectivas determinam no essencial quem pode cortar a palavra, 
interrogar, responder fora do que foi perguntado, devolver as questões, falar 
longamente sem ser interrompido ou passar por cima das interrupções, etc...” 

 

Desta forma, o discurso possui uma função no momento em que é pronunciado e é, 

através deste pronunciamento, que o poder é vinculado e orientado. Ele funciona como 

mecanismo de poder a partir do momento em que atua na relação entre dois ou mais 

atores, no sentido de proporcionar mais a um do que ao outro a possibilidade de falar e 

expressar a sua vontade e opiniões. 

As regras institucionais também são consideradas como mecanismos de poder, mas 

serão mais bem delimitadas adiante. 

As estratégias de poder estão interligadas aos mecanismos de poder e caracterizam-

se como procedimentos de dominação, relacionando-se, principalmente, com a ação dos 

atores  nas relações de poder. Como diz Morin (1990, p. 116): “ A ação é estratégia.” Na 

verdade, estas estratégias parecem ser uma fotografia instantânea das diversas lutas 

desenvolvidas entre os funcionários da organização, estando em contínua transformação. 
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A estratégia determina-se levando em consideração os diversos aspectos da relação e 

que se modificam, ou não em função das informações que o indivíduo possui destes 

aspectos, por isto, pode ser flexível. Para Morin (1990, p.116): 

“ A estratégia permite, a partir de uma decisão inicial, encarar um certo 
número de cenários para a ação, cenários que poderão ser modificados segundo 
as informações que vão chegar no decurso da ação e segundo os imprevistos 
que vão surgir e perturbar a ação.” 

 

Desta forma, parece que a estratégia está presente  nas ações dos atores 

organizacionais e nas suas relações, até mesmo, quando aparece um problema, ou algo 

inesperado na relação. A estratégia pode ser muito mais utilizada,  quando os elementos  

que norteiam a relação social não determinam a priori o comportamento a ser 

desenvolvido, ou então, qual dos dois ou mais pólos da relação possuem maiores 

condições para determinar idéias, ou condutas dos outros que estão envolvidos. 

Desta forma, as estratégias, conforme Foucault (2003, p.344) ultrapassam a idéia de 

programa como um “ ...conjunto de prescrições calculadas e pensadas...”, segundo os 

quais, controla o comportamento dos indivíduos. A estratégia admite a diversidade, a 

situação imprevista, as incertezas, logo,  possibilita ao indivíduo a condição de decidir, de 

mudar e de repensar sobre a sua própria ação e a do outro. Portanto, poder-se-ia pensar 

que muitas são as estratégias que podem ser desenvolvidas na ação concreta dos atores nas 

organizações. 

O poder nas organizações 

Assim, as relações de poder se processam utilizando mecanismos e estratégias nos 

diferentes tipos de relacionamento: o familiar, o de amizade, e inclusive o profissional 

estabelecido nas organizações. O poder está nas relações interpessoais presentes nos 
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diferentes ambientes e espaços da sociedade. Contudo, o poder abrange não só estas 

relações sociais diretas, mas também se encontra na base das instituições e se concretiza 

nas práticas das organizações. Por isto, ainda se faz necessário melhor especificar como 

estas relações de poder acontecem na organização. Contemplando esta necessidade, 

existem alguns aspectos que auxiliam a compreender mais claramente o exercício do 

poder nas organizações estudadas nesta pesquisa.  

Nas organizações tradicionais, o exercício do poder é orientado por relações 

interpessoais diretas, onde o poder geralmente se materializa pela imposição da ordem dos 

chefes, havendo, portanto, uma rede de relações hierárquicas que influenciam  

concretamente no exercício do poder. Pagés et al. (1987, p.49) consideram que: “As 

organizações tradicionais baseiam-se na imposição concreta de ordens e proibições, que 

implicam a imposição de restrições ao nível de cumprimento das tarefas.”. 

Estas organizações acabam entrando num estado de inércia, por serem burocráticas, 

paradas no tempo e no espaço, constituindo-se uma organização, como destacam Pagés et 

al. (1987, p.49), “...pesada, detalhista, rígida e fixa.” Nelas, o poder é personalizado e 

centralizado; há um centro decisório e a presença de pessoas que decidem. Assim, o 

modelo do seu funcionamento ocorre pela tomada da decisão  por via hierárquica, onde os 

chefes determinam o que deve ser feito e os funcionários obedecem, realizando o que foi 

determinado.  

Nessas organizações, há uma tendência de sujeição ao chefe, havendo 

comportamentos de dependência e de admiração para com ele. Seus princípios baseiam-se 

na obediência à autoridade, na dependência com relação ao chefe. E estas relações de 
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poder são visíveis e diretas, Pagés et al. (1987, p.66) contribuem para o entendimento 

deste aspecto, quanto consideram: 

 

“As decisões, as ordens, eram transmitidas pelos superiores a seus 
subordinados. Este modelo era baseado nas relações sociais concretas, 
interpessoais, as diretrizes emanavam de pessoas singulares, identificáveis e 
eram dirigidas a indivíduos em particular”. 

 
Desta forma, fica claro que existe um modelo de exercício do poder que é mais 

centralizado, personalizado, centrado nas relações interpessoais diretas entre os indivíduos 

e numa hierarquia estabelecida na organização.  

No entanto, em outras organizações existem modelos com formas de organização e 

gestão do trabalho e dos recursos humanos de modo diferenciado que o adotado pelo 

modelo tradicional. Neste novo modelo adota-se por exemplo, a despersonalização do 

poder, a descentralização, não estando, portanto sujeito à rede de relações pessoais.  

Os modelos mais modernos de gestão, na conceituação de Pagés (1987), 

caracterizam-se sobretudo pela maneira como localizam e administram suas contradições 

internas  e externas, antecipando –se aos conflitos, através de sistemas de  mediações 

articulados nas instâncias econômicas, políticas, ideológicas e psicológicas.  

 

“ O que nos propomos a chamar organização hipermoderna, em 
contraste à organização moderna, caracteriza-se pelo desenvolvimento 
fantástico de seus processos de mediação, sua extensão a novas zonas 
(instâncias), sua interconexão cada vez mais ramificada e sua constituição em 
sistemas cada vez mais coerentes.” (1987, p.35) 

 
 

Alguns elementos de organizações mais modernas são essenciais para melhor 

entendimento de alguns aspectos deste estudo. 
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Uma das características centrais deste modelo mais moderno de gestão é a 

construção de um sistema que procura ocultar as contradições  com a finalidade principal 

de fazer a economia do conflito, assegurando o controle da organização. No caso das 

empresas privadas, a economia do conflito visa a ocultar contradições que têm sua origem 

nas relações políticas e econômicas do modo de produção capitalista, entre os interesses 

das empresas, as políticas nacionais, e os interesses dos trabalhadores. Nas relações 

organizacionais com os trabalhadores esse modelo de gestão desenvolve  normas, valores 

ideológicos e políticas de recursos humanos, que induzem a transformação da contradição 

existente entre a empresa e os trabalhadores, em contradições internas às relações entre os 

próprios trabalhadores, protegendo a empresa do conflito. E, neste caso, utilizando 

referências de Pagés et al. (1987, p.26), o funcionário “... é submetido a estímulos 

contraditórios, dos quais não compreende a origem e contra os quais não pode 

reagir...”, dificultando a consciência da origem destas contradições, por parte dos 

trabalhadores. Esta impotência dos trabalhadores em compreender as contradições seria 

um dos fatores da dominação da organização sobre eles. 

Este processo de transformação da contradição é na prática, a mediação. Ela tem 

como princípio assegurar o controle, articulando as restrições vividas pelos trabalhadores  

com vantagens oferecidas ao indivíduo, tais como a progressão funcional nas 

organizações. Este aspecto foi aliás, considerado por Pagés et al. (1987, p. 31) : 

 

“ A organização e, se quisermos, uma vasta ‘zona intermediária’ que se 
interpõe entre as contradições de classe, evita ou atenua os conflitos, os 
absorve e os integra em um sistema social unificado, mas é, entretanto, 
constantemente sustentada e produzida por elas.”  
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O novo modelo de gestão define-se fundamentalmente, de um lado, pelo caráter 

despersonalizado do poder; de outro pelos mecanismos de mediação das contradições 

sociais que se observam no cotidiano da organização. 

Observamos também que nesse tipo de gestão descrito por Pagés, há o surgimento 

de um sistema decisório, que se estabelece com uma administração à distância e uma 

autonomia controlada. Este sistema tem como um dos pilares de sustentação as regras, 

onde a dominação se exerce por meio da definição de princípios que orientam a conduta 

dos funcionários e da sua adesão. Assim,  cada situação do cotidiano da organização é 

codificada pelas regras, elas procuram dar uma resposta, uma solução a estas situações 

pela orientação de procedimentos e comportamentos a serem executados pelos indivíduos. 

Referente a estas informações Pagés et al. (1987, p. 49) também enfatizam: 

 

“ Esta passagem da gestão através de ordens para a gestão através de 
regulamentos é uma característica fundamental das novas formas de poder. 
Passamos assim da obediência a um chefe para a adesão a uma lógica.”  

 

Mas, isto, não quer dizer que não exista um jogo com as regras. E como dizem Pagés 

et al. (1987, p.58) “... para jogar o jogo é necessário admitir a regra, em seguida todas 

as estratégias são permitidas neste quadro.”. Desta forma, ao jogarmos com a regra, a 

reforçamos e a tornamos  mais forte na organização. 

O sistema de regras articula-se com o processo de despersonalização, quando 

diminui o poder de decisão dos chefes. A regra despersonaliza o poder, no sentido de que 

não existe mais uma pessoa que decide arbitrariamente  as ações dos outros funcionários, 

ela limita a autoridade. E utilizando referências de Pagés et al. (1987, p.69):“ Neste 
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sentido, o sistema de regras protege contra a arbitrariedade dos indivíduos”, mas, no 

entanto, “...mascara o reforço do poder da organização.”. 

Sendo assim, as regras controlam as ações e as atividades dos indivíduos, sem serem 

consideradas coercitivas. Estimulam o processo de despersonalização do poder na 

organização pela limitação da autoridade do chefe, e a sua eficácia está na margem de 

autonomia  que oferece aos indivíduos, pelo jogo que podem realizar e pela codificação da 

realidade e das representações produzidas pelos funcionários da organização. 

A individuação também é um processo importante nesta discussão. A organização, 

procura ocultar e transformar as contradições entre ela e os trabalhadores, é necessário que 

cada indivíduo esteja  isolado, que não tenha condição de mobilizar-se coletivamente. 

Pagés et al. (1987, p. 105) contribuem para o entendimento desta questão: 

 

“ O encontro é um dispositivo que favorece a expressão individual das 
reivindicações, das amarguras e dos projetos, reforçando o desconhecimento 
das reivindicações, das amarguras e dos projetos de outros membros da 
organização.”  

 

O indivíduo é isolado, não tem com quem  dividir expectativas, anseios, desejos e 

frustrações, a não ser com a própria organização. Desta forma, procura-se reduzir os 

grupos sociais e o seu poder de influência  sobre a organização, em um conjunto de 

indivíduos que prezam  pela sua individualidade. Para atingir estes objetivos, a 

organização incentiva a competição, onde são perseguidos os objetivos da empresa, o 

sucesso individual e a superação dos limites internos ao indivíduo, onde cada um deverá 

se centrar na melhoria de suas capacidades e habilidades. Isto é considerado  por Pagés et 

al. (1987, p. 126): 
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“ A individuação fundamenta-se sobre outra prática ideológica que 
consiste em valorizar, glorificar o sucesso individual, a superação dos próprios 
limites, a competição, discursos que se fundamentam em suportes concretos, 
em práticas que favorecem o isolamento e a atomização.”  

 

Alguns dos elementos abordados, que caracterizam os modelos de gestão mais 

modernos, são considerados neste trabalho, porque possibilitam uma compreensão de que 

o poder é exercido na escola de maneira muito mais estruturada e complexa, que aquela 

estabelecida na organização tradicional. Porém, é evidente que a pesquisa não intenciona 

definir ou comparar os processos de poder na escola com os de organizações mais 

modernas, mas somente trazer elementos que também estão contemplados na análise sobre 

o poder da escola pesquisada. 

Mas, reportando-se ao aporte teórico utilizado, percebe-se, claramente, que estes 

dois modelos de gestão da organização (o tradicional e o hipermoderno) estão presentes 

em nossa sociedade e que o poder se estrutura diferentemente, devido às concepções 

ideológicas e políticas que adotam. E a referência a estes dois modelos de estruturação da 

organização, é exposta e considerada neste trabalho, porque, partindo do problema e das 

referências teóricas selecionadas, pode-se pensar que as escolas possuem tanto 

características de organizações mais modernas levantadas por Pagés (tais como o sistema 

de regras, a individuação, o processo de mediação); como também características das 

organizações tradicionais (entre elas a personalização do poder com base nas relações 

hierárquicas), parecendo estar em situação intermediária. Este pressuposto é considerado 

por outros autores como Nóvoa (1999), Hutmacher (1999) e Dourado (2000), por isso não 

é possível seguir uma linha única de referência sobre a estrutura do exercício do poder nas 

organizações escolares. 
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Em relação a esta situação intermediária da escola, Nóvoa (1999, p.33) considera 

que: “Uma das conquistas do modelo escolar reside, justamente, na deslocalização do 

espaço de decisão, que deixa de se situar numa escola concreta, para se tornar assunto 

das autoridades educativas ou dos corpos docentes.”, porém, em outro momento, já 

enfatiza o funcionamento burocrático e centralizado do sistema educativo, que também é 

destacado por  Hutmacher (1999, p. 59), ao dizer: “Os estabelecimentos de ensino fazem 

parte do mundo das organizações do tipo burocrático, devido ao seu modo 

predominante de regulação e de exercício do poder.” 

Esta regulação acontece pela utilização de dispositivos de poder como o saber e as 

regras que intencionam a manutenção da ordem, que aliás é ressaltado por Hutmacher 

(1999, p. 51): “Estes dispositivos de manutenção da ordem são eficazes no sentido em 

que, de um ou se outro modo, asseguram a submissão à autoridade.” 

E ainda, busca-se adquirir uma flexibilidade, eficiência e produtividade 

administrativa e pedagógica adotando um tipo de gestão que mescla aspectos de 

descentralização e centralização, despersonalização e personalização do poder. Este 

aspecto é considerado por Shiroma et al. (2002, p. 119), ao colocar que o Estado: 

 

“Por outra parte, propõe autonomia, mas delimita seu sentido à 
autonomia financeira - para cobrança de taxas, mensalidade e constituição de 
parcerias – e administrativa – para imprimir agilidade e flexibilidade às tarefas 
cotidianas. Também, a escolha de dirigentes torna-se cada vez menos 
democrática, obstaculizando sua escolha pela comunidade.” 

 
 

Para, no entanto, entender esta condição ambígua em que a escola se encontra, é 

primordial suscitar alguns estudos que procuram dar uma explicação  a este fenômeno, a 

fim de compreender os processos dialéticos da organização escolar. Esses estudos 
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demonstram existir algo de relevante para o entendimento desta situação da escola, que é a 

necessidade excessiva de regulação social da organização, através de processos 

institucionais e comportamentos individuais e coletivos devidamente controlados pelos 

mecanismos de poder constituídos na organização e, que, têm formas e características 

amplamente diferenciadas, a exemplo da própria função da escola, que reproduz o sistema 

social onde é enfatizado o processo de adaptação de crianças e adolescentes. Segundo 

Bourdieu, a escola atua no processo de reprodução social como um mecanismo de 

exclusão, logo que o currículo e a própria organização foram e ainda são estruturados pelo 

capitalismo que privilegia a cultura da classe dominante. Este aspecto é ressaltado por 

Silva (2002, p.35) ao considerar que: “O currículo da escola está baseada na cultura 

dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do 

código cultural dominante.” E mais adiante, este autor argumenta que nesta situação: “As 

crianças e jovens das classes dominadas têm sua cultura nativa desvalorizada, ao 

mesmo tempo que seu capital cultural, já inicialmente baixo ou nulo, não sofre 

qualquer aumento ou valorização.”(2002, p.35). E, é essencialmente através dessa 

reprodução cultural que as classes sociais se mantêm tal como existem, garantindo o 

processo de reprodução social. Foucault (2003, p.114) contribui para o entendimento deste 

aspecto, ao considerar: 

 

“Sabe-se disso no que diz respeito à família, à universidade e, de um 
modo geral, a todo sistema escolar que, aparentemente, é feito para distribuir o 
saber, é feito para manter no poder uma certa classe social e excluir dos 
instrumentos do poder qualquer outra classe social.” 
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Esta reprodução social, por conseqüência garante a estrutura de poder organizada na 

escola e que é complementada com outros processos, como o disciplinar e o de vigilância 

na escola. A disciplina e a vigilância se apóiam numa estrutura escolar mais rígida e 

estável que procura garantir a obediência e a domesticação do corpo. E como ressalta 

Foucault (1979, p.148-149) em seu livro a Microfísica do Poder: “O poder, longe de 

impedir o saber, o produz. Se foi possível constituir um  saber sobre o corpo, foi através 

de um conjunto de disciplinas militares e escolares.” 

O sistema disciplinar utiliza a vigilância como um dos meios para realizar-se na 

instituição escolar. Todos os profissionais na escola estão inseridos nesta lógica, são 

vigiados nas suas ações, nos seus discursos e nas suas atividades. Esta vigilância ocorre 

desde a própria estruturação física da escola até a forma de gestão adotada, onde os cargos 

se organizam num escalonamento de supervisão, a exemplo do diretor que supervisiona o 

professor e o professor que controla o aluno. E assim, como destaca Foucault (1999, p.52) 

a respeito destes mecanismos de poder: “São todos esses mecanismos e todos esses 

aparelhos de dominação que constituem o pedestal efetivo do aparelho global 

constituído pelo aparelho escolar.” Desta forma, a estrutura pedagógica instituída permite 

a vigilância constante e as punições escolares a alunos e funcionários marcam estes atores 

como um estigma. É o sistema escolar que legitima o poder de punir, que passa a ser visto 

como natural e necessário ao processo educativo, garantindo desta forma, a reprodução 

das desigualdades sociais. 

Desta forma, a própria lógica do poder utiliza na escola formas de controle dos 

membros da organização vinculadas às relações hierárquicas (que são mais características 

de modelos de gestão mais tradicionais), onde o diretor possui uma autoridade frente aos 
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outros funcionários e, ao mesmo tempo o poder também se exerce por meio de uma rede 

de controle onde todos são vigiados. Inclusive, esta rede de controle é regulamentada pelo 

Estado por meio das regras institucionais e de um sistema burocrático.  

A existência dessa burocracia  dificulta a mudança da estrutura hierárquica, da 

relação de dominação de alguns sobre outros, facilitando a centralização das decisões. 

Utilizando Mello (1997, p. 124): “ A observação corriqueira do cotidiano escolar revela, 

desde logo, como a vida é burocraticamente ordenada de fora para dentro.”  Observa-se, 

ainda, a falência do modelo tecno-burocrático, que se afirmou mais consistentemente, no 

país, na década de 70, mas que não conseguiu efetivamente romper com o modo de 

estruturação de muitas organizações, ficando estas a meio caminho do processo de 

modernização e democracia solicitadas ao Estado, às instituições e às organizações. Matos 

(1994, p.29) melhor esclarece ao dizer: 

 

“ A redemocratização política institucionalizada pela constituição de 
1988, sem superar as desigualdades sócio-econômicas, termina por lançar o 
País numa inquietação social e numa crise de largas proporções, sem conseguir 
modelos alternativos de administração, o que termina por desarticular a 
máquina administrativa do estado e por estratificar, na cultura do setor público, 
comportamento funcionais que tendem a emperrar a modernização da 
administração e a consolidação da democracia.”  

 

Assim, algumas estratégias de descentralização da educação produziram efeitos 

contrários aos pretendidos, reconcentrando o poder, aumentando as desigualdades sociais 

e educacionais no interior da escola e diminuindo a autonomia efetiva dos seus atores. É 

evidente, que estas contradições produziram outras, referentes à forma como o poder é 

exercido na organização, existindo as autoritárias, geralmente, personalizadas na figura do 

chefe, do diretor; e outras consideradas como uma liderança. 
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A liderança, segundo Glatter (1999, p.143): “...varia segundo as características da 

força de trabalho, da organização e de seu contexto.” Mas, apesar da liderança ser 

sobretudo situacional, o líder é aquele que consegue por meio de sua gestão conseguir 

resultados concretos, como aliás é destacado por Peters e Waterman (apud 

GLATTER,1999, p.154), dizem: 

“Um líder eficaz tem de exercer a sua autoridade a dois níveis: ao nível 
das idéias mais abstratas e ao nível das acções mais concretas e particulares. 
(...) Neste seu papel, o líder é um perfeccionista em relação aos mais pequenos 
detalhes e incute directamente valores, mais através dos actos do que através 
das palavras: qualquer oportunidade é uma boa oportunidade.” 

 

O líder, desta forma, irá atuar considerando as idéias, o conhecimento científico, 

mas, também, se preocupará com as ações dos liderados e com os detalhes das atividades. 

A sensibilidade ao contexto e às pessoas que atuam na organização é vital para que o líder 

possa exercer o poder sobre seus liderados. 

Uma forma de poder mais autoritária, no entanto, preocupa-se em impor. 

Geralmente, é personalizado na figura do chefe, do diretor, da posição que as pessoas têm 

na organização referente ao cargo. E a atuação do seu poder interfere nas atividades dos 

outros funcionários no estabelecimento. Aplica-se a este caso o que, Matos (1994, p.30) 

coloca quanto:  

 

“Raros são os peritos que têm autonomia e competência de ofício para se 
pronunciar, enquanto profissionais, sem a tutela dos dirigentes. Os riscos de 
emitir opiniões pessoais, contrariando o pensamento dos dirigentes, são vividos 
como ameaças significativas sobre os cargos e sobre a carreira.” 

 

Assim, uma forma de poder personalizada e mais autoritária, dificulta o processo de 

participação e atuação de todos os funcionários da organização. Isto, demonstra que nesta 
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estrutura de poder existe um centro decisório, onde algumas pessoas decidem as ações de 

todos os profissionais.  

Pode-se concluir, desta forma que estas ambigüidades supostas, influenciam nos 

processos de poder desenvolvidos na escola, dando-lhe um caráter muito mais 

heterogêneo. Mas, concretamente, o poder está presente na organização e nas relações 

específicas entre os indivíduos, constituindo como uma relação onde um ou alguns 

pretendem impor opiniões, discursos e ações a outros. E todos estão inseridos na lógica do 

poder. Estes processos de poder estão nas relações interpessoais e na organização, 

possuindo características complexas e complementares, que apontam  para uma dialética 

das relações de poder 

3.3. A  DIALÉTICA DAS  RELAÇÕES DE PODER. 

 
O referencial teórico que adotamos nesta pesquisa coloca-se numa perspectiva de 

leitura da complexidade do objeto em foco com base em uma epistemologia dialética que 

dê conta não apenas das diversas nuances da questão organizacional, mas também das 

contradições inerentes ao sistema educacional e à organização escolar, do ponto de vista 

institucional, organizacional e interpessoal.  

Para uma tomada de posição metodológica, que ocorrerá mais adiante, há que se 

considerar, também, como já foi enfatizado, que a própria lógica do poder não é linear, 

comportando uma dimensão dinâmica, multirreferencial e dialética, sendo os processos de 

poder são determinados pelas especificidades do contexto em que estão sendo exercidos. 

O poder está relacionado ao contexto social em que as relações se desenvolvem, tomando 

direções e sentidos específicos. 
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Assim, a dialética enfatiza a necessidade de contemplar a complexidade na 

compreensão da realidade e dos problemas sociais, com suas especificidades e 

diferenciações. Minayo (1998, p.24-25) enfatiza isto, ao dizer: “A dialética pensa a 

relação da quantidade como uma das qualidades dos fatos e fenômenos. Busca 

encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo; e a interioridade e a 

exterioridade como constitutivas dos fenômenos.” 

A dialética possibilita uma compreensão mais abrangente que contempla apreender a 

relação dedução-indução, o discurso individual-coletivo e o tratamento das informações 

obtidas. 

Neste sentido, possibilita perceber que a formação discursiva dos indivíduos possui 

uma dimensão individual, mas que, está articulada com processos históricos e ideológicos 

que interferem na produção do discurso, que lhe dão um caráter coletivo mesmo sendo 

individual. E quanto, ao tratamento das informações,  estas comportam incertezas, 

relações, ambigüidades e que não podem ser analisadas de modo simplificado para evitar 

que a informação obtida seja reduzida. Por isto, tenta-se realizar a distinção das 

informações, sem desarticulá-las; procurando, inclusive, remontar novas relações. 

Perceber o movimento dialético das relações de poder, remete-nos a melhor 

explicitar a vertente epistemológica de Morin e Pagés  que esclarecem os conceitos de 

contradição e de mediação que, neste estudo são apresentadas como estando interligados e 

se complementando.  

O recurso ao método dialético permite entender a escola e o seu cotidiano como 

permeados por estruturas e processos complexos, em constante transformação, recebendo, 

inclusive, inúmeras interferências, sejam elas externas – da Secretaria da Educação, de 
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outros órgãos e/ou da sociedade civil e internas, advindas dos relacionamentos entre seus 

atores pedagógicos e administrativos. As contradições são inerentes aos processos 

vivenciados pelos sujeitos na instituição que não são fixos, unilaterais e homogêneos, 

sendo que ora se contrapõem e ora se complementam. Morin (1990, p.90) contribui para o 

entendimento deste aspecto: “Quer dizer que uma ordem organizacional (remoinho) 

pode nascer a partir de um processo que produz desordem (turbulência).” 

Assim, a idéia de contradição se direciona ao entendimento de que nos processos 

sociais existem pólos que abrigam tendências opostas, que se contrapõem em embates 

permanentes. São duas lógicas de um mesmo fenômeno, diferentes, mas originárias do 

mesmo processo ou realidade. É o ambíguo, o bivalente. Isto implica compreender a 

contradição como processo complexo e norteador das relações de poder. Diz Morin (1995, 

p.94): “A aceitação da complexidade é a aceitação da contradição e a idéia de que não 

se pode escamotear as contradições numa visão eufórica do mundo.” 

Admite-se que a estrutura da escola é permeada por contradições que perfazem toda 

a estrutura da escola. Estão presentes nas políticas educacionais, no funcionamento e na 

organização da escola e nas relações específicas entre os atores pedagógicos. Desta forma, 

as relações de poder se estruturam nestas contradições e nos mecanismos de mediação 

desenvolvidos pela organização. 

Faz-se necessário, porém,  reportar-se ao princípio recorrente2 quanto ao estudo dos 

processos de poder. Morin (1990, p.108) contribui para a compreensão deste aspecto, ao 

considerar: “Um processo recursivo é um processo em que os produtos e os efeitos são 

ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os produziu.”   

                                                 
2 Enfatizada por Morin ao se referir ao pensamento complexo.  
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A idéia recursiva está em ruptura com a linearidade do processo causa e efeito, 

produto e produtor; uma vez que tudo que é produzido volta-se ao processo de produção , 

determinando-o também. Morin (1990, p.108) considera: 

 

“ Nós, indivíduos, somos produtos os produtos de um processo de 
reprodução que é anterior a nós. Mas uma vez que somos produzidos, tornamo-
nos os produtores do processo que vai continuar. Esta idéia é válida também 
sociologicamente.”  

 

E a respeito dos processos de poder, este princípio é utilizado, ao se perceber que, 

nas estruturas de poder o sistema de dominação também é legitimado pelas suas próprias 

vítimas, por aqueles que a ele estão submetidos. Desta forma, são alvos, mas também, 

regeneram o sistema de dominação. 

E como diz Foucault (2003, p.232): “de fato, as relações de poder, são relações de 

força, enfrentamentos, portanto, sempre reversíveis.” e por isso são contornáveis, abrem 

a possibilidade a resistências, se fazem em processos heterogêneos e ao se realizarem, 

reafirmam ou modificam estruturas que perfazem a forma exercida na escola. 

Sabe-se, que as relações de poder são encontradas no interior da organização e das 

relações sociais entre seus funcionários, induzindo condutas, discursos e comportamentos; 

mas também estas relações de poder tomam delineamentos mais precisos quanto às formas 

de serem exercidas, conforme as especificidades da organização e dos indivíduos que a 

compõem. Assim, as idéias de contradição, mediação, recorrência e dialética permeiam 

todo o estudo, orientando o tratamento das informações empíricas, da lógica e dos 

resultados do trabalho. 
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Estas opções epistemológicas e teóricas apresentadas direcionam e orientam a 

pesquisa, como também apontam os caminhos metodológicos adotados.Estas opções se 

organizam em função da problemática, sendo, portanto, necessário descrever como estes 

caminhos realizaram-se na prática.  

3.4. METODOLOGIA 
 

Com base nesse referencial epistemológico, sumariamente apresentado no item 

anterior, a definição metodológica deverá permitir compreender como se processa o poder 

na escola entre os principais atores da gestão escolar; diretor, coordenador pedagógico e 

professores da escola; quais as implicações destas relações na dinâmica social e nas 

atividades pedagógicas e administrativas da escola.  

Considerando o nível de profundidade de uma pesquisa para abordar estas questões e 

o nível de conhecimento específico sobre as relações de poder na escola, optou-se por uma 

metodologia qualitativa que permitisse uma investigação exploratória. A opção pelo 

estudo de caso considerou argumentos relevantes como o exposto por Gil (1991, p.79) que 

se refere ao método, considerando que: “A maior utilidade do estudo de caso é verificada 

nas pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais de 

uma investigação sobre temas complexos...” 

Triviños (1987, p.133) considera o estudo de caso como “... uma categoria cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente.” Este método também, contempla 

proposições de Morin (1990) quando coloca que busca a validade, no caso da 

investigação, a partir do local e do singular, uma vez que a universalidade se faz 
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insuficiente. Esta proposição é afirmada pelo princípio hologramático, enfatizado por 

Morin (1990, p.108) onde: “Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte.” 

O princípio hologramático colabora para a validação do estudo de caso enquanto um 

método científico, uma vez que enfatiza a importância de estudos de realidades singulares, 

permeadas por técnicas e instrumentos científicos que possibilitam conhecer uma parte do 

todo, sabendo, no entanto, que esta parte está articulada com o todo, como o DNA dos 

seres vivos contém os elementos essenciais para identificação  do indivíduo. Ao realizar a 

análise de uma escola singular em uma determinada realidade social, estaríamos de fato, 

estabelecendo um contato com os processos essenciais que caracterizam a instituição 

escolar nesta situação específica. Sobre esta caracterização do estudo de caso, Gil (1991, 

p.79) fala: 

 

Este delineamento se fundamenta na idéia de que a análise de uma 
unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do 
mesmo, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais 
sistemática e precisa. A experiência acumulada com delineamentos desta 
natureza confere validade a essa suposição...” 

 
 

É o estudo exaustivo de um caso que permite à investigação estudar processos 

complexos e aprofundar o nível de conhecimento sobre questões particulares. O estudo de 

caso é considerado, segundo Minayo (1998) uma pesquisa qualitativa, por responder a 

questões particulares, em se preocupar com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, e que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos. 

Neste estudo, o método procurou conhecer a realidade específica, revelar a sua 

multiplicidade e garantir o seu caráter científico. Isto aconteceu na medida, em que 
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propiciou, à investigadora, contato com a realidade estudada e com o contexto sócio-

histórico das escolas. 

Considerando por outro lado, as limitações de um estudo de caso no que diz respeito 

a singularidade da investigação, foram escolhidas outras duas escolas (uma pública e outra 

particular) como referenciais de controle, que possibilitaram à investigação maior 

confiabilidade dos dados apresentados neste estudo. 

Levantamento de informações 

Nesta perspectiva metodológica, alguns procedimentos foram adotados para a coleta 

dos dados. Foi escolhida uma escola pública da área urbana da cidade de Juazeiro/ BA.  A 

escolha desta escola foi intencional, pois a mesma pode ser considerada como uma escola 

representativa das escolas do referido município, por possuir semelhanças na estrutura 

física, hierárquica, organizacional, das modalidades de ensino oferecidas. Além disso, 

contempla a média de professores que as escolas possuem (entre 30 a 45 professores por 

escola). 

A escolha das duas escolas de controle, também foi intencional, com base nos 

critérios de situação (área urbana) e pedagógica (possuir ensino fundamental de 5.ª a 8.ª 

série), permitindo, portanto, a comparação com a escola estudada. 

O  período de coleta dos dados consistiu em um momento essencial para o trabalho, 

quando foram estabelecidas relações típicas da situação de pesquisa com os atores da 

organização escolar, onde a pesquisadora já tinha outros tipos de relação como 

funcionária. Segundo Minayo (1998, p.55) “a relação com os atores no campo, como 

observa Zaluar (1985), implica no ato de cultivarmos um envolvimento compreensivo, 

com uma participação marcante em seus dramas diários”. Inicialmente, foi exposta a 
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diretores, coordenadores e professores a intenção da pesquisadora na escola, após o que se 

procurou manter conversas com os funcionários e  desenvolver uma escuta sensível e 

atenta aos fatos. 

Anteriormente à realização das entrevistas, a pesquisadora com o seu novo papel, 

passou duas a três semanas  na escola, conhecendo melhor as pessoas, procurando 

perceber e registrar os detalhes da rotina da escola nos diversos turnos, em relação a 

horários, procedimentos, comportamentos e relacionamentos. Desta forma, buscou-se, 

primeiramente, conhecer o contexto social e pedagógico em que as pessoas se 

encontravam para, assim, poder melhor compreender o que poderia ser trandformado em 

pergunta. Além disso, este período também colaborou com o processo de mútua adaptação 

e aceitação entre pesquisador e as pessoas da escola.  

Após este período de adaptação, iniciaram-se as entrevistas. Foram entrevistadas  na 

escola foco central da pesquisa, 11 profissionais, entre eles, 1 diretor, 1 coordenador e 9 

professores. Nas demais escolas de controle, foram entrevistados 12 profissionais, entre 

eles 2 diretores, 1 coordenador e 9 professores.3 A escolha dos professores que seriam 

entrevistados foi intencional e obedeceu a critérios de heterogeneidade: idade (o mais 

novo e o mais velho),especialização (pelo menos um professor da área de Ciências 

Humanas e Ciências Exatas; o que possui especialização e o que tem graduação), tempo 

de serviço (o que tem maior e menor tempo de serviço). 

                                                 
3 Para facilitar a localização das citações dos entrevistados, nos capítulos de análise, as escolas 

receberam siglas: a escola foco do estudo recebeu a sigla A, sendo citada no texto como (A); a escola 
particular de controle (B);e a escola pública de controle (C). No tocante, as citações dos professores, na 
escola pesquisada (A) têm-se os depoimentos dos professores A, B, C, D, I, F, H, E, U; na escola particular 
de controle (B) têm-se os depoimentos dos professores P, M, N, J, Z; e na escola pública de controle (C) os 
professores G, R, O, L.  
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Na operacionalização concreta das entrevistas, o pesquisador procurou ambientes em 

que estariam somente o entrevistado e o entrevistador. O tipo de entrevista utilizada foi 

semi-estruturada, com base em um roteiro flexível que tinha como objetivo central cobrir 

as questões e os eixos de pesquisa formulados na problemática. Apesar de terem sido 

gravadas, as entrevistas exigiam uma escuta sensível do entrevistador.  

É bom considerar que o período de realização das entrevistas não ocorreu ao mesmo 

tempo em todas as escolas. Iniciou-se na escola pública,objeto central do estudo de caso, 

depois na particular e, por último, na segunda escola pública. Esta decição procurou 

orientar as pesquisas de controle em função dos resultados das entrevistas realizadas na 

primeira escola. 

A observação participante foi outra técnica de coleta de dados utilizada na 

pesquisa. Ocorreu, anteriormente às entrevistas, bem como durante e depois deste período. 

Nas observações que antecederam às entrevistas, delineou-se um roteiro prévio com os 

elementos a serem observados. Continha elementos referentes ao contexto escolar: 

estrutura dos cargos; organização da rotina diária com horários de entrada e saída de 

alunos e professores; horários de disciplina; concepção de ensino da escola; calendário 

escolar; atendimento ao aluno e professor; normas e regras de funcionamento da 

organização. 

As observações foram mais amplamente realizadas durante as entrevistas. Foi 

construído um quadro de registro das informações que continham data, horário, pessoal 

envolvido, descrição do local e os elementos delineadores da pesquisa. A posição do 

entrevistador foi a de não interferir e, mais especificamente, observar o que estava 

 



                                                                                                                                          61

acontecendo e coletar os dados necessários à investigação. Terminando o processo de 

coleta dos dados, a pesquisadora iniciou a análise. 

Análise das informações 

A alternativa metodológica adotada para a análise das informações, foi a análise de 

conteúdo de caráter qualitativo. A análise de conteúdo pode ser aplicada a qualquer tipo de 

comunicação, desde que haja mensagens e significações comuns de um emissor para um 

receptor.  

Desta forma, a análise de conteúdo é um método empírico que está articulado a fala, 

ao processo comunicativo que procura conhecer e desvelar o que está por trás das 

palavras, dos discursos. É a tentativa de descoberta da realidade, através das mensagens. 

Este processo contempla os momentos de uma investigação ao considerar duas de suas 

funções: a “função heurística” que enriquece o estudo exploratório e a propensão à 

descoberta; e a função de “ administração da prova” que sistematiza técnicas e 

procedimentos científicos de verificação das diretrizes iniciais do trabalho, sendo que esta 

verificação acontece  pela inferência. A inferência é uma dedução lógica que permite uma 

proposição em função da sua relação com outras já consideradas verdadeiras. Sobre este 

processo Bardin (1977, p. 39) considera: 

 

“... o analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula, 
para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da 
mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo.” 

 

E, partindo deste referencial sobre o método, é possível sistematizar procedimentos 

gerais de análise das informações que, se inicia com a descrição – enumeração e 

 



                                                                                                                                          62

classificação das características das informações, a inferência – deduções lógicas sobre as 

determinações, relações e conseqüências dos enunciados; e a interpretação – significação 

dos enunciados no contexto educacional referente à temática. E estes procedimentos 

nortearam a análise dos dados desta pesquisa. 

 Desta forma, o primeiro passo da análise das entrevistas foi a realização de uma 

leitura atenta, mas despreocupada com o processo de interpretação.Posteriormente, houve 

uma segunda leitura, mais pausada, onde se procurou perceber a coerência do conteúdo, 

pontos essenciais e secundários para o estudo, momentos desconexos das falas, o que 

queriam dizer, demonstrar ou insinuar. Na terceira leitura, houve a distinção dos 

enunciados relevantes  para a problemática estudada, procedendo a uma classificação das 

informações. Na seqüência, estes dados foram agrupados em função do conteúdo de seu 

enunciado, ou seja, foram agrupados aqueles que se referiam a um mesmo elemento ou 

temática. Estes enunciados foram transcritos para um mapa geral e a sua unidade de 

significação transformou-se em categoria de análise, sendo mais bem delimitada. 

A partir desta conjunção das informações, aprofundou-se o processo de interpretação 

e análise dos enunciados de cada categoria. Foi realizado um processo de interpretação 

que apontasse as ambigüidades do próprio discurso e aos elementos relevantes para o 

estudo, bem como suas caracterizações, contradições e relações. As informações que 

apontavam ou indicavam uma mesma compreensão do fenômeno foram articuladas e 

agrupadas,   possibilitando a construção de uma síntese provisória. Foram também 

percebidas a presença e a freqüência com que alguns elementos apareciam na 

interpretação, apontando os aspectos relevantes da discussão. 
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Realizada a análise de cada categoria, foram observados se os elementos ou as 

conclusões parciais que estavam interligadas, se referiam a um mesmo eixo da 

problemática ou se os complementavam. Destes processos, surgiram os eixos principais 

do estudo que compuseram os capítulos do trabalho. Fez-se uma última conclusão que 

auxiliou a elaboração e composição do corpo do texto.  

No que se refere à análise das observações, após a coleta dos dados de cada dia de 

observação, a pesquisadora realizava a leitura atenta dos registros, distinguia e classificava 

as informações conforme os elementos indicadores contidos na ficha de observação e 

descritos anteriormente, evitando possíveis erros no momento da coleta dos dados. Com o 

conteúdo de todas as observações protocoladas, a pesquisadora iniciou a análise, que 

utilizou  procedimentos semelhantes ao das entrevistas. 

Finalizando, as análises das entrevistas e das observações foram articuladas, 

verificando se as informações se complementavam ou se, em caso contrário, o que surgiu  

era relevante para a discussão. Ao final do processo de análise, buscou-se a articulação 

entre os dados empíricos com as referências teóricas da pesquisa, bem como a busca de 

novos referenciais. 

De maneira geral, este capítulo tenta esclarecer como o poder e a escola são  

concebidos no estudo. O poder acontece nas relações específicas entre os atores 

pedagógicos, tendo como sua principal característica a possibilidade de se conduzir o 

comportamento das pessoas. Constitui uma relação de força que pode se concretizar por 

meio da violência, da imposição; ou então pelo enfrentamento, que se faz por meio da 

utilização de mecanismos e estratégias de poder articuladas. É também uma troca entre os 

sujeitos, uma vez que, somente se realiza na atuação de todos os envolvidos.  Pode 
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exercer-se de forma diferenciada conforme a organização, suas contradições e processos 

de mediação que desenvolve.  

As escolas são organizações que possuem uma finalidade educativa e que 

contemplam características de modelos de gestão mais modernos, como também dos  

tradicionais, que influenciam  no exercício do poder. As relações de poder são concebidas 

como sendo complexas, e por isso exigem referências epistemológicas e metodológicas 

que contemplem a complexidade e a dialética.  Estas relações de poder são validadas pelo 

uso que os sujeitos envolvidos fazem de mecanismos diferenciados de poder. Utilizam 

estes mecanismos, construídos pela escola e pelos atores pedagógicos, para exercer o 

poder nas relações interpessoais ou nos grupos. O estudo mais aprofundado destes 

mecanismos perfaz a intenção e o caminho do próximo capítulo deste trabalho 
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4.  MECANISMOS DE PODER NO ESPAÇO ESCOLAR. 

 
As referencias teóricas, epistemológicas e metodológicas estabelecidas neste estudo, 

auxiliam e se reportam à preocupação central da pesquisa na análise dos mecanismos de 

poder que são utilizados pelos diversos atores nas suas relações sociais dentro da escola. 

Como já foi dito, os mecanismos de poder são dispositivos de poder constituídos na 

organização que possuem uma estrutura mais permanente. Estes mecanismos consolidam-

se no sistema educacional, e dentro de cada escola, pelos seus atores, circulando nos 

diversos cargos e funções. Aliás Foucault (2003, p. 232) adverte: “Por outro lado, eu 

queria fazer aparecer também que essas relações de poder utilizam métodos e técnicas 

muito,muito diferentes umas das outras segundo as épocas e segundo os níveis.” 

Os mecanismos de poder fazem parte da organização e, geralmente constituem-se 

uma referência para o trabalho realizado na escola e para  o seu funcionamento. Isto quer 

dizer que os mecanismos estão interligados aos valores, às crenças e às ideologias dos 

membros da organização, conforme Nóvoa (1999, p.31): “Os valores permitem atribuir 

um significado às acções sociais e constituem um quadro de referência para as 

condutas individuais e para os comportamentos grupais.” 

Assim, fatores de caráter simbólico buscam sintetizar valores, modos de agir, de se 

expressar, de se comportar; bem como pensamentos e idéias no campo efetivo de trabalho.  

Na análise dos dados, vários mecanismos de poder foram apreendidos, verificando-

se que possuem igual importância no contexto escolar e que nas diversas relações de poder 

que acontecem entre os atores pedagógicos das escolas pesquisadas estes mecanismos não 
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se modificam. Por isto, tentar-se-á explicitá-los, mas sem demonstrar uma hierarquia entre 

eles. 

4.1.  MECANISMOS DE PODER ENTRE OS AGENTES PEDAGÓGICOS. 

 

Trataremos, agora, de identificar e analisar alguns mecanismos de poder que 

aparecem nas relações entre os atores pedagógicos na escola estudada como base da 

estruturação das relações funcionais e dos processos pedagógicos e administrativos. 

 Saber e Verdade 

O mecanismo de poder mais utilizado pelos agentes pedagógicos é o saber, que se 

encontra interligado com a produção da verdade. A verdade é um dos valores aceitos e 

promulgados pela organização e particularmente pelos atores pedagógicos. Ela conduz o 

comportamento das pessoas, pois quem não aceita expressar a verdade e o conhecimento 

considerado verdadeiro sofre retaliações na organização, no sentido de ser marginalizado e 

criticado pelos colegas, sendo a sua opinião questionada. Torna-se, um parâmetro para a 

condução das relações, do comportamento e do trabalho produtivo naquele ambiente.  

Na escola, esta produção é afirmada e acontece porque esta organização constitui-se, 

perante a sociedade, como a que promove o saber legítimo e verdadeiro, ou seja, a escola é 

a organização que tem como diretriz a produção e reprodução da verdade. E ainda, tem 

como atribuição a formação do aluno e, por isso, necessita trabalhar valores considerados 

relevantes para esta formação, sendo um deles a verdade. Reportando-se a diretora da 

escola A, a mesma fala: “A gente se preocupa com a formação do cidadão e enquanto 
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pessoa valoriza muito a questão da solidariedade, a questão da justiça, a questão do 

respeito, os direitos, os deveres de cada um, a verdade...” 

 Assim, os atores educativos da escola são, considerando referências de Foucault 

(1999, p.29): “... submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma: é o 

discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele próprio propulsa 

efeitos de poder.” 

E, no contexto educacional, percebe-se que, parte das concepções que os atores 

pedagógicos possuem da verdade como algo a ser seguido por todos, advém do fato desta 

ser validada por eles nas suas relações, em virtude de sua correspondência com os 

acontecimentos que perfazem o cotidiano da escola; isto porque o discurso verdadeiro 

realiza uma codificação da realidade da organização, demonstrando mais claramente o que 

acontece no seu interior. Referente a esta análise, a professora A (A) diz: “O pessoal aqui 

considera uma coisa verdadeira quando o que se diz realmente acontece na prática, na 

rotina.” , sendo complementado pelo profissional Z (B): “Quando a pessoa fala a 

verdade é porque aquilo acontece mesmo, seja na teoria ou seja na prática.” E também, 

a verdade auxilia na argumentação de quem está falando, pois possui conhecimento do 

que pronuncia, tendo assim, como base o saber.  

Na opinião dos entrevistados há “locais” e conhecimentos que previamente são 

considerados verdadeiros na escola, que são os saberes científicos, principalmente na 

escola particular que privilegia a quantidade e a qualidade do conhecimento científico 

adquirido pelo profissional e pelos alunos. Aliás a professora C (A) também se reporta ao 

valor do saber científico: “O saber valorizado na escola é o científico, você tem que 

dominar este saber.” E a escola concebida como um dos lugares que promulga o saber, 
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possibilita a sua estruturação e organização permeada de relações de força que têm como 

um dos mecanismos o saber. 

Torna-se claro, portanto, que o poder não se exerce sem o saber, mas utiliza campos 

e domínios que veiculam a sua atuação. O poder se concretiza na prática concreta dos 

sujeitos e os conteúdos discutidos nas relações inserem-se em um campo de saber 

específico que, na escola, geralmente concentram-se no aspecto pedagógico e 

administrativo. E isto é importante, porque delimita o conhecimento a ser utilizado, 

facilitando o direcionamento da discussão e da própria relação. A professora I da escola A, 

fala sobre este aspecto: “Assim, profissionais que têm um conhecimento mais apurado 

sobre determinados assuntos, determinadas áreas, acho que ele tem condição de se 

sobressair em relação aos outros e aí acaba querendo estipular a sua vontade, estipular 

o que deve ser feito.”.   

O saber científico é o mais valorizado na organização, pois é o elemento concreto de 

transmissão de conhecimento do professor para o aluno e, conseqüentemente, nas 

interações e relações entre os atores pedagógicos. Além disso, a escola tem o dever de 

transmitir aos seus alunos o conhecimento considerado “verdadeiro”, que geralmente é o 

científico. E esta situação propicia que o poder seja exercido por aqueles que detêm este 

conhecimento, considerado na fala da professora C da escola A: “Ah! Têm pessoas que 

dizem assim, que só porque fizeram uma pós-graduação tem mais poder daquele que 

não fez...” e do professor P (B): “Aqui praticamente todos possuem especialização,mas 

aqueles que não têm correm atrás pela pressão do próprio mercado de trabalho.”   

Já o saber empírico, na maioria das vezes, provindo da experiência do profissional é 

considerado pelos componentes da escola nas relações que desenvolvem, mas 
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freqüentemente é questionado. Esta situação pressupõe a marginalização de certos saberes 

na organização que permeia esta  estrutura do poder. A coordenadora pedagógica da 

escola pesquisada fala sobre este aspecto: 

 

“Geralmente a que se impõe às pessoas ela tem o conhecimento, mas, no 
entanto, as outras não. Podem até ter assim um conhecimento informal, mas 
não um conhecimento científico, (...) ela pode ter um conhecimento prático das 
coisas, mas o científico para passar para as pessoas ela não tem.” 

 
 

 É o que Foucault (1999, p.12) trata como saber sujeitado, considerando-o como: 

 

“Por saberes ‘sujeitados’, eu entendo igualmente toda uma série de 
saberes que estavam desqualificados como saberes não conceituais, como 
saberes insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes 
hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível do conhecimento ou da 
cientificidade requerido”. 

 

São saberes locais, particulares, advindos, em sua maioria, da experiência que 

geralmente, não são comprovados pela ciência. São colocados à margem, sendo somente 

utilizados no exercício do poder, quando o conhecimento científico não contempla as 

discussões desenvolvidas pelos atores pedagógicos.   

E o saber realiza-se, efetivamente, como um mecanismo de poder quando 

instrumentaliza o sujeito no conhecimento do conteúdo que está sendo discutido, no 

discurso e na expressão desse saber, potencializador da força deste sujeito frente ao outro. 

O depoimento da professora D da escola A contribui para o entendimento a respeito do 

poder enquanto mecanismo de poder: “O trabalho bem feito, o poder de opinião da 

pessoa e o destaque que tem frente aos outros provém em parte do conhecimento que 

possui”, ressaltado também pelo professor P (B): “Quando você tem conhecimentoda 
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coisa, você tem condição de opinar e interferir na discussão.”  Além disso, a facilidade 

de expressão, fornecida pelo saber, auxilia que os outros componentes da escola aceitem e 

acatem a sua idéia como a melhor. O saber, então, como diz a professora A (A): “é uma 

forma de dominação, com ele você domina outros, se sobressai e manipula”.   

 Discurso 

Para os entrevistados, nas discussões coletivas com toda a equipe pedagógica ou nas 

relações interpessoais, a expressão verbal das idéias e opiniões com coerência, fluência e 

argumentação é essencial para a compreensão do que está sendo dito, influenciando na 

possibilidade de aceitação perante o grupo, ou perante o outro colega de trabalho. 

Depoimentos de entrevistados demonstram: 

 

“Quem tem mais conhecimento, tem mais poder sobre os outros. Tem 
voz altiva,tem como falar, como se expressar, acho que isso influencia muito 
no poder.”(Professora C da escola A) 

 
“Eu vejo muito a questão da palavra (...) que essa palavra usada tem um 

grande poder de persuasão, acaba também convencendo as pessoas de que 
aquilo é o melhor.” (Professora D da escola A) 

  

 Observa-se que, para os entrevistados, a argumentação deve estar calcada no saber e 

enfatizada pela fala do sujeito com firmeza, sem demonstrações de dúvidas e entoando 

com voz altiva, isto parece fazer os outros colegas pensarem que ele tem certeza do que 

diz, além de instaurar um certo receio de contrapor o que está sendo proposto pela falta de 

argumentos convincentes.  

Desta forma, o discurso é um elemento que opera no interior das relações de poder. 

Existe uma produção individual, pronunciada e validada nas palavras de determinada 
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pessoa que reflete posições e concepções, mas também é uma construção coletiva, como 

destacam Pagés et al. (1987, p.200): “... à medida que cada indivíduo revela de maneira 

exemplar estruturas, relações entre fenômenos, presentes de diferentes formas nos 

outros indivíduos.” Um exemplo desta construção coletiva é a norma criada e 

institucionalizada na escola, onde alguns se tornam porta–vozes. A coordenadora da 

escola pesquisada considera: “Quando a gente aqui cria uma regra, ela provém de fatos 

do dia-a-dia que acontecem com as pessoas.” 

E, neste momento, tanto as referências teóricas quanto as empíricas, enfatizam que a  

produção do discurso nas relações de poder  entre diretor, coordenador e professores atua 

como elemento de exclusão dos indivíduos do processo social pelo qual passam e do qual 

utilizam o monopólio da fala, rituais e regras de comunicação que agem como 

controladores do discurso dos outros colegas e da possibilidade de acesso ao “discurso do 

poder”. A coordenadora da escola pesquisada considera que: “Elas obedecem geralmente 

o que as pessoas falam, não é nem questão de obedecer, mas é questão de opinião e 

mesmo não concordando elas permanecem caladas (...) e o sentimento que acho que 

tem é o de repressão.” 

Assim,o discurso e a fala das pessoas que buscam validar o seu conhecimento e as 

suas idéias perante o grupo, constantemente caracterizam-se por adotar uma expressão 

onde  a palavra tem o poder de persuasão, de convencer os outros (mesmo em situações 

que não concordem). Este aspecto é também ressaltado pelo professor O (C): “A faladas 

pessoas, às vezes tem o poder de persuadir o outro, de fazer com que ele faça uma coisa 

sem querer. Isso acontece aqui.”  E conforme Bourdieu (2001,  p.114): 

 

 



                                                                                                                                          72

“... ao dizer as coisas com autoridade, quer dizer às vistas de todos e em 
nome de todos, publicamente e oficialmente, ele subtraia-as ao arbitrário, 
sanciona-as, santifica-as, consagra-as, fazendo-as existir, como conformes à 
natureza das coisas, ‘naturais’.” 

 
 

E, respaldando-se na fala dos entrevistados os que têm menos poder são os que 

adotam uma postura mais meiga, calma e controlada de falar, de se posicionar frente ao 

outro e de expor idéias, pensamentos e opiniões. E isto, conforme os entrevistados, 

contradiz os próprios preceitos da educação e da escola, como coloca a professora C.(A): 

 “...como se ensinará aos alunos a ter boa educação, a viver em sociedade, a 
cultivar a paz e o bom relacionamento com as pessoas e o meio ambiente, se 
aquelas que exercem o poder na instituição são justamente as que ferem e 
machucam os seus colegas de trabalho, que os fazem sentir inferiores.” 

 

Desta forma, o discurso é um elemento estratégico nas relações de poder entre os 

atores pedagógicos, concretizando-se na palavra e na forma de sua expressão. É um 

mecanismo que está articulado com o saber e a verdade. 

Regras Institucionais 

O funcionamento da escola é regulado por normas, por isto o poder  também utiliza 

a adesão a esta lógica e sistema para ser exercido na organização. Estas regras na escola 

são originárias de leis, decretos e sistematizações advindas da Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia, e também construídas na própria organização pelos atores pedagógicos 

que, neste caso, referem-se ao trabalho concreto e efetivo das pessoas no estabelecimento. 

 Para os entrevistados, as regras servem para conduzir o cotidiano da escola e 

delimitar a atuação dos sujeitos; isto porque elas realizam uma leitura das práticas e dos 

valores dos sujeitos pedagógicos, constituindo-se como referências reais para a elaboração 

das  representações do que vivem na organização. Inclusive Pagés et al.(1987, p.77) 
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destacam que “...o sistema de regras realiza uma codificação da realidade e da atividade 

dos indivíduos.”, sendo elemento essencial de controle.  Este aspecto foi aliás, 

considerado pela professora B. (escola A): “Você sabe muito bem que tem horário, você 

tem que dar X aulas por semana, você tem que mostrar dados que mostrem que o aluno 

está aprendendo. Tudo isto faz que realmente tenha uma relação de poder.” O professor 

M (B) também fala: “A gente tem regra para tudo, ela organiza a vida da gente, mas ela 

também tira um pouco a liberdade da gente.” 

E a legitimidade da regras baseia-se na crença generalizada de que é justo obedecê-

las. Só que o poder não reside nas regras, mas na sua utilização,  reforçando assim a sua 

capacidade de dominação, o seu poder de exclusão e a sua função de reguladora das ações 

na escola. Este aspecto é ressaltado pela professora B.(A) quando diz: “As regras são 

reguladoras do trabalho do professor, serve para mostrar quem está cumprindo o seu 

papel para as pessoas da escola e para o sistema”. 

Agora, na escola, é evidente que as regras não são conhecidas por todos os 

profissionais, principalmente aquelas advindas da Secretaria da Educação. Este fato deve-

se, em grande parte, à falta de discussões e estudos sobre elas, ficando o seu conhecimento 

limitado a um pequeno grupo de pessoas. Além disso, as escolas são, como mostra Lima 

(2001, p.51): “... reguladas por regras formais-legais (normas) com caráter impositivo, 

estruturadas e codificadas, geralmente em linguagem jurídica (ou nela inspirada), e 

estão inscritas em suportes oficiais.”, fato que prejudica o acesso, à interpretação e à 

compreensão da regra. 
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Mas, este conhecimento não se restringe à figura do diretor, é ampliado para os 

outros agentes  da organização4, impedindo-o de ser arbitrário. Aliás isto havia sido 

destacado por Pagés et al. (1987, p.69): “As regras têm o efeito de impedir um diretor de 

usar sua autoridade para obter de seus subordinados um serviço que não seria 

conforme aos objetivos da corporação”.   

Inicialmente, compreende-se que o conhecimento e a aplicação das regras 

institucionais classificam os sujeitos entre os que conhecem e aplicam as regras e quem 

não as conhecem e não as  aplicam, fato que irá nortear a possibilidade de quem terá mais 

ou menos prestígio no estabelecimento. Surge, então, o receio de que aquele que tem 

prestígio junto à comunidade escolar e mais especificamente à direção possa  impregnar 

impressões sobre os colegas de trabalho e que, numa relação de poder, estimule a direção 

a prejudicá-los. A Professora D.(escola A) fala deste receio: 

“... as pessoas não querem, têm medo de se dispor com as pessoas que têm 
prestígio com a direção, porque têm medo de até serem colocadas como 
excedentes, como muitos já disseram. Têm medo de ficar excedente porque 
aquelas pessoas têm tanta influência, de pedir até a direção que aquele 
professor saia da escola. Então, o medo é tão grande que chega a esse ponto, e 
eu também tenho esse medo de tanto falar; eu já não falava nada e hoje é que 
eu não falo mais nada.” 

 

A análise dos dados empíricos mostra que, constantemente, a aplicação das regras é 

mais exigida, a punição e o controle é mais severo para aqueles que não “possuem” poder 

e prestígio no estabelecimento; enquanto que, às vezes, nem são cumpridas por aqueles 

que, freqüentemente, o exercem. A Professora C. (escola A) fala sobre isto: “Eu acho que 

tinha que ter mais rigidez na aplicação das regras. Não só para uns, mas para todos 

porque, as vezes, a maneira de tratar as pessoas é diferente das outras porque esse 
                                                 
4 Apesar de que se observou que a proximidade de professores e de coordenadores com a direção da escola 
facilita o acesso a este saber, ao conhecimento das normas da escola. 
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poder e essa autoridade atrapalha.”, o professor O. (C) também colabora para esta 

análise, ao dizer: “Olha, se você tem prestígio com a direção da escola, a regra 

praticamente é outra para você.”  E Bourdieu (2001, p.127) contribui para o 

entendimento deste aspecto: 

 

“A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser 
definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer na 
distribuição dos poderes que actuam em cada um deles, seja, sobretudo, o 
capital econômico (...), o capital cultural e o capital social e também o capital 
simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, fama,etc.” 

 

Esta relação  entre o prestígio do profissional na escola e o conhecimento e a 

aplicação das regras foi verificada em todas as escolas pesquisadas, mas na escola 

particular vislumbrou-se uma contradição.O professor P.(escola B) afirma nunca ter visto 

um professor ser tratado de maneira diferente, para não ser muito valorizado e se julgar 

uma autoridade na escola e diz que o diretor faz isso para “... você entender que quem 

manda sou eu”. Desta forma, apesar de valorizar os que trabalham conforme as regras, 

faz de forma que este profissional não seja supervalorizado e comece a questionar a sua 

autoridade.  

Conclui-se, pois, que as regras fazem parte da organização como mecanismo de 

poder, auxiliando na organização e no controle das ações da escola e dos seus 

funcionários. No entanto, existe na rotina diária um jogo com estas regras que, em sua 

maioria, não são exatamente cumpridas conforme sua formulação. Percebe-se, também, 

uma relação entre quem exerce o poder e quem conhece as normas institucionais. 

4.2.      MECANISMOS COMPLEMENTARES DE PODER. 
 

 



                                                                                                                                          76

Outros elementos também aparecem como instrumentos utilizados no cotidiano 

escolar nas relações de poder. Instrumentos estes que, ás vezes, estão relacionados 

também aos mecanismos já considerados. 

 Tempo de Serviço 

Nos depoimentos, aparece como mecanismo de poder, o tempo de serviço do 

profissional na organização, o que não significa no cargo. Equivale a anos que trabalha na 

escola e não a anos de serviço que possui, diluídos em estabelecimentos diferenciados, a 

não ser na escola particular que também considera a experiência em outras organizações. 

O tempo de serviço está articulado com o saber e o período trabalhado na 

organização. O profissional que possui maior tempo de serviço na escola mostra ser 

aquele funcionário conhecedor das regras, da rotina, do ritmo de trabalho e, por 

conseguinte, ser o que possui maior conhecimento prático da sala de aula pelos anos de 

experiência no exercício de cargos. Quanto a isto coordenadora da escola A destaca: 

“Não sei se é só esta questão do conhecimento é que faz com que elas 
tenham esta relação de poder sobre os outros, ou se assim são professoras mais 
velhas na escola, assim já tem um bom tempo de serviço aqui; eu não sei 
também se é por elas estarem por dentro da escola pelo tempo que tem...” 

 

O tempo de serviço articula-se também com os valores e as crenças compartilhadas 

pelos membros da organização, que enfatizam a importância da experiência. E utilizando 

referências de Nóvoa (1999, p.31): “As crenças são um factor decisivo na mobilização 

dos actores e na qualificação das actividades no seio da escola.”, interferindo 

concretamente nas condutas individuais e nos comportamentos grupais.Tornam-se um 

sistema de integração e de diferenciação do nível de participação dos sujeitos nas decisões 

e nas atividades da escola. 
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Ocorre, pois, uma ambigüidade uma vez que anteriormente, já se considerou que o 

saber provindo da experiência não tinha o mesmo valor perante os atores pedagógicos 

enquanto dispositivo de poder, se comparado ao científico. Só que o artifício encontrado 

pelos atores pedagógicos a não se submeterem a pretensas estruturas de poder, advindas 

pelo funcionário novato é demonstrar que possuem um saber científico, mas que este não é 

validado, no contexto, porque é fruto de uma teorização, sem vinculação prática com a 

realidade da organização e que, portanto, o indivíduo precisaria articular a experiência que 

ainda não possui com o saber científico, para intervir concretamente nas ações da escola. 

O professor M (B) colabora com o entendimento, considerando: “Se você é novato na 

escola, é melhor você ficar quieto nas reuniões, porque se você fala alguma coisa as 

pessoas não valorizam muito por você ser novato. É melhor a pessoa se expressar 

quando tiver mais conhecimento do grupo.”Na concepção que passam, somente os mais 

antigos na organização poderiam realizar tal façanha. Este aspecto foi considerado pela 

professora  D (A) ao dizer:  

 

“Há também um preconceito aqui com relação aos novos porque, 
acredita-se que a experiência detém o saber (ou seja, sabe mais) e os jovens 
ainda estão  aprendendo e não tem muito a oferecer, então acaba gerando esta 
redoma dos novos, dos recém-chegados e os que já estão lá muito tempo.” 

 

E assim, como diz Foucault (2003, p.184): “as redes da dominação e os circuitos da 

exploração interferem, se recobrem e se apóiam, mas não coincidem.”. Desta forma, 

existem estratégias e mecanismos diferenciados que, supostamente, podem ser 

considerados antagônicos, mas estão intrínsecos à mesma rede de poder. 

 



                                                                                                                                          78

Esta realidade da escola pesquisada é confirmada e mais consolidada na escola 

particular, como considera o professor M da escola B, ao dizer que “os professores mais 

experientes não aceitam os novatos de sua área e nem desejam assessorar ou serem seus 

tutores.”5. Esta relação saber científico e empírico, referindo-se a tempo de serviço,  

somente é modificada quando algum dos agentes pedagógicos possui um diferencial na 

relação, a exemplo de professores que realizaram cursos de especialização em 

universidades federais, conceituadas no âmbito acadêmico.  

O tempo de serviço é, então, utilizado pelos atores pedagógicos como dispositivo de 

poder principalmente nas relações em que os indivíduos envolvidos possuem o mesmo 

nível de instrução ou conhecimento do saber científico. Atua, portanto, como um 

diferencial na relação, estando interligado ao campo do saber – da experiência. 

O Cargo 

O cargo que o funcionário exerce na organização foi outro elemento considerado 

como um mecanismo de poder. É importante considerar que o funcionamento das escolas 

estrutura-se pelo estabelecimento de papéis e funções definidas, que se encontram numa 

situação de valorização diferenciada. A definição do papel e da função do funcionário 

normatiza a sua autoridade formal. Desta forma, o diretor se constitui uma autoridade 

considerando o cargo e as atividades que desenvolve frente aos outros sujeitos que não 

possuem o mesmo cargo, mas isto também acontece com o coordenador e os professores; 

                                                 
5 Isto acontece principalmente na escola particular, pois os profissionais entendem que ao atuarem como 
tutores de profissionais novatos, podem posteriormente perder espaço, e conseqüentemente prestígio na 
instituição em que trabalha, ou em outras organizações. 
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cada um tem a sua autoridade na escola, delineada e delimitada por atribuições e espaços 

próprios de realização.  

Esta autoridade formal exercida, pode ser controlada pela organização ou possuir um 

grau de autonomia, considerando a especificidade da atribuição delegada, até porque o 

próprio estatuto do magistério do Estado da Bahia, não especifica determinadas 

atribuições dos diversos servidores, deixando margem para proposições e iniciativas. 

Conforme o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da 

Bahia – lei número 8261 (Salvador/BA:2002), existem algumas atribuições e 

competências do diretor,do coordenador pedagógico e dos professores. Dentre as 

atribuições que são mais controladas, estão: 

• Professor: ministrar os dias letivos  e horas-aula estabelecidas por lei, caso 

contrário deverão repor os dias não ministrados. Cumprir o horário de 

funcionamento da escola, realizar o planejamento da disciplina orientador da sua 

prática diária em sala de aula, documento indispensável nos arquivos da escola e 

no projeto pedagógico. Participar da elaboração da proposta pedagógica, no 

sentido de garantir a construção coletiva do projeto.  

• Coordenador pedagógico: coordenar as Atividades Complementares dos 

professores, estando presente, e propondo atividades, estudos, acompanhando 

problemas e propostas dos professores. Analisar os resultados de desempenho dos 

alunos, elaborando relatórios e fichas de desempenho; organizar dia, horário, pauta 

e coordenar a implementação do Conselho de Classe, promover reuniões 

bimestrais com os pais.  
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• Diretor: administrar e executar o calendário escolar, propondo um calendário 

específico para a escola, mas que tenha como norteador o calendário padrão 

fornecido pela Secretaria da Educação. Controlar a freqüência dos servidores, 

supervisionando a distribuição e a execução da carga horária obrigatória  dos 

funcionários; cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na programação 

escolar. Coordenar as despesas financeiras da escola, elaborando e respondendo 

pela prestação de contas dos recursos da Unidade. Manter atualizadas as 

informações funcionais dos servidores.  

Outras competências possibilitam aos funcionários uma maior autonomia dos 

sujeitos e de sua autoridade formal. São elas: 

• Professor: zelar pela aprendizagem do aluno, não especificando o que considera 

por “zelar” ou indicações de como se faria. Estabelecer estratégias de 

aprendizagem e de recuperação dos alunos, enfatizando a necessidade de 

considerar as especificidades dos estudantes. Colaborar com sugestões para a 

melhoria da qualidade da  aprendizagem. 

• Coordenador Pedagógico: coordenar o planejamento e a execução das atividades 

pensadas e articuladas pelos sujeitos da escola; articular a elaboração da proposta 

pedagógica, envolvendo toda a comunidade escolar. Propor, planejar e implantar 

ações de aperfeiçoamento profissional de professores. Implantar inovações 

pedagógicas. 

• Diretor: promover a política educacional que implique no entrosamento entre o 

corpo docente, discente e o administrativo. Gerenciar o funcionamento da escola, 
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zelando pelo cumprimento da legislação. Coordenar as atividades administrativas 

da escola. 

Realizando uma análise das atribuições dos atores pedagógicos da escola, percebe-se 

que algumas funções são mais reguladas que outras e as atividades que se demonstra 

querer obter maior controle são as administrativas e as financeiras. As ações e atribuições 

pedagógicas são pontuadas dando oportunidade para interpretações e inovações; por isso, 

até mais fáceis de não serem executadas ou, então, realizadas com pouca qualidade. Outra 

discussão está em perceber que os cargos na escola são mais fixos, propiciando uma 

cristalização do território, da constituição de núcleos mais estáveis e de identificação e 

formação de grupos o que, inclusive, é colocado pela Professora I (escola A) quando fala: 

“Os cargos aqui praticamente são permanentes e isso faz com que a gente se agrupe 

mais a umas pessoas que as outras”, fato que também é percebido nas escolas de 

controle. Esta permanência no cargo pode possibilitar uma personalização do poder. A 

mudança das atribuições provoca efeitos de poder que diminuem a possibilidade de sua 

apropriação por algum funcionário da organização, como destacam Pagés et al. (1987, 

p.125): “Eles permitem evitar a apropriação do poder por um indivíduo ou grupo. (...) É 

na possibilidade de proceder à mudança de atribuição que está o essencial do poder, e 

não na estrutura das atribuições.”  

 Assim, as próprias regras deixam transparecer que as funções e as atribuições do 

diretor são as de controle, principalmente das atividades administrativas e financeiras; na 

supervisão dos dias de trabalho; do cumprimento do horário; da carga horária de cada 

professor. Em se tratando do coordenador pedagógico sua função é mais de implantar, 

implementar, coordenar e supervisionar ações educativas na escola, bem como 
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documentos de teor pedagógico, como a proposta pedagógica e o plano de 

desenvolvimento da escola. O professor e os alunos geralmente são os alvos da 

supervisão, da direção e da coordenação. No entanto, na escola particular, a direção se 

envolve com a dimensão pedagógica, interferindo concretamente nos projetos e nos 

eventos executados, inclusive a coordenadora pedagógica coloca: “Apesar dos diretores 

não conhecerem muito a Pedagogia, eles estão presentes e interferem no planejamento 

e na execução dos projetos e dos eventos pedagógicos.” 

Fica claro que no sistema escolar todos possuem um poder, porém diferenciado e 

com amplitude específica, demonstrando que uns têm maior autoridade e, aparentemente, 

mais poder que outros.  A Professora A (A) resume esta afirmativa, colocando que “... o 

professor é aquele que está mais próximo do aluno e conhece o seu desenvolvimento de 

forma integral, nos aspectos físico, intelectual e emocional...”, é também aquele que 

exerce diretamente a supervisão, indicando comportamentos e modos de agir em sala de 

aula e, por isso, é o que freqüentemente utiliza instrumentos de punição ao aluno. “O 

coordenador pedagógico é o que coordena, controla e julga o professor, e o diretor é 

aquele que cobra dos dois”(Professora A, escola A). Isto mostra que o diretor tem uma 

posição privilegiada que lhe confere um poder maior que o dos outros na organização. 

 No entanto, a discussão decorrente da interpretação dos dados demonstra que o 

controle deve ser compartilhado entre os sujeitos, considerando não haver condição de um 

único indivíduo supervisionar todos nos diversos setores.  Nesta estrutura, o poder não 

deixa de ser vertical e garante sua permanência, ocorrendo de forma mais sutil e, ao 

mesmo tempo, mais eficaz. Foucault (2003, p.156), inclusive, já tinha considerado: “O 
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poder desaparece, ele não mais se representa, mas existe; ele se dilui inclusive na 

infinita multiplicidade de seu único olhar”. 

Outros fatores a respeito do cargo ainda podem ser analisados. Sabe-se que a 

especialidade do funcionário é o fator principal que lhe confere um conhecimento 

específico diferenciado dos outros funcionários que é essencial para a determinação do 

cargo a ser ocupado na organização. Aliás, Hutmacher (1999, p.64) considera que: “...a 

competência em matéria de saberes profissionais pertence à hierarquia do poder no seio 

da organização. A associação entre autoridade hierárquica e ortodoxia do saber 

pedagógico é muito forte desde a origem das escolas...” 

Na escola, porém, surge um elemento novo devido à existência de especialidades 

diferentes para um mesmo cargo, no caso do professor. Nesta situação, todos os 

professores terão a mesma autoridade, se considerar as atribuições administrativas e 

pedagógicas desenvolvidas na escola e no trabalho educativo em sala de aula, com o 

objetivo de proporcionar um ensino de qualidade que potencialize a aprendizagem e a 

formação do aluno. Contudo, surgem fatores nas práticas cotidianas dos sujeitos que 

produzem uma diferenciação na sua autoridade formal. 

No momento em que se trabalham temas específicos, a exemplo Concurso de 

Redação, Feira da Matemática, entre outros, existe uma diferenciação da autoridade 

formal dos funcionários. Isto ocorre, porque estes temas, geralmente, encontram-se 

situados numa determinada área do conhecimento, do qual somente alguns dos 

profissionais da escola possuem o saber especializado. A professora A (A) diz: “Quando 

a gente faz um projeto, geralmente, existe alguém que tem o conhecimento específico do 

assunto e isto ajuda a ele dizer o que se deve fazer.” Assim, essa situação possibilita a 
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esses professores maior capacidade de propor idéias, sugestões e de decidir o que será 

realizado e como será feito, tendo a sua autoridade formal aumentada. Neste caso, a 

autoridade formal é valorizada por estar, segundo Boudon e Borricaud (1993, p.30): 

 

  “... baseada numa competência e num saber. (...) A competência jurisdicional 
do funcionário é circunscrita. A do profissional também, ao menos porque seu 
domínio só se exerce na área do saber e da técnica – mesmo que esta área tenha 
importância decisiva e lateralmente vital para o cliente do profissional.” 

 
 

Assim, o cargo e as atribuições fazem parte do sistema de regras que concedem aos 

sujeitos uma autoridade na organização. Quando um dos agentes pedagógicos não realiza 

algumas de suas atribuições, os outros componentes da escola criticam o comportamento e 

a atuação daquele profissional, desvalorizando-o perante o grande grupo, fato que, 

conseqüentemente, reverte na sua capacidade de exercer o poder. Aplica-se a este caso, o 

depoimento da diretora da escola pesquisada: 

 
“Ah! Bom seria que todos tivessem o mesmo envolvimento (...) existem 

momentos que a gente tem que chamar  mesmo, que é o caso da colega, aquela 
que libera antes da hora, fulano que não consegue fazer um bom trabalho...”  

 
 

A análise dos dados indica que, constantemente, as pessoas que freqüentemente 

exercem o poder, na organização, são aquelas que cumprem ou parecem cumprir as 

normas da escola e desempenhar bem o seu trabalho, como ressalta o professor Z (B): 

“Quem faz um bom trabalho aqui, conforme as regras da escola, se dá bem.” E isto se 

deve, em parte, a idéia de que quando o profissional age desta forma possui a condição de 

constituir-se como uma liderança, sendo um exemplo. Na verdade, o poder transita pelos 

indivíduos e se faz presente em diversas situações. O enquadramento do perfil de quem 
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deve exercer o poder é, no fundo, uma forma para obter maior conhecimento e 

discernimento da estrutura e funcionamento do poder nas relações sociais na escola. 

Concluindo, este capítulo procura analisar de como o poder se processa nas relações 

sociais entre diretor, coordenador e professores; sendo iniciada pela compreensão dos 

mecanismos de poder utilizados nestas relações. Os mecanismos de poder concretizam-se 

nas relações específicas entre os atores pedagógicos na escola pesquisada e nas de 

controle, como dispositivos e estruturas construídas e perpetuadas pelos membros da 

organização, constituindo-se  efetivamente como meios específicos de dominação. 

Realizam uma codificação da realidade da organização, construindo-se, como um material 

simbólico. 

Percebe-se que os mecanismos estão articulados, sendo que os mais utilizados são o 

saber, o discurso e as  regras institucionais. No entanto, o saber é o grande norteador de 

alguns outros mecanismos como o discurso, o tempo de serviço, até mesmo as regras e o 

cargo. Existe, também, uma articulação entre as regras e o cargo, sendo este, na maioria 

das vezes, determinado pelas normas institucionais. Continuando o percurso de análise 

dos processos de poder estabelecidos nas relações sociais entre os atores pedagógicos na 

escola pesquisada, o próximo capítulo busca compreender as estratégias e as 

especificidades destas relações na escola. 
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5. RELAÇÕES DE PODER NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

Este capítulo que se busca iniciar complementa o anterior, no sentido de conhecer 

como o poder se processa na escola. Porém, trata mais detalhadamente das especificidades 

das relações de poder e das estratégias utilizadas nestas relações. Ou seja, procura 

demonstrar “os últimos lineamentos” do poder, a sua fluidez e diversidade.  

5.1.  ALGUMAS CONTRADIÇÕES PERCEBIDAS NO CONTEXTO ESCOLAR  
RELEVANTES À DISCUSSÃO. 

 
 

Algumas contradições do sistema escolar já foram consideradas na definição do 

problema e na abordagem teórica utilizada para análise dos dados. Algumas outras 

contradições são enfatizadas pelo entrevistados. Em seus discursos, enfatizam que na 

escola existe uma forma de poder que caracterizam como sendo a liderança. 

 Esta liderança é uma forma de poder sensível ao outro, pois, no exercício do poder 

percebe suas deficiências, motivações e capacidades.É um poder produtivo como afirma o 

Professor F (escola A), dizendo que o líder: “... possui conhecimento para liderar e 

sensibilidade para me entender e para facilitar a minha chegada ao nível dele.”, ou seja, 

ao nível em que ele se encontra, não deseja mudar a sua posição de líder. O seu poder se 

exerce com mais intensidade, porque é sutil, sensível, orientador, crítico e legítimo frente 

aos seus submetidos. O professor P da escola B, corrobora com as afirmações encontradas 

sobre a liderança, na escola foco da pesquisa, ao dizer: “... esse poder simples que passa 

até desapercebido para nós, ele consegue influenciar no sentido de nos educar, nos 

deixar mais tranqüilos.”. 
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O líder interfere no trabalho da equipe, como coloca a Professora D (A) quando, “... 

une, planeja, decide bem, interfere para melhor...”, e também trabalha norteando-se 

pelas ações, concepções e visões do liderado; pelo seu caráter, pela forma como é e atua. 

Aplica-se a este caso o que Brunet (1999, p.130) coloca quanto a liderança: “... descreve 

um meio de trabalho participativo, no qual o indivíduo tem um reconhecimento próprio, 

no quadro de uma estratégia de desenvolvimento do seu potencial.” 

No entanto, os dados empíricos mostram que a vivência real de uma liderança, na 

escola, parece estar ainda na ordem do desejo em que os sujeitos acabam atribuindo 

características e visões de um tipo de liderança que demonstram muito mais as suas 

vontades, do que a realidade concreta daquilo que vivenciam; além de já terem 

experienciado muito mais situações de imposição autoritária. Por isso, quando percebem 

momentos de liderança, fica a sensação de que podem intervir concretamente nas ações da 

escola e que o diálogo será priorizado, tendo como conseqüência o progresso de todos os 

profissionais e o desenvolvimento da escola, perdendo, às vezes, até o discernimento das 

ações e dos instrumentos utilizados por esta liderança para também exercer o poder.  

Contemplando a afirmativa de que a liderança não é uma forma concreta de 

exercício do poder na escola, as informações empíricas demonstraram existir uma outra 

forma de se exercer o poder, que é o autoritarismo. Este poder atua como elemento 

desagregador das relações sociais e dos processos educativos. É um poder que procura 

impor a sua visão e o modo de fazer o trabalho, por meio da persuasão que efetiva, tendo 

como instrumentos o discurso e a expressão agressiva e impositiva. Produz desarmonia, 

por gerar  brigas, ciúmes e raiva. Este poder, como destaca Foucault (2003, p.245) é: “Um 

poder essencialmente negativo que supõe, de um lado, um soberano cujo papel é o de 
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interditar e, de outro, um sujeito que deve, de uma certa maneira, dizer sim a esta 

interdição.”  E o professor F (A). complementaria, dizendo sobre o poder autoritário: 

“Provém da idéia de que só eu sei fazer a coisa certa e o outro não sabe, e por isso deve 

ser da forma como ela acha e quem não aceita entra em confronto com ela”. 

É claro que este poder impositivo produz mecanismos que propiciam o uso 

exacerbado da autoridade de um ou alguns membros da escola perante os colegas. Os 

indivíduos têm a ilusão de que o possui e de poder conquistá-lo, chegando até a dizer, no 

depoimento da professora C (A): “eu decido e eu faço”. O professor M (B) também 

destaca este aspecto na sua fala: “Tem gente aqui que acha que tem muito poder, que 

pode decidir as coisas pelos outros.” Desta forma, o poder torna-se arbitrário e 

discriminatório, pois alguns elementos decidem, o que todos devem fazer.   

Os entrevistados afirmam que esta forma de exercer o poder é personalizada e que, 

em sua maioria, tem como porta voz o diretor da escola, estando muito mais presentes na 

escola particular. Demonstram, ainda, que a sua atuação interfere nas atividades de 

coordenadores e professores no estabelecimento, porque geralmente é impositivo. Esta 

postura dos diretores também é reafirmada pelos entrevistados. O professor O da escola C, 

afirma a postura do diretor encontrada na escola pesquisada: 

 

“...essa questão de poder em relação a direção por exemplo, a questão é mais 
impositiva, ela quer que as coisas ocorram de acordo como que ela quer que 
seja realmente, então, se ela vê que isso é pedra, mesmo que seja madeira, vai 
ter que ser pedra porque ela quer...” 

 
 

Percebe-se, desta forma, que o diretor continua sendo um elemento concreto de 

poder.  Na escola particular, esta situação é mais visível, como diz a professora N , uma 

vez que são “donos da escola”. Observa-se que a relação entre diretor e professor é muito 
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mais assimétrica, tendo como agravante o aspecto financeiro. No caso da escola pública, 

esta assimetria é mais visível em situações em que os diretores têm favorecimentos 

advindos de alianças políticas que possuem. Este aspecto é considerado pela professora I 

(A) quando fala: “Ah! Aqui você só chega na direção se tiver quem indique, se for 

bajulador de algum político.”  e também pela professora L (escola C), ao dizer: 

 

“No caso da direção, é apenas a questão do cargo, muitas gestoras nas 
escolas por esta questão ela acha que pode impor o que ela quer, e além de ser 
diretor por trás tem uma questão política, e ela acha que pode fazer e dizer o 
que ela quiser e não vai acarretar nada porque ela está segura por pessoas que 
podem fazer com que ela não perca esse cargo, e isso faz realmente com que 
ela se sinta poderosa, vamos dizer assim.” 

 

Porém, na escola, estas duas formas de poder aparecem convivendo, juntamente, em 

momentos que se complementam e, em outros, que se contrapõem. Freqüentemente, são 

exercidas por sujeitos diferenciados, visivelmente perceptível que não são“detidas” por 

uma única pessoa, apesar de alguns o exercerem com maior freqüência. 

Desta forma, compreende-se que as organizações escolares estão permeadas por 

ambiguidades, que estão presentes nas suas diversas dimensões – na pedagógica, na 

administrativa, nas políticas educacionais, entre outras.E isto também interfere na 

condução e efetivação das relações de poder. Daí, a existência de tipos diferenciados de 

poder exercidos no cotidiano escolar, que se complementam, sendo, por isto, dialéticos e 

complexos. E estas contradições perfazem a necessidade de compreender as relações de 

poder entre os atores pedagógicos, considerando suas especificidades e a dinâmica 

complexa destes processos. 
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5.2. ESPECIFICIDADES DAS RELAÇÕES DE PODER ENTRE OS AGENTES 
PEDAGÓGICOS. 

 
Há especificidades nas relações de poder entre os sujeitos pedagógicos estudados – 

diretores, coordenadores e professores. Estas relações, no entanto, são mutáveis a 

considerar cada escola, uma vez que cada uma possui uma identidade própria, 

desenvolvida entre seus membros e nas suas relações com a comunidade. Porém, alguns 

elementos se congregam na análise dos dados, no tocante às relações de poder. 

Partindo das relações estabelecidas entre o diretor e os outros componentes da 

escola, compreende-se que, constantemente, foi realizada uma relação entre a hierarquia e 

o exercício do poder. A direção na escola pela estrutura hierárquica do sistema 

educacional brasileiro significa o cargo mais alto na organização que, por sua vez, autoriza 

os indivíduos que o exercem a controlar e administrar as atividades da escola e, 

conseqüentemente, a exercer um poder. O Professor F (A) fala sobre isto quando diz: “A 

diretora aqui é a autoridade, a gente procura obedecer ao que ela solicita.” Assim, o 

diretor é portador de uma autoridade que provém de suas atribuições legais, das funções 

que o cargo exige. 

Com base nos dados coletados, a maioria dos entrevistados percebe que o poder 

exercido pelos diretores na escola tende a ser impositivo e a desconsiderar, muitas vezes, 

as opiniões e críticas de outros atores pedagógicos.  A Professora L (C) também coloca: 

 

“Mesmo que se diga que não há, sempre vai haver a questão da 
hierarquia, aqui na escola existe também.Agora, como é essa hierarquia,essa 
questão de poder em relação a direção por exemplo, é mais impositiva, ela quer 
que as coisas ocorram de acordo com o que ela quer que seja.” 

 
 

 



                                                                                                                                          91

Assim, o diretor é o centro decisório das ações e da rotina da escola. É claro que isto 

é semelhante e mais visível em escolas particulares, onde a relação de poder é mais direta, 

uma vez que o diretor decide quem fica ou não no estabelecimento. Isto é demonstrado na 

fala do professor J (B), quando afirma:“Há poder porque são os proprietários”. 

No caso da escola particular, a “propriedade” faz com que o diretor tenha um 

elemento a mais no exercício do poder, que é significativo para coordenadores e 

professores. O poder, neste caso, torna-se um fenômeno visível e personalizado; onde o 

chefe ainda é um determinante das ações do grupo. Assim, como destaca Foucault (2003, 

p.155):“ todo mundo está controlado, catalogado,internado, submetido à regra”, sendo 

uma delas, na escola particular, o reconhecimento do poder do diretor. Mas, apesar de ser 

explicitado o poder que este ator pedagógico possui, percebe-se que não atua sozinho, 

necessitando também de opiniões e da aceitação de suas proposições por parte de alguns 

componentes da escola. A diretora da escola pesquisada colabora para o entendimento, ao 

dizer: 

 

“Eu me aproximo mais e sinto que existem aqueles que têm preocupação 
maior com todas as atividades – pedagógicas,administrativas, com os recursos 
humanos – eles cobram mais (...) Eu sempre tenho procurado ouvir a opinião 
deles e se eles se sentem distantes é porque não querem se aproximar.” 

 

Isto demonstra que há, também, um grupo de decisão e de regulação da unidade 

escolar, do qual o diretor faz parte. Porém, está numa posição mais visada pelas suas 

atribuições legais e, por muitas vezes, colocar-se como porta-voz da decisão de um 

pequeno grupo. A Professora D (A) ainda diz existirem professores que: “... nas 

conversas com os outros colegas levam uma subinformação que chega impondo aquilo 
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que foi discutido com a diretora, sem ter a idéia fiel do grupo.”  O professor M (B) 

também fala sobre este aspecto, ao colocar que: “O diretor, às vezes, chama aqueles 

professores que ele tem confiança para dar opinião sobre um outro professor ou sobre 

coisas da escola.” 

É claro que há diretores que adotam posturas diferentes da que foi explicitada, 

aproximando-se de um líder no grupo e, também, existem aqueles que mesclam atitudes 

consideradas mais democráticas com outras mais autoritárias.  Pela opinião dos 

entrevistados de uma das escolas, a diretora age desta última  forma enfatizada. 

Este tipo de diretor determina as regras e os limites, de forma amigável, e 

considerando opiniões de coordenadores e professores. Porém, sua autoridade não é 

esquecida, seus subordinados mantêm o respeito, dão satisfação do seu trabalho e a sua 

autoridade passa a ser exercida quando é necessário, principalmente, em casos em que as 

regras não estão sendo cumpridas. Aliás, Hutmacher (1999, p.65) diz que: “O olhar do 

diretor da escola dirige-se apenas para os comportamentos ou as práticas educativas 

inadequadas, insuficientes ou nefastas, intervindo para corrigir, inflectir ou emendar.” 

E no caso deste diretor, a professora G (C). diz que: “A direção impõe e eles 

professores tentam cumprir, porém quando não se concorda com ela, ela procura 

entender o que se propõe.(...) É flexível, procura promover uma discussão aberta, não 

agindo como uma ditadora.” . Isto reafirma referências de Pagés et al.(1987, p.69): “O 

diretor que não quer pôr em risco sua autoridade e vê-la questionada por seus 

subordinados se conformará e ele próprio limitará o campo de aplicação de sua 

autoridade.” 
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No entanto, percebe-se que, freqüentemente, o diretor da escola pesquisada e das 

escolas de controle, tendem a ter um comportamento impositivo, direcionando e 

determinando as decisões e as atividades desenvolvidas na escola e, somente em alguns 

casos, adotam outras posturas.  

Para o diretor, o coordenador pedagógico atua mais no sentido de colaborar com o 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, sendo um aliado da direção para o 

bom funcionamento da escola, por isto possui uma maior afinidade e aproximação. Isto é 

considerado pela diretora da escola A, ao dizer: “Eu me dou bem com a coordenadora 

porque ela me ajuda com a questão do ensino.” Geralmente, o coordenador é respaldado 

pelo diretor, até porque procura realizar as suas determinações. 

Mas, em todas as escolas, delimitou-se, claramente, uma estrutura de poder vertical 

entre coordenação e direção. Na escola pesquisada, o coordenador tem maior liberdade 

para atuar, sendo reafirmado pela própria coordenadora, quando fala: “A diretora aqui me 

dá liberdade para atuar, propor coisas novas, a única coisa que ela não gosta é que pare 

freqüentemente a aula para reuniões.” Mas esta situação diferencia-se na escola 

particular, nesta, a coordenação pedagógica tem menor espaço para decidir e contrariar  

direção, bem como propor inovações pedagógicas que não estejam coerentes com a 

filosofia da escola. Desta forma, a coordenação pedagógica tem o seu espaço de 

intervenção limitado, inclusive a coordenadora da escola B dá um exemplo, dizendo: “No 

início do ano, a direção chegou com o calendário escolar pronto, sem consultar a 

coordenação e os professores.”  
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 As relações entre coordenador e professores são mais conflituosas e até mais abertas 

e diretas, porque estão mais próximos e são vistos como funcionários que não possuem  

privilégios tão diferenciados quanto ao cargo que exercem. 

Na escola pesquisada, como também nas de controle, a coordenação pedagógica 

parece procurar desenvolver um trabalho em conjunto com os professores, levando 

sugestões de trabalho e discutindo as que são viáveis, aceitando, inclusive, modificações e 

alternativas. Ela é também uma reguladora quanto ao cumprimento das regras e no 

decorrer de sua atuação também conversa e “chama a atenção”, quando não estão sendo 

cumpridas. Na fala dos coordenadores, inclusive nas escolas de controle, esta função de 

reguladora parece ser constrangedora, considerando a dificuldade que possuem em iniciar 

a conversa, o cuidado com as palavras ditas e expressas e a justificação da situação 

principalmente pela observação, pelos comentários de outros profissionais e pela possível 

interferência no processo de ensino e aprendizagem. A professora A (A) colabora com as 

análises ao dizer: “A posição do coordenador tem a função que não é tão agradável ao 

professor, tem deles que acham que o professor trabalha contra o aluno, que a gente 

não está fazendo o trabalho como deveria ser feito.” E a coordenadora da escola 

particular também destaca: “Quando tenho que reclamar, eu procuro fazer de uma 

forma sutil, mas que o professor entenda. Isto é um pouco complicado.” 

Mas, a coordenação pedagógica procura realizar um trabalho conjunto com o 

professor, sendo um colaborador para a sua prática pedagógica. A Professora I (A) 

enfatiza que não vê “... a coordenadora como uma pessoa que queira impor, ela 

conversa, auxilia e às vezes mostra caminhos para a gente.”  
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Na escola particular, os professores demonstram e até explicitam que parte da 

relação com o coordenador é permeada pelo diálogo e pela conversa, buscando o consenso 

de opiniões; confirmando portanto a análise sobre a realidade pesquisada. Mas, também 

colocam que existem situações em que ambos estão sujeitos às regras institucionais que 

foram elaboradas pela direção e que devem ser cumpridas, suprimindo o diálogo da 

relação. Este aspecto foi aliás, considerado pelo professor P. (B): “ Em certos momentos, 

a coordenação e os professores pensam em realizar determinadas coisas, mas não dá 

para realizar porque não contempla as regras da escola.”  Isto reduz a atuação dos 

funcionários, pois não lhes é propiciada a condição de propor e experimentar. Ossifica a 

sua ação, enquanto profissional, e desmobiliza relações sociais que poderiam ter com 

outros colegas. 

Já nas relações entre os próprios professores coexistem, relações de poder 

diferenciadas,  que utilizam mecanismos diversos para exercê-lo. É mais observável e 

freqüente o embate entre os professores para exercer o poder, que se realiza pela vontade 

de conquistá-lo, onde uns desejam se sobrepor aos outros. Desejam maior valorização 

profissional na organização, não tanto pela questão financeira e mais pela necessidade de 

serem vistos e considerados importantes e essenciais naquele ambiente, tendo uma 

sensação de auto-estima e de que venceram na profissão. E Pagés et al. (1987, p.134) 

considera: “Vencer é o meio de ser reconhecido, admitido, aceito na empresa. Mas é 

também e sobretudo a nível da fantasia o meio de ser ‘amado pela organização’.” 

Existem alguns professores que exercem mais freqüentemente o poder. Geralmente, 

são aqueles que participam de tudo, têm maior envolvimento nas atividades, aparentam ter 

maior compromisso e se utilizam dos mecanismos de poder valorizados na escola, 
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elementos que também possibilitam uma personalização do poder. A diretora da escola A 

colabora com este aspecto, quando fala: “Eu só sinto na questão do poder isso, aquelas 

que se envolvem mais, elas se destacam  e as outras ficam mais tímidas. Elas se 

envolvem com todas as atividades e, às vezes, chega até a cobrar do colega.” 

Os entrevistados também denunciam a existência de um poder impositivo nas 

relações entre os professores, em que uns expressam a sua vontade e os outros devem 

seguir o que pensam e desejam. A professora H (A) reafirma as análises, ao dizer: “Há 

uma estratificação entre os professores, existem aqueles que mandam e aqueles que 

obedecem. O poder acontece para aqueles que recebem e obedecem”. 

E neste caso, estas relações têm como um dos seus efeitos a construção de um 

contexto de desunião entre os seus membros e o incentivo à competição, à 

individualidade. E estes elementos, ao mesmo tempo, também reforçam o poder sendo, 

portanto, recorrente.  

Isto demonstra que nem sempre o exercício do poder é proveniente das atribuições 

que os funcionários possuem na escola ou da hierarquia. A Professora D (A) reafirma esta 

análise quando coloca que “...o poder nem sempre vem se cima pra baixo, mas se vê o 

poder vindo de baixo para cima, onde a diretora fica presa a essas pessoas por questões 

de trabalho na escola, faz com que aceite imposições...”mesmo não concordando. E 

como destaca Foucault (2003, p.276): “E não há poder, mas sim relações de poder que 

nascem necessariamente, como efeitos e condições de outros processos.”.  

Logo, apesar de existir, na escola, uma estrutura de poder formalizada e instituída 

pela hierarquia, o poder não ocorre numa única direção. O que se percebe é que o poder 

está em toda comunidade escolar, sendo exercido em situações específicas e partindo de 
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elementos diferenciados. E isto contempla a afirmação de Foucault (2003, p.276) quando 

diz: “Eu queria justamente mostrar essa heterogeneidade do poder, quer dizer como ele 

nasce sempre de outra coisa diferente dele mesmo.” Agora, na escola particular, o diretor 

parece ter uma força a mais nas suas relações com todos os outros funcionários.  

No entanto, é visível que, quando professores e funcionários agem, coletivamente, 

obtendo um consenso da maioria dos colegas e conseguem expor  a direção, geralmente, 

conseguem mudanças no que estava sendo ordenado. A professora C (A) enfatiza isto 

quando diz: “Quando está todo mundo comprometido e a gente diz é isto, a direção 

concorda.” A professora N (B)também considera em sua fala: “Teve uma feira que a 

direção marcou uma data e todo mundo chegou e disse que não dava, então eles 

adiaram para a próxima semna.”Já a atuação isolada de professores não obtém os 

mesmos resultados. Bourdieu (2001, p.124) contribui para o entendimento desse aspecto, 

ao dizer: 

 

“Quando os dominados nas relações de força simbólicas entram na luta 
em estado isolado, como é o caso nas interacções da vida quotidiana, não tem 
outra escolha a não ser a da aceitação (resignada ou provocante, submissa ou 
revoltada) da definição dominante da sua identidade ou da busca da 
assimilação...” 

 

Com base na exposição realizada, percebe-se que elementos como a hierarquia e as 

atribuições dos funcionários autorizam o exercício de uma autoridade formal dos sujeitos, 

mas que o poder é muito mais dinâmico e complexo, porque não se limita a uma 

estruturação institucional e piramidal.   

Assim, a relação entre os atores pedagógicos não está posta, é construída no jogo 

que realizam, mediante o vínculo social que possuem com os outros funcionários, sendo 
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este jogo construído por articulações entre elementos que na escola constituem-se como 

mecanismos de poder. As relações de poder entre os atores são específicas, com contextos 

e dinâmicas próprias, que demonstram como são heterogêneas, complementares e 

mutáveis. A mudança e a heterogeneidade nestas relações advém, em parte, da utilização 

de estratégias e táticas de poder diferenciadas, conforme cada relação. 

5.3. ESTRATÉGIAS DE PODER: UMA INCÓGNITA? 
 

As estratégias utilizadas pelos atores pedagógicos para exercer o poder e ativar 

formas de dominação na escola são múltiplas e diferenciadas segundo as relações que se 

efetivam. Por isso, fica difícil citar, ou até mesmo descrevê-las. Foucault (2003, p.344) 

suscita esta suposta desordenação das estratégias de poder, quando fala: 

 

“Mas o que eu gostaria de mostrar é que essa diferença não é a que opõe 
o ideal puro à impureza desordenada do real, mas que na realidade, estratégias 
diferentes vinham se opor, se compor, se superpor e produzir efeitos 
permanentes e sólidos que se poderiam perfeitamente compreender em sua 
própria racionalidade, embora não sejam conformes à programação primeira: 
esta é a solidez e a maleabilidade do dispositivo”. 

 
 

Deste modo, as relações de poder constituem-se mais como um processo, aplicam-se 

em cada momento, situação ou relação entre os atores pedagógicos, mas não se explica 

pelo momento.  No entanto, existem alguns cenários específicos que podem ser relatados e 

analisados.Tratando-se de estratégias nas relações específicas entre funcionários que 

tenham basicamente o mesmo tempo de serviço na escola e o mesmo grau de escolaridade 

e que o conteúdo da discussão não esteja na área específica de conhecimento de nenhum 

dos dois, a discussão e os argumentos dos envolvidos baseiam-se no maior conhecimento 

que possuem sobre o tema. Geralmente, o saber científico é mais utilizado no debate, é um 
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diferencial no grupo, fazendo com que exista um certo direcionamento do rumo da 

discussão para aquele que possui mais saber. 

Porém, conforme os depoimentos e a análise de observações, o discurso agressivo, 

alto e ininterrupto auxilia o indivíduo a direcionar  e a  comandar a discussão, impedindo 

que o outro fale, comente, questione e coloque outros posicionamentos. É pronunciado no 

imperativo, visando demonstrar que o indivíduo possui força naquele momento.O estrato 

do relato de uma reunião pela coordenadora da escola (A) demonstra como a palavra é 

dita: 

 

“A professora X não estava gostando de chegar aqui na escola e só estar 
ela e outro professor dando aula e os outros participarem de uma capacitação 
na Secretaria da Educação. As outras professoras tentaram explicar como é a 
capacitação e a professora X disse: ‘Isto está errado, que não podia ficar 
liberando os alunos assim, que a escola tem regras. E outra coisa tudo que é 
passado para o fluxo lá na escola W é passado para toda a escola, e aqui 
não.’Ela fala de um modo impositivo, levanta e fala entonando a voz, e 
geralmente fazendo gestos com a mão e os dedos indicadores.” 

 

Segundo Foucault (2003, p.253) existem “... diferentes maneiras pelas quais o 

discurso desempenha um papel no interior de um sistema estratégico em que o poder 

está implicado e para o qual o poder funciona.” e, talvez, uma das formas encontradas 

pelos atores pedagógicos seja o discurso impositivo. 

É interessante que, nestas relações, são também enfatizados favores pessoais 

realizados pelos sujeitos, como caronas que são dadas, empréstimo de material pessoal, 

pedagógico ou financeiro. A coordenadora (A) considera este aspecto, quando diz: “Tem 

uns professores aqui que se juntam a outro porque ele faz favores e ajuda a estes 

professores a ter privilégios na escola.” O professor O. (C) também explicita este aspecto 

em sua fala: “Existem pessoas que se tornam amigas de outras porque estas lhe dão 
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alguma coisa, prestam um favor.”  Só que eles trazem a tona estes favores tentando 

persuadir o colega, mostrando que ele lhe deve alguma coisa e que por isso deveria se 

submeter a ele. A professora D (A) colabora com esta análise ao falar: “Eu não vou me 

juntar a X ou a W, porque depois eu tenho que fazer o que eles querem, porque dão 

carona, ou ajudam em outras coisas”. 

O favor é um elo entre os sujeitos, mostrando que há uma relação de cordialidade e 

de “amizade” que, no fundo, se desfaz, no momento em que aquele que lhe deve o favor 

não concordar em se tornar submisso. Apesar dos favores serem materiais o que se deseja 

em troca se desmaterializa e se torna elemento de subordinação.Goudbout (1999, p.19), 

um autor anti-utilitarista, favorece o entendimento dessa relação: 

 

“No início não existe nada além de indivíduos separados que, como tais, 
só seguem os seus próprios interesses. Depois aparece a dádiva, quase bela 
demais, tonitruante, ou bastante modesta e insidiosa. Mas que cria um 
sentimento de obrigação. Assim, a obrigação de retribuir é assumida, e então se 
estabelece um círculo de relações de pessoas, dentro do qual os bens alimentam 
a ligação, ou ela é recusada através de uma contradádiva monetária imediata e 
nós nos encontramos no ponto de partida.” 

 

Já nas relações em que um dos componentes  não possui algum dos mecanismos 

valorizados na organização ou até estando a discussão numa área especifica de um dos 

componentes, as estratégias empregadas se utilizam, principalmente, daquele mecanismo 

que o outro não possui, desmobilizando-o na discussão, tirando a sua força e mostrando 

que o poder que diz ter é inferior ao do outro, tal como enfatiza o professor F(A): 

 

“Aqui, quando você não possui um conhecimento científico, ou não tem 
muito tempo na escola, ou não tem prestígio na escola você quando entre para 
discutir com algumas pessoas elas nem ligam para você, às vezes até te 
respondem mal. Agora, veja se elas fazem isto com quem tem prestígio ou 
outra coisa.” 
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É, como considera Morin (1990, p.116): “...  quando se trata de estratégia em 

relação a outro jogador, a boa estratégia utiliza os erros do adversário.” Isto faz com 

que a autoridade de um deles se torne superior, mesmo se tratando de pessoas que 

possuem as mesmas atribuições. A capacidade de utilização destas “falhas” é reafirmado, 

considerando estratos de discurso a respeito, por exemplo, do tempo de trabalho na 

instituição, como já foi dito “...ela chegou aqui agora e já está querendo fazer coisas que 

só pessoas que estão aqui há muito tempo fazem.” (Professora C – escola A); ou então, 

“A gente tem que mostrar para o novato que aqui é na base da amizade, que os mais 

velhos fazem as coisas para organizar o trabalho.”(Professora R – escola C). Estas falhas 

marcam efetivamente a situação de submissão de alguns indivíduos. Mas, esta condição é 

validada pelos próprios sujeitos da relação, sendo, inclusive, considerada por Bourdieu 

(2001, p. 188): 

“O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele 
que o exerce, um critério com que ele o acredita, uma fides, uma auctoritas, 
que ele lhe confia pondo nele a sua confiança. É um poder que existe porque 
aquele que lhe está sujeito crê que ele existe.”  

 
 

Assim, o poder realiza-se, como dizem Pagés et al. (1987, p.66), em “... um modelo 

de poder do tipo hierárquico e personalizado onde funcionavam a tomada de poder e 

circuitos de tomada de decisão por via hierárquica”. Mas, também, acontecendo de 

formas diferenciadas, construindo-se no dia-a-dia. Então, como considera Morin (1990, 

p.116): “A palavra estratégia não designa um programa predeterminado que basta 

aplicar  ne variantur no tempo.”. 

Desta forma, de maneira geral, este capítulo procura demonstrar as especificidades 

das relações de poder  e dos procedimentos utilizados pelos atores pedagógicos. Esta 
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estrutura de poder que se mostra  ambígua e complementar na escola demonstra a 

capacidade dialógica que perfaz a própria realidade educacional, porque na escola 

pesquisada e  nas que serviram de controle, os processos de poder são complexos, se 

realizam nas contradições existentes no sistema educacional, na gestão e no 

funcionamento da escola; assim como nas crenças, valores e ideologias que compõem o 

cenário organizacional e que incidem em formas diferenciadas de se exercer o poder, 

umas mais impositivas e outras mais democráticas. 

Apesar desta complexidade do poder na escola, tanto na escola foco da pesquisa 

como nas escolas de controle, o diretor ainda é uma figura de autoridade que exerce o 

poder na organização, sendo sua situação reafirmada pelas próprias regras institucionais e 

por outros elementos como o apadrinhamento político. Mas, o poder também é exercido 

por professores e coordenadores, em certos momentos, tornando-se clara uma certa 

personalização, concentrando-se em alguns de seus membros. Porém, em outras situações 

já existe uma despersonalização do poder, onde concretamente se definirá quem estará 

submisso, naquele momento, pelo jogo que os componentes realizarão, por meio das 

estratégias que utilizarem na relação.  Esta complexidade das relações de poder promove 

reflexos e influências no cotidiano escolar que são vivenciados pelos atores pedagógicos, 

interferindo objetivamente  no seu dia-a-dia, que será objeto de estudo do nosso próximo 

capítulo. 
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6. EFEITOS DO EXERCÍCIO DO PODER NA ESCOLA. 

 

 

Este capítulo busca analisar as implicações e as interferências do poder no 

relacionamento funcional entre diretor, coordenador pedagógico e professores, e nas 

atividades da escola. Conforme se poderá observar a seguir, essas interferências produzem 

conseqüências concretas no modo de funcionamento da escola e na efetividade do 

processo de ensino e aprendizagem. Fica claro que as influências do poder na escola 

pesquisada estão articuladas entre si, influenciando-se mutuamente. 

6.1.  INFLUÊNCIAS NO RELACIONAMENTO 
 

Primeiramente, percebe-se que, o processo de gestão do sistema educacional e, em 

particular da escola, incentiva a competição entre os profissionais, desde que basicamente, 

as pessoas tendem a olhar para si mesmas e a investir mais diretamente em atuações que 

lhes tragam benefícios pessoais e profissionais. Isto é explicitado pela Professora B (A): 

“A gente aqui não consegue fazer um trabalho coletivo, é muito difícil, geralmente, 

cada um fica no seu mundinho.” Realidade que é mais visível e consistente na escola 

particular, onde o professor Z (B) diz: “Aqui a gente é muito individualista até por conta 

do mercado, aqui é o seguinte cada um por si e DEUS por todos, e olhe lá.” 

 Isto não pressupõe que os indivíduos não falem, não conversem com os outros e 

nem participem dos eventos coletivos, mas aparentemente, esta situação isola e 

individualiza as pessoas, até mesmo nas ações consideradas coletivas.  Estes não têm a 
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quem recorrer, dividir  sucessos e sonhos. O seu trabalho é individualizado, bem como os 

seus desejos, ideais e concepções. Esta análise é considerada pela professora D (A): 

 

“Antes de ser professora eu tinha uma outra visão, era muito 
sonhadora,eu tinha a visão que ia revolucionar o ensino, era uma coisa assim, 
fantástica. O primeiro ano foi deprimente porque eu pude fazer muito pouco, já 
no terceiro eu vi que aquele sonho estava muito distante de ser realizado, 
porque não tinha ninguém para fazer junto comigo.” 

 
 

Este processo inicia-se com a separação do indivíduo da sua história e identidade 

pessoal, sócio-cultural e dos seus ideais e sonhos. São utilizados como destacam Pagés et 

al.(1987, p.119) um: “... conjunto dos mecanismos que consistem em separar o indivíduo 

de suas origens sociais e culturais em destituí-lo de sua história pessoal para reescrevê-

la no código da organização.” Isto é evidenciado nos depoimentos:  

 

“Quando a gente chega aqui na escola você tem que entrar no ritmo da 
escola , do grupo, você age conforme o que o grupo diz, não traz muitas coisas 
suas. Se você pensa em fazer alguma coisa que não está nos padrões ou quer 
trazer coisas diferentes, você é malhado, discriminado, começam a ficar 
falando de você.” (professora D – escola A) 

 
“Qualquer funcionário tem que se adaptar ao funcionamento da escola e 

ao ritmo que os diretores exigem, eles querem que você faça o que eles acham 
melhor para a escola, às vezes aceitam a sua opinião, as suas idéias; mas, às 
vezes não, e você acaba tendo que fazer o que eles querem.”(professor M – B) 

 

 Esta situação é ainda mais acentuada na escola particular, onde o profissional que 

não realiza o trabalho pedagógico nos modelos propostos pela escola corre até o risco de 

ser demitido, o que é enfatizado no discurso do professor M (B): “Eu faço o que é pedido, 

por isso sou considerado bom profissional. Os que não fizeram não estão mais na 

escola.”  
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Subgrupos na escola 

Frente a um processo de isolamento individual dos profissionais nas ações cotidianas 

da escola, se mobiliza um processo de mediação como mecanismos de defesa dos próprios  

agentes pedagógicos, por meio da formação de grupos e subgrupos. É uma maneira 

encontrada para diminuir este processo de isolamento. A Professora D (A) continua 

dizendo:“Hoje estou melhor porque encontrei duas pessoas que estão dividindo os 

projetos aqui, que eu fiquei feliz.” 

O que se observa, no caso estudado, é que esses grupos para funcionarem como 

defesas coletivas precisam de uma estrutura básica de coesão identitária, o que implica em 

alguma forma de organização. 

Mas, o grupo organizado que se constitui como sujeito social não se caracteriza pela 

simples coleção dos indivíduos. Neles são desenvolvidas formas para a construção das 

ações e de desempenhos dos sujeitos que ocorrem partindo da adequação de concepções, 

de objetivos e de posições dos sujeitos que, não são atingidas individualmente. A função 

do grupo é explicitada por Boudon (1995, p.66), ao dizer: “Os grupos nascem da 

circunstância de os homens, por sua natureza, perseguirem objetivos e esses nunca 

poderem ser alcançados no completo isolamento”. 

E a constituição e o funcionamento da escola, as políticas desenvolvidas pela 

instituição, as formas de atuação do profissional tornam-se também produtos da interação 

destes grupos, bem como as mudanças propostas e executadas no cotidiano escolar. Isto é 

considerado por Boudon e Borricaud (1993, p.255), quando colocam que o grupo: “... 

torna-se um laboratório, em que a compreensão do processo de interação e das ‘regras 

do jogo’permitem aos atores mudar seu meio social.” 
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E voltando aos depoimentos dos entrevistados, estes demonstram que os grupos na 

escola formam-se, considerando afinidades pessoais que possuem. Estas afinidades estão 

interligadas ao modo como trabalham na organização, às concepções de educação e de 

escola que possuem; a pensamentos que compartilham em relação a como a escola deve 

proceder; ao processo de ensino e aprendizagem; às atividades administrativas e ao 

modelo de formação do aluno. A professora A (A) refere-se ao grupo da seguinte maneira: 

“A gente se junta porque pensa da mesma maneira referente a como o trabalho deve ser 

realizado, a gente tem a mesma forma de trabalhar, que já é diferente de outras, por 

isso eu me junto àquelas  que me identifico.” O Professor L (C) também fala da 

formação do grupo e da continuação do processo de separação e isolamento, ao dizer: 

 

“Há um distanciamento muito grande entre as pessoas, porque somente 
as pessoas que se comunicam bem, que se dão bem realmente. São também 
grupos porque sentem afinidade naquele grupo, porque no outro grupo a pessoa 
já sente indiferença.” 

  

Apesar de os atores pedagógicos afirmarem que a formação destes grupos tem como 

elemento preponderante a afinidade pessoal entre as pessoas, constata-se que existem 

outros elementos que interferem na sua formação. As pessoas se unem àquelas que 

possuem uma posição parecida à sua na escola, inclusive posição social, prestígio na 

escola, cargo que ocupa, como também outros que estão interligados aos mecanismos de 

poder. A coordenadora da escola pesquisada enfatiza: “Ah! As professoras X,T,Y e W se 

juntam, porque são as mais antigas aqui e elas possuem prestígio quanto à direção.” O 

professor O. (C) também considera este aspecto em sua fala: “Existem grupos de 

professores nesta escola que se uniram porque são fortes, possuem especialização, 
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prestígio com a direção e um bom discurso.” Inclusive, ficou fortemente marcada esta 

característica na formação dos grupos nesta escola de controle, pois foi percebido que este 

fator contribui decisivamente para a constituição dos diversos grupos na organização. Já, 

um outro fator, referente à formação destes grupos, está no agrupamento de pessoas por 

questões de conveniência. Muitos atores pedagógicos se juntam a outros porque possuem 

interesses particulares, e isto é contemplado na fala da professora D (A): “Aqui também 

há grupos que se formam por conveniência, então eu preciso que aquela pessoa me 

defenda, porque ela tem condição de me defender porque ela sabe brigar, e eu já sou 

mais amena, pacata.” Desta forma, a afinidade pessoal e as relações de poder são 

elementos que estão intrínsecos à formação e à organização destes grupos na escola, 

servindo, portanto, de elos entre seus membros. Este seria um dos princípios orientadores 

de pertinência a um grupo, conforme Bourdieu (2001, p.117): 

 

“O poder sobre o grupo que se trata de trazer a existência enquanto 
grupo é, a um tempo, o poder de fazer o grupo impondo-lhe princípios de visão 
e de divisão comuns, portanto, uma visão única da sua identidade, e uma visão 
idêntica da sua unidade.” 

 

Na unidade escolar estudada, parece existir a formação de dois grupos mais fixos: 

um grupo que reuniria pessoas que exercem mais freqüentemente o poder, mas que 

possuem algumas afinidades quanto a concepções de ensino, aprendizagem e gestão da 

escola. Um outro que detém um menor controle dos mecanismos de poder e que possui 

afinidades quanto aos mesmos aspectos acima considerados no primeiro grupo. Referente 

a isto, a professora I (A) coloca: “O grupo é restrito, você tenta entrar, mas há a 

resistência, dá para perceber. O que caracteriza esse grupo é isso e também as pessoas 

 



                                                                                                                                          108

mais antigas na escola, que estão aqui mais tempo que os outros”. A professora R (C) 

também destaca: “Os grupos são estáveis e fechados, uma pessoa de fora não consegue 

entrar completamente no grupo, somente com o tempo se consegue isto.” 

Outro elemento aparece na formação do segundo grupo. Seus integrantes em 

diversas situações do contexto educacional estiveram submetidos ao poder. Este estado de 

submissão e aparente isolamento, enquanto pessoas, propiciou-lhes a procura de colegas 

que estavam no mesmo estado e que atuam como resistência ao primeiro. A Professora D 

(A) fala sobre esta aproximação: 

 

“Eu  não ia mais me deprimir por isto sabe, que ia tentar fazer o melhor 
possível dentro de minhas possibilidades, sem contar com outras pessoas. 
Estou melhor porque estou dividindo os projetos aqui (...) eu tive muito apoio 
destas pessoas, e este ano estou conseguindo realizar muitos projetos da área.” 

 

 Estes grupos são distintos, mas  também se complementam, porque o segundo tem a 

sua formação consolidada pela atuação do primeiro e este, por sua vez, é reafirmado nos 

embates que tem com o segundo. É possível, então, considerar as palavras de Boudon 

(1995, p.66): “- todo grupo está em contato e em concorrência com outros grupos, da 

mesma definição ou não; um grupo faz parte de um sistema de atividade que age sobre 

ele como uma pressão”. 

Apesar dos dois grupos constituírem-se, de maneira mais fixa, com uma composição 

de elementos mais estáveis e fechados para a inserção e interferência de outros indivíduos, 

isto não impossibilita que aconteçam relações de poder internas, tendo os que exercem e 

os que estão submetidos, ou subdivisões, subgrupos. Vivem, então, numa situação de 

competição entre si. A Professora D (A) colabora com esta análise, ao dizer: 
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“Aqui pela manhã, apesar de ter também algumas pessoas que 
interferem, que têm poder; essas pessoas que ficam aqui pela manhã e pela 
tarde elas ficam mais livres,é porque não tem outra pessoa para competir nessa 
relação de poder. Ela se sente sozinha, com todo o poder nas mãos.” 

 
 

Na análise dos dados, estas relações de poder intrínsecas ao grupo aconteceram, mais 

freqüentemente, no primeiro grupo. Mostram que não pretendem dividir o exercício do 

poder na organização, o que caracteriza um processo de competição entre os seus 

integrantes, que efetivamente compartilham de momentos de enfrentamento pela busca do 

poder. Isto é mais visível na escola particular, os funcionários procuram realizar a sua 

função conforme o que se pede, mas também buscam mostrar que são os melhores. O 

professor M (B) colabora com esta análise, ao considerar que:  “Todo mundo quer 

mostrar que é bom, quer fazer melhor, e tem uns que tentam mostrar que são melhores 

do que os outros colegas.”  No entanto, o grupo não se desfaz, porque analisam que a 

separação entre eles, no fundo, reduz a possibilidade de exercerem o poder no grande 

grupo, por isso, necessitam da atuação e da reafirmação do poder do grupo perante os 

outros. Este contexto é, inicialmente, colocado pela coordenadora pedagógica da escola 

pesquisada: 

 

“Eles ficam juntos quando têm reuniões, e apesar de existir confrontos 
entre eles, na hora da reunião todos buscam ter mais ou menos a mesma 
opinião, concordar na maioria das vezes com o que um deles fala, ou pelo 
menos não discordar.” 

 
 

A relação entre os seus integrantes é instável, não há uma integração e coesão 

verdadeira; existe uma coalizão entre seus componentes, com intenções e finalidades pré-

estabelecidas, sendo que qualquer elemento pode até ser excluído, ou marginalizado, no 

próprio grupo. Os que exercem o poder com mais freqüência são  mais valorizados e 
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respeitados por todos os colegas e, inclusive, pela direção, influenciando de forma 

determinante todas as ações e atividades da escola. Isto é destacado pela professora C (A): 

“... quem tem poder tem que tomar alguma decisão, tem poder de interferir no trabalho 

da escola”. Aspecto que fora analisado por Bourdieu (2001, p.158): “O círculo então fica 

fechado: o grupo é feito por aquele que fala em nome dele, aparecendo assim como o 

princípio do poder que ele exerce sobre aqueles que são o verdadeiro princípio dele.” 

Os participantes dos dois grupos e seus subgrupos se relacionam entre si fora dos 

seus respectivos núcleos, principalmente nas discussões e atividades coletivas da escola, 

onde buscam estratégias de exercício do poder, mas a duração destas relações é curta, 

porque não se sentem à vontade, como com as pessoas mais próximas e pertencentes ao 

seu grupo ou subgrupo. Olson (1999, p. 20) já percebera esse aspecto: 

 

“É claro que qualquer grupo ou organização estará usualmente dividido 
em subgrupos ou facções antagônicas.(...)Os subgrupos antagônicos dentre de 
uma organização usualmente partilham algum interesse comum, ao mesmo 
tempo que cada subgrupo ou facção também tem um interesse comum e só 
seu.” 

  

Considerando toda esta exposição, pode-se então concluir que tanto na escola 

estudada como nas duas escolas de controle, são formados grupos e subgrupos, visando 

mediar o processo de individualização dos profissionais na escola e que têm como pilares 

para sua formação afinidades pessoais e profissionais, conveniências e o próprio exercício 

do poder, constituindo grupos personalizados, onde um exerce mais freqüentemente o 

poder. Mas, é importante considerar que estes grupos não diminuem, efetivamente, o 

processo de isolamento das pessoas, pois o mesmo continua existindo entre seus 

componentes, como também enquanto grupo, fechado e rígido. 
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Os conflitos organizacionais 

A divisão dos atores pedagógicos, em grupos, produz, segundo os entrevistados, uma 

maior quantidade de conflitos entre eles e entre seus componentes, pois cada um  defende 

posições e modos de funcionamento da escola que são diferenciadas. O primeiro grupo 

procura manter-se numa situação de dominação e, assim, exercer o poder com mais 

freqüência. O segundo grupo busca modificar o seu estado de submissão, mudando as 

relações de poder estabelecidas na escola, passando de oprimidos a opressores o que 

conseqüentemente vai interferir, imediatamente, na proposição do primeiro grupo. Como 

diz a coordenadora pedagógica da escola pesquisada: 

 

“Há conflitos, principalmente assim, aqui dentro da escola existem os 
grupinhos, têm os grupinhos de tais e tais professores; então, geralmente dentro 
destes grupos é,existe aquelas conversinhas e também cada um, quer dizer um 
grupo, quer dizer o que todos devem fazer e aí começa.” 

 

Lewis Coser citado por Boudon (1995, p.260) chamara atenção para a importância 

do conflito, ao falar:  

 

“ ‘Longe de surgir como disfuncional, um certo grau de conflito 
constitui um elemento essencial da formação de grupos e de sua persistência’. 
O conflito vê-se então incumbido de uma função crucial, qual seja a de 
‘estabelecer e manter a identidade e as fronteiras entre as sociedade e os 
grupos’.” 

 

Os conflitos organizacionais acontecem diariamente, seja entre os grupos ou seus 

elementos. Estes conflitos acontecem por motivos diferenciados, mas tendem a ter, como 

conteúdos, assuntos específicos da escola, estando centrados, principalmente, nos aspectos 

pedagógicos e os administrativos. Os entrevistados também enfatizam que parte destes 
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conflitos é gerado pela conduta da direção na escola  e de como ela se relaciona com 

outros funcionários. A professora A  (A) colabora com estas análises, ao dizer: 

 

 “Afinal de contas, o diretor ele é um administrador (...) e ele está numa 
posição de confronto e conflito. De confronto porque ele vai confrontar, porque 
ele está ali na representação de uma instituição que é um aparelho ideológico 
não tenha dúvida.” 

 
 

Assim, os conflitos eclodem por estes fatores de dissociação entre os sujeitos 

pedagógicos da escola e são inevitáveis e normais, logo, a idéia de união pura é irreal, não 

se constituindo na vida prática dos atores pedagógicos da escola, sendo inclusive, 

ressaltado pela professora R(C): “Esta idéia de se chegar a uma consenso e contemplar a 

todos é uma utopia, nem Jesus conseguiu agradar a todos, será que nós aqui vamos 

conseguir chegar a isto?” Barbier (1985, p. 165) também contribui para o entendimento 

dos conflitos para a manutenção do grupo, ao dizer: “...o conflito torna-se funcional para  

a organização que não corre o risco de explodir mas se auto-regula pelas desordens 

externas.”  

A não aceitação do outro, seja do grupo ou do indivíduo, é elemento primordial nos 

conflitos vivenciados. O depoimento da professora I (A) é esclarecedor, quando diz: 

 

“ Porque os conflitos são gerados a partir da não aceitação do outro, a 
pessoa entra em conflito porque não sabe aceitar a opinião do outro, não sabe 
aceitar o outro como realmente é, algumas pessoas querem que todos sejam 
iguais e isso não existe.” 

 

O conflito é gerado pela não aceitação ou  contestação da imposição ou dos 

argumentos levantados por aquele(s) que naquele momento exercem o poder, e que muitas 

vezes, estão como porta-vozes da organização e do sistema educacional.  
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Um outro elemento propulsor dos conflitos na organização, é a separação e a não 

aceitação das atribuições dos diferentes agentes pedagógicos, principalmente com relação 

ao diretor, sendo dito pela Professora C (A): 

 

“Muitos acham que a direção ou a coordenação exige, ou então, pede 
que façam determinada coisa, determinada atividade, acham que está 
exercendo o poder.As regras estão aí, têm que ser cumpridas, mas nem todos 
cumprem, porque nem todos querem obedecer.” 

 

 Esta diferenciação das atribuições propicia maiores desentendimentos. Às vezes, os 

professores reagem contra as determinações porque não desejam se submeter à autoridade 

da direção ou da coordenação e até pensam e promulgam que possuem maior condição de 

exercer o poder, porque possuem maior tempo de serviço, por contemplarem nível de 

escolaridade mais alto que o diretor, entre outros. A Professora C  (A) fala disto: “Essas 

próprias pessoas que acho que são autoritárias, acham que não devem ficar por baixo 

da coordenação ou da direção, acham que tem mais poder que a diretora e a 

coordenadora, e às vezes não têm.”  

Os conflitos nem sempre aparecem visivelmente nas discussões coletivas, mas se 

fazem presentes nos bastidores das conversas, das relações e da execução das próprias 

atividades. Freqüentemente, muitos profissionais não falam por não quererem se expor, 

sofrerem críticas ou, então, serem menosprezados ou agredidos com palavras. Aceitam nas 

reuniões, mas efetivam enfrentamentos nas relações interpessoais ou em pequenos grupos 

que minam o que foi determinado na reunião ou na discussão coletiva. Referente a isto, a 

professora U (A) diz: “Às vezes a gente vai para a reunião só para não levar falta, 

porque algumas pessoas decidem as coisas, eu não brigo, mas faço da minha maneira.” 
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Criticam, mostram outras opiniões, realizam as ações de outra forma que a proposta; fato 

que, concretamente, interfere na legitimidade do poder exercido. É o modo de exercerem 

resistência e poder. Isto também é enfatizado pelo professor P. da escola particular: 

 

“Olha quando se é subserviente você pode acatar as ordens, tudo bem. 
Mas, quando estas ordens vão de encontro a princípios que você têm 
conhecimento,você não vai acatar por inteiro, você vai fingir, vai acatar num 
percentual bem baixo.” 

 
 

As relações sociais são, pois, pulverizadas pelas críticas, pelas atitudes de imposição 

e menosprezo do outro. O poder distancia as pessoas e influi no elo entre elas. A 

professora D (A) reafirma isto, quando fala que “...o poder interfere nas relações 

interpessoais na escola, produzindo um distanciamento muito grande entre as pessoas.”, 

sendo confirmado pela professora R (C) quando destaca: “Estas relações de poder 

interferem muito nas relações entre as pessoas, a gente fica mais frio e mais distente um 

do outro.”No entanto, a professora D (A)coloca que os conflitos, na organização, podem 

também trazer algumas vantagens no sentido de estimular o profissional a repensar a sua 

prática, a rever procedimentos adotados, a provocar melhorias na sua atuação.A mesma 

coloca: “Eu ora me estimulo para mostrar que não é bem assim, eu vou mostrar 

diferente, a depender da crítica. Eu vou fazer um trabalho melhor, eu vou mostrar que 

não é assim...” 

Mas, também, diz que estes conflitos produzem mal-estar, depressão e isto piora o 

trabalho do profissional. Continuando a citação, diz: “... mas, em outras vezes é depressão 

total, será que sou tão horrível assim. Aí começa e fica cada vez pior o trabalho.” 
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As interferências dos confrontos e dos conflitos vivenciados acontecem também no 

campo operacional e na execução das atividades da escola, influenciando na qualificação 

do trabalho dos profissionais. É perceptível, ainda, que no relacionamento, elas podem 

promover a coesão entre indivíduos, através do conhecimento do outro e de suas 

estratégias para exercer poder, pela observação mútua que realizam e um possível 

incentivo à integração destes indivíduos a outros sujeitos da escola com os quais percebem 

que compartilham com as suas idéias. Desta forma, os conflitos vividos produzem uma 

fragilidade das relações e também um processo inverso, o da integração. E, utilizando 

Simmel (apud MORAIS FILHO,1983, p.122): “Se toda interação entre os homens é uma 

sociaçao,o conflito – afinal, uma das mais vívidas interações e que, além disso, não 

pode ser exercida por um indivíduo apenas – deve certamente ser considerado uma 

sociaçao.” 

Esta afirmação se confirma no discurso da coordenadora (escola A), quando fala: 

“Quando existe uma briga, um conflito, as pessoas buscam a opinião de outras pessoas, 

perguntando se concordam com a sua idéia, opinião; às vezes as pessoas não falam 

nada.” 

Mas, é inevitável a constatação de que os conflitos organizacionais são efeitos do 

poder, que produzem sentimentos distintos nos atores pedagógicos e que possuem uma 

grande influência no vínculo social entre as pessoas, atuando na escola, geralmente, para 

um maior isolamento e separação entre seus componentes. Isto porque os envolvidos 

procuram se afastar do outro, preocupados, principalmente, com o surgimento de novos 

conflitos que afetam a sua estrutura emocional. Como diz a diretora da escola pesquisada: 

“Diante da cobrança, uma exige da outra, aí elas se aborrecem, se fecham, se 
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trancam.Isto acontece, não vou dizer que o ambiente aqui é 100% porque é mentira.” A 

professora N (B) também colabora com a análise, ao considerar que: “Existem muitos 

conflitos com a direção, com a coordenação e com os próprios professores da escola. 

Estes conflitos tornam o clima da escola pesado, interferindo no relacionamento entre 

as pessoas.” 

As relações de poder interferem na dinâmica da escola pesquisada como também nas 

de controle, promovendo, em sua maioria, distanciamento nas relações entre os atores 

pedagógicos, maior isolamento como pessoas, grupos e conflitos organizacionais, por isso 

tendem a diminuir o vínculo social entre eles.   

6.2. UM REFLEXO DAS RELAÇÕES DE PODER: SENTIMENTOS E EMOÇÕES.  
 

Muitos são os sentimentos e as emoções que se desenvolvem nas relações de poder 

entre os atores pedagógicos, sendo que grande parte deles está interligada a forma como o 

poder é exercido.  

Quanto à forma como o poder é exercido, os entrevistados consideram que a 

liderança é mais democrática e promove uma união no grupo, onde são potencializadas as 

qualidades dos sujeitos, fazendo com que eleve a sua auto-estima, sendo útil para a 

organização e para os colegas, fazendo-o produzir mais e melhor. Isto é destacado  na fala 

da professora H (A): “Quando a coisa não é imposta a gente se sente motivado, vem 

para a escola com mais prazer, porque a gente é considerada.”. Percebe que também 

pode falar e talvez ser ouvido; tende a executar as atividades com maior qualidade e 

envolvimento, às vezes, inclusive, dando horas extras sem reembolso financeiro; e ainda 

se sente gratificado por estar naquela organização e pela confiança que o líder depositou 
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nele. Haveria, neste caso, como enfatiza Brunet (1999, p.130), “...um clima aberto que 

descreve um meio de trabalho participativo,no qual o indivíduo tem um reconhecimento 

próprio...”. 

O professor P (B) reafirma os depoimentos encontrados na escola pesquisada sobre a 

liderança, ao dizer: “É isso que um líder faz, faz crescer o grupo.(...)Quando o líder 

aparece a visão é ampliada, nos deixa mais tranqüilos, nos deixa mais educados...” E 

assim há maior obediência dos submetidos ao exercício do poder, mas sem se sentirem 

conscientemente submissos e submetidos a uma forma de poder autoritária. Isto 

possibilita, segundo Giddens (1993, p.202): “A criação de circunstâncias em que as 

pessoas possam desenvolver suas potencialidades e expressar suas diversas 

qualidades.”. 

No entanto, praticamente, todos os entrevistados mostram que a liderança não é um 

traço marcante da gestão da escola e por isso possuem mais sentimentos considerados 

negativos nas relações de poder, demonstrando claramente que influenciam no 

comportamento e nos sentimentos dos sujeitos pedagógicos, ocasionando inclusive mais 

prejuízos do que benefícios. Os entrevistados disseram existirem poucos momentos na 

escola em que percebem a presença de uma liderança, como coloca a professora I (A) na 

sua fala: “A gente vê essa imposição de alguns professores, que chegam e todos acabam 

acatando com medo do choque, porque sabe que vai sair perdendo. A direção apóia 

porque tem medo.”, senso ainda confirmado pelo professor P (B): “Eu tenho muita 

vontade de um dia ainda ser liderado, porque não consegui participar de uma gestão 

que tenha um líder.” 
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Medo de que, pode-se questionar? As respostas enfatizam: de se dispor com estas 

pessoas que parecem deter o poder, medo da opinião, da força que possuem, dos conflitos 

que podem ser gerados, da possibilidade de ficarem excedentes, que conseqüentemente  

interfere ainda mais na sua auto-estima e na sua condição de trabalho. A professora D (A) 

fala desta interferência quando coloca: 

 

“É uma coisa terrível porque quando a sua idéia não influencia nada, o 
que você tem não vai usufruir nem contribuir para nada; então, é como você 
pensasse que você não existisse ali porque é apenas quantidade, é só mais uma. 
(...) Quando se faz isso você acaba matando a pessoa, simbolicamente falando, 
porque é como se ela não existisse realmente.” 

 

Assim, o poder quando se realiza por meio de relações de imposição limita os 

sujeitos pedagógicos, retira sua capacidade de argumentação, de sugestão, de invenção e a 

condição do seu trabalho, tal como apontam as palavras de Brunet (1999, p.130): 

 

“A maior parte dos objectivos, assim como as decisões, elaboram-se no 
topo da organização e são transmitidos directamente sem quaisquer 
comentários.As pessoas trabalham numa atmosfera de receio, de castigos, de 
ameaças e, ocasionalmente , de recompensas.”  

 

 As pessoas não vêem o objetivo por que trabalham, mas somente trabalham, 

retirando, inclusive, a sua dignidade e individualidade. A demonstração de incapacidade 

torna as pessoas apáticas, tristes, preocupadas, depressivas e mal-humoradas. O professor 

não tem entusiasmo para ir à escola, ministrar aulas, participar de eventos e até de 

especializações. Isto também é considerado por Brunet (1999, p. 133) ao destacar que: “ o 

clima organizacional tem um efeito directo e determinante sobre a satisfação e o 

rendimento dos membros de uma organização. É óbvio que um clima que permite a 
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uma pessoa expandir-se e desenvolver –se é mais susceptível de produzir uma visão 

positiva da instituição.” E assim quanto menor for a aceitação do indivíduo na escola 

menor será a sua satisfação no desenvolvimento do seu trabalho. Na escola particular, os 

sentimentos dos profissionais parecem não se diferenciar daqueles da escola pesquisada, o 

professor M (B) fala sobre isto: 

 

“Quando a gente está bem a aula sai ótima, a gente brinca com os 
alunos, aí quando a gente está angustiado, querer mudar e não poder, você 
acaba se angustiando e fazendo com que a aula fique massante, você não 
rende.” 

 
 

Os indivíduos sentem-se marginalizados e diminuídos na organização, como destaca 

a professora D (A): “Parece que a gente é só quantidade, não tem valor nenhum para a 

escola, para os colegas, para a sociedade.” É um estado inerte, como eles próprios o 

caracterizam. Esta situação promove, nestes sujeitos, a idéia de que realmente  não sabem 

fazer ou realizar adequadamente as ações propostas, e acreditam na sua inferioridade em 

relação àquele que diz que sabe fazer. Aplica-se a este caso o que, Pagés et al.(1987, p.85) 

coloca quanto: “Os sentimentos são de um fiel. Vão da confiança à admiração e ao 

amor. É como o fiel que, diante do esplendor divino, se convence de sua indignidade.” 

Estes sentimentos, no entanto, não se fazem somente para com a organização, mas 

também para com os sujeitos que exercem o poder. 

Mas, apesar da sujeição destes indivíduos, eles também demonstram revolta e 

indignação quanto à situação em que vivem na escola, demonstrando a sua insatisfação e 

sua vontade de mudança. Nesta outra realidade, em alguns momentos, sentem inveja e 

ciúmes daqueles que estão no exercício do poder, querendo, conseqüentemente, estar na 
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mesma posição que eles. O estado de mudança que desejam é a passagem do estado de 

submissão para o de opressão, sem mudar, assim, a estrutura e os processos pelo qual 

transitam o poder. Já em outras situações, pretendem modificar a estrutura de poder 

instituída na escola, possibilitando a construção de um espaço mais harmonioso, criativo e 

dinâmico, onde todos possam trabalhar com vontade e desejo. Um dos elementos que 

propiciam esta mudança é a recompensa que sentem quando eles percebem o sucesso da 

escola em eventos, a progressão dos alunos e momentos de solidariedade entre os 

funcionários da organização, como considera a professora R (C): “o que segura a gente 

aqui é a possibilidade de ver um aluno progredir, chegar ao ensino universitário.” 

Mas, é evidente que os entrevistados denunciam que, parte das ações da escola, são 

executadas, mas sem existir  a vontade e o desejo dos que estão envolvidos. Realizam para 

não serem criticados pelos colegas. E utilizando o depoimento da professora I (A): “A 

gente faz por fazer para não ter briga e não criar confronto, mas a gente não faz com 

vontade.” 

 De acordo com as exposições acima, pode-se concluir que os atores parecem adotar 

um comportamento co-dependente, explicado por Giddens (2003, p.102) como “...aquele 

em que o indivíduo está ligado psicologicamente a um parceiro cujas atividades são 

dirigidas por algum tipo de compulsividade.” que, no caso, é a aceitação pelo outro e o 

desejo de dominá-lo. Ou seja, o grupo dá opiniões, sugestões e faz avaliações do trabalho 

do outro e, caso não seja aceito na equipe, estas avaliações tendem a desvalorizar a 

atuação e o trabalho do colega. Concretamente, isto interfere na satisfação e no empenho 

do funcionário. 

 



                                                                                                                                          121

Compreende-se que o exercício do poder pode produzir sentimentos diferenciados 

nos indivíduos, conforme a forma como é exercido. Quando o poder constitui-se como 

uma liderança, ele potencializa as qualidades dos funcionários, promove maior integração 

entre seus membros e auxilia a melhoria do ensino e da aprendizagem. Porém, nas escolas 

pesquisadas, o poder geralmente é impositivo, fato que propicia, nos atores, sentimentos 

como mal-estar, depressão e desvalorização profissional. E este cenário produz reflexos 

negativos na execução das ações na escola.  

6.3.  INTERFERÊNCIAS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA. 
 

Os sentimentos produzidos pelos atores pedagógicos tendem a atuar no sentido de 

compreenderem que não possuem condições e meios para enfrentar o modo como o poder 

vem sendo exercido nas relações entre  eles. Isto interfere, significativamente, nas 

atividades desenvolvidas na escola, principalmente porque são executadas sem vontade 

pelos sujeitos por serem frutos de ordens dadas e não de sua contribuição, ou de consenso 

de opiniões. A professora C (A) diz: “Fazem porque têm que fazer para não serem 

criticadas”. E, como destaca Giddens (1997, p.95) : As escolhas que são constitutivas das 

opções do estilo de vida são muito freqüentemente limitadas por fatores que estão fora 

do alcance do indivíduo ou dos indivíduos que elas afetam.” 

Parece, então, existir uma estreita relação entre a dimensão afetiva e a operacional na 

organização. E estes sentimentos, muitas vezes, influenciam na participação dos membros 

da escola, levando, por vezes, à não-participaçao, sobre o que  Lima (2001, p.89) fala mais 

concretamente: 
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“...pode ser uma não-participação induzida, numa situação organizacional em 
que, mesmo que a participação esteja decretada, os arranjos organizacionais 
concretos, as práticas participativas previstas, as condições, os recursos e as 
possibilidades reais de participação podem conduzir a situações objectivas e 
subjectivas convidativas e facilitadoras da não-participação; ou pode ainda ser 
actualizada predominantemente na base de orientações meramente individuais 
ou de opções estratégicas de grupos e subgrupos...” 
 

 
A idéia de uma “não-participaçao induzida” parece coincidir, como que, 

efetivamente, acontece na escola, pois está claro na posição dos diversos atores que o 

discurso e a proposta pensada, formulada e dita no estabelecimento, centram-se na gestão 

participativa e na possibilidade dos sujeitos poderem decidir e intervir nas ações 

propostas, mas na realidade isto não acontece efetivamente, pois os indivíduos são levados 

a não participar das decisões e das próprias ações da escola, existindo uma falta de 

integração entre os atores na produção do seu trabalho, tornando-se algo fragmentado e 

individualizado. A esse respeito vale trazer a análise de Matos (1994, p.31) quando   

coloca : 

 

“A maioria dos funcionários não vê, nem se apropria simbolicamente do 
resultado do seu trabalho; a fragmentação das tarefas os transforma em simples 
elos de uma corrente, de qual,, não conseguem enxergar o início, e o fim, nem 
a finalidade.” 

 

 Na fala dos atores, este processo está interligado ao contexto e às relações sociais na 

escola e, mais efetivamente, às relações de poder.Verifica-se, no processo de análise que, 

em assuntos pedagógicos, há mais discussões e embates, em que as alternativas escolhidas 

se efetivam pelo poder de argumentação, da sua viabilidade e coerência com o que as 

pessoas podem realizar efetivamente. A professora N (B) considera este aspecto, ao 

explicitar: “Nós professores temos até mais liberdade para opinar e decidir sobre as 
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questões pedagógicas, sobre o processo de ensino e aprendizagem, porque na parte 

administrativa quase não interferimos.”Contudo, existe uma forte tendência à discussão 

ficar direcionada e a se restringir a um pequeno grupo, àquele  que, freqüentemente, 

exerce o poder, os que pensam e estruturam como devem ser as atividades, enquanto que 

os outros, às vezes, até buscam interferir, mas não são ouvidos; e quando são, é dito 

claramente que a sua opinião não é a adequada. Este aspecto foi aliás, destacado pela 

professora I (A): 

 

“Eu acho assim,é como se você, como se as pessoas subestimassem a 
capacidade de trabalho do outro. É como se as pessoas não tivessem poder de 
decisão, não tivessem poder de escolha, não tivessem o poder da palavra que os 
outros têm.” 

 
 

 Nesse sentido, Giddens (1997, p.95) também considera: 

 

“Uma decisão, é claro, é sempre escolha de alguém e, em geral, todas as 
escolhas, mesmo aquelas dos mais pobres ou aparentemente impotentes, 
sofrem refração das relações de poder preexistentes.”  

 
 

Desta forma, o próprio grupo que organiza as ações reclama que nem todos são 

envolvidos, que não têm o mesmo compromisso, mas são elas(eles) próprias(os), nas suas 

relações, que efetivam esta diferenciação. É importante, no entanto, considerar que a 

escola particular se diferencia um pouco da estudada, pois, grande parte destas decisões é 

tomada de antemão pela direção e coordenação, onde os professores até discordam, mas 

executam; portanto, a influência dos mesmos é muito restrita. O professor P (B) fala: 

“Aqui tudo já vem pronto, geralmente a gente só tem que executar, não existe na 

realidade uma gestão onde a gente possa opinar de verdade.” 
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Como conseqüência deste processo da tomada de decisões na escola, muitos 

professores por não concordarem com a forma de operacionalização das atividades, 

acabam não realizando fielmente as ações planejadas. Isto, na verdade, interfere em toda a 

programação, diminuindo a execução das ações e dos objetivos programados, ficando, ao 

final do trabalho, um sentimento de desânimo pelas falhas encontradas na execução. 

Quanto à realização das ações, a professora I (A) destaca: “Elas são executadas para 

satisfazer o momento, mas não são bem executadas, é aquela coisa quando você faz por 

obrigação não há satisfação.” Referente a este aspecto, Hutmacher (1999, p. 73) 

considera que: “Muitas vezes, o êxito de um projeto depende menos da excelência das 

idéias pedagógicas e mais do trabalho investido na negociação, explicação, cooperação 

e animação.” 

Torna-se, pois, claro que a efetividade das ações pedagógicas e administrativas na 

escola não atingem totalmente os objetivos programados, apesar do desenvolvimento de 

políticas educacionais e de recursos humanos que incentivam processos de eficiência e 

eficácia das ações. Pagés et al. (1987, p.99) consideram um dos processos que expõe a 

necessidade da eficácia das ações, dizendo: “- no nível ideológico, como vimos, elas 

encarnam concretamente os valores de consideração pela pessoa, do serviço e da 

eficácia, que legitimam todas estas práticas e ocultam os objetivos de lucro e 

dominação.”  

Mas, os depoimentos empíricos confirmam a proposta de eficácia das ações, mas 

demonstram que, na prática, outra realidade se constitui. Quanto a isto, a professora B (A) 

fala: “Deixam a desejar porque a gente não consegue atingir todos os objetivos. As 

relações de poder interferem com a mudança do comportamento.” A professora L (C), 
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também ressalta em sua fala: “As ações nem sempre são realizadas adequadamente 

porque foi aquele professor ou aquele grupo que mobilizou o pessoal, e por isto os 

outros não fazem.” 

Pela análise dos dados, as ações e as atividades não alcançam totalmente os 

objetivos previstos, logo que vários fatores influenciam a sua execução, sendo um deles as 

relações de poder. No entanto, na escola particular aparece uma outra questão, o poder que 

a direção possui em todos os setores da escola, possibilita maior operacionalização das 

atividades conforme o planejamento. Isto é conseguido, em parte, pela imposição das 

ações e das contínuas ameaças àqueles que não executam bem as ações, como coloca a 

coordenadora (B): “Quando a gente percebe quando o professor não está se envolvendo, 

que não vai sair, a gente termina geralmente usando o poder para tomar determinadas 

decisões...” 

As influências que o exercício do poder produzem nas relações interpessoais e nos 

sentimentos dos funcionários interferem na execução das atividades. Para complementar o 

planejamento e a tomada de decisão das ações e das atividades, tanto na escola pesquisada 

quanto nas de controle, não envolvem, efetivamente, a participação de todos. Existe desta 

forma, um grupo de pessoas que decide e planeja e outro que, praticamente, só participa 

na execução. Por estes atores não participarem, efetivamente do processo de 

planejamento, muitas vezes, não realizam as atividades propostas, por diversos motivos. O 

fato é que esta situação reduz a qualidade das atividades desenvolvidas na escola. 
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7.      CONCLUSÃO 

 

As conclusões sobre a estrutura e os processos de poder analisados, neste estudo, não 

podem ser generalizados, mas guardadas as limitações e possibilidades científicas de um 

estudo de caso, podem servir de auxílio à compreensão da realidade das escolas públicas 

da nossa região, inclusive como pesquisa exploratória a ser aprofundada em projetos mais 

ambiciosos. Do ponto de vista teórico, procurou-se inicialmente demonstrar que o poder é 

algo inerente às relações sociais entre as pessoas na sociedade, estando presente nas mais 

diversas situações – nas relações familiares, entre amigos, entre profissionais e, também, 

nas organizações.  

O poder, desta forma, não é um bem materializado. Funciona na rede de relações que 

são estabelecidas na organização, como na escola,  estando em todos os lugares, mas, ao 

mesmo tempo, em lugar nenhum. Por isto não é possível trocar, dar, emprestar... E pelo 

poder ser dinâmico, multidimensional e mutável pode ser exercido de modo diferenciado 

em cada relação,  ou contexto. Assim, a nossa pesquisa nos conduz a adotar concepções 

mais complexas sobre o poder e às contradições inerentes a forma como é exercido.  

A forma como o poder é exercido sofre influências do contexto institucional e da 

própria gestão da organização. De um modo muito particular, as escolas são organizações, 

que não podem ser comparadas a outros tipos de organizações, porque possui uma função 

social essencial na sociedade. Apesar das organizações escolares possuírem finalidades 

específicas, elas estão permeadas por contradições, que estão presentes na dimensão 

pedagógica e administrativa, bem como no modelo de gestão empregado.  
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Algumas destas contradições são explicitadas no trabalho, a exemplo do processo 

ambíguo sofrido pelas organizações com propostas e  vivências de descentralização e 

autonomia da escola, referentes a ações operacionais e uma forte centralização quanto ao 

desenvolvimento de programas avaliativos, entre outros. A autonomia delegada ao 

professor refere-se às suas atribuições pedagógicas, ao controle das atividades 

administrativas e ao cumprimento de funções burocráticas, como preenchimento de 

cadernetas. E, principalmente, a existência de um discurso democrático, onde é enfatizada 

a participação de todos nas ações da escola, mas, efetivamente centrada na decisão de 

alguns, entre eles o diretor. Em contrapartida, são utilizados, pela organização, outros 

elementos que atuam como mediadores desta situação, entre eles a estabilidade no cargo, 

vantagens no salário pelo cumprimento das atividades burocráticas e pedagógicas, entre 

outros. Muitas outras contradições são visíveis e contribuem para considerar a existência 

de um poder personalizado que convive com outras formas mais complexas de poder. E, 

concretamente, estas contradições influenciam as relações de poder estabelecidas entre os 

atores pedagógicos.  

Não foi detectada uma forma específica de se exercer o poder tanto na escola 

pesquisada como nas escolas de controle, mas foi possível compreender mecanismos e 

estratégias de poder e algumas especificidades das relações de poder no espaço escolar, 

demonstrando que estas relações não são lineares. Desta forma, existiram momentos em 

que o poder se personalizava, principalmente na escola particular na figura do diretor; mas 

que em outras situações dependia dos mecanismos e estratégias desenvolvidos pelos 

sujeitos. 
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Os mecanismos de poder constituem-se como dispositivos utilizados pelos atores 

pedagógicos, para conseguir determinar a conduta do outro. São concretos e também 

simbólicos, porque realizam uma codificação da realidade vivida e corporificados nas 

práticas dos indivíduos na escola. Os mecanismos percebidos na pesquisa foram:  

O saber e a verdade que estão mais vinculados à produção do conhecimento 

“verdadeiro”, considerado o científico. As regras institucionais que conduzem rotinas de 

trabalho e de atuação profissional dos membros da escola. O discurso, também é um 

mecanismo de poder, que possibilita  o indivíduo argumentar, expressar idéias que 

consigam intervir nas opiniões dos outros colegas e assim de convencer o outro. Já o 

tempo de serviço é utilizado como um diferencial nas relações de poder, quando não 

existem grandes diferenças entre os envolvidos na relação, no tocante ao conhecimento 

científico. Procuram validar a idéia de que aquele que está maior tempo na escola possui 

maior conhecimento sobre rotinas, práticas e ações, e maior condição de intervir na escola. 

E o cargo, porque está interligado à estrutura hierárquica na organização, onde todos 

possuem uma autoridade formal delegada por meio das atribuições que, até certo ponto, 

institucionaliza uma estrutura de poder – vertical. 

Os mecanismos de poder são os meios utilizados pelos indivíduos na relação para 

exercer o poder, onde praticamente todos estão articulados ao conhecimento . E as 

estratégias são os procedimentos adotados pelos indivíduos nas relações, que se 

modificam, no momento, em que há a mudança das ações e dos mecanismos de qualquer 

um dos sujeitos da relação. 

Desta forma, o poder, na escola, concretiza-se  na abstração, na despersonalização, 

na individualização do ser, nas contradições do contexto educacional. O poder utiliza estas 

 



                                                                                                                                          129

contradições que adotam características levantadas por Pagés em relação às organizações 

hipermodernas, como também de características de organizações mais tradicionais. 

Assim, existem relações que são personalizadas, advindas, geralmente, das relações 

interpessoais hierárquicas, onde o diretor é o seu principal interlocutor. São relações mais 

impositivas e centralizadas, controlando por ordens diretas as ações, modos de ser e agir 

dos profissionais. Existe, também, aquela personalização advinda pela freqüência com que 

o poder é exercido por determinadas pessoas. Realizado pela possibilidade (dada pela 

organização e pelos seus próprios agentes), pela astúcia, rapidez e até inteligência em 

utilizar estratégias adequadas e articulações eficazes entre os mecanismos de poder 

instituídos pela organização e pelos atores pedagógicos. É uma personalização que 

convive, mas não está interligada à hierarquia, mas a outros mecanismos de poder.  

Mas juntamente com esta personalização, existem momentos em que o poder é 

despersonalizado, não se sabe, na relação, quem poderá exercê-lo. Neste caso, não existe 

alguém com “maiores possibilidades” para exercer o poder. Isto vai ocorrer no jogo entre 

os indivíduos envolvidos na relação e das forças políticas que determinam as posições 

hierárquicas no sistema educacional. 

Considerando que as relações de poder estão presentes na escola e que se encontram 

nas ações concretas dos sujeitos, fica claro que estas relações interferem no cotidiano 

escolar, onde grande parte destas influências concentra-se no relacionamento, nos 

sentimentos e emoções dos atores  e nas atividades desenvolvidas pela escola. 

No tocante ao relacionamento, os atores pedagógicos são individualizados e 

isolados, pois não possuem colegas com quem possam dividir expectativas, experiências e 

sonhos. Na vivência do dia-a-dia da escola, as pessoas se encontram separadas de sua 
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história e identidade pessoal e sócio-cultural devido às exigências profissionais da vida 

escolar. Esta situação de isolamento é mediada pelos indivíduos com a criação de grupos, 

que têm como pilares de sua formação afinidades pessoais e profissionais, conveniências e 

a posição dos indivíduos na escola referente à forma como o poder vem sendo exercido na 

organização.  

Na escola pesquisada e nas escolas usadas como controle, existem dois grupos mais 

fixos: o primeiro que exerce com mais freqüência o poder e o segundo que, na maioria das 

vezes, está em situação de submissão. Só que as relações de poder não acontecem somente 

entre os grupos mas também entre seus componentes, sendo que está mais presente no 

primeiro grupo. Isto tem, como efeito direto, o isolamento do indivíduo, o acirramento da 

competição e da concorrência que, conseqüentemente, não diminui o processo de 

individualização dos profissionais na escola. 

Além disso, as diferenciações entre os grupos e os seus componentes propiciam o 

surgimento de conflitos entre os atores pedagógicos nas suas relações interpessoais ou 

grupais. Conflitos estes que reafirmam os grupos e a integração entre seus membros, mas 

que também produzem isolamento e distanciamento entre os grupos e as pessoas. Assim,o 

conflito é um efeito e um condutor de poder.  

As contradições da organização, as relações de poder e o efeito que produzem no 

relacionamento provocam reações, sentimentos e emoções. Partindo das análises 

realizadas, uma forma de poder mais democrática, baseada na liderança, poderá 

proporcionar aos seus subordinados sentimentos que possibilitem a aceitação do poder que 

se estabelece, consolidando-o. Já uma mais autoritária e impositiva, encontrada com mais 

presença na escola estudada e respaldada nas escolas de controle, propicia aos seus 
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funcionários  sentimentos que diminuem a auto-estima, o prazer em trabalhar. Sentem-se 

agredidos e perdem  o estímulo pela profissão. Não têm prazer em trabalhar e em 

desenvolver os processos educativos. 

A conjunção destes elementos (isolamento, conflitos, sentimentos como angustia, 

mal-estar), geralmente interfere no funcionamento da escola, na produtividade dos 

funcionários e na execução das atividades, onde boa parte das ações planejadas não é 

executada e, quando são, nem sempre acontecem conforme a programação. Isto, portanto, 

traz conseqüências à qualidade das atividades e para a finalidade da escola. 

Verificou-se que, nas reuniões de planejamento das atividades e ações pedagógicas e 

administrativas da escola, procura-se adotar discursos que enfatizam a participação de 

todos os atores pedagógicos, mas, na prática, somente algumas pessoas ou um pequeno 

grupo tomam as decisões, efetivando uma “não-participação induzida”, gerando reflexos 

na operacionalização das atividades, uma vez que, existe uma estratificação entre quem 

pensa, planeja e decide e aqueles que somente executam as ações. É perceptível a 

participação reduzida de todos os profissionais na escola pesquisa, mas na particular, esta 

situação é muito mais acentuada. É visível então, que as relações de poder trazem 

conseqüências reais às atividades da escola, e assim ao processo de educação e à 

efetividade da aprendizagem.  

Desta forma, as relações de poder interferem nas ações dos atores pedagógicos, 

como também influenciam na efetividade da finalidade básica da escola – a educação. 

Elas são um dos elementos intrínsecos ao cotidiano escolar que produzem conseqüências 

para a qualificação do trabalho do professor, e conseqüentemente para efetividade da 

aprendizagem. Apesar deste estudo apontar os elementos que procuram compreender as 
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interferências das relações de poder no cotidiano escolar, faz-se necessário aprofundá-lo 

particularmente no sentido de testar as hipóteses aqui levantadas para outras realidades. 
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9.  ANEXOS 
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Roteiro da Entrevista 

 

Escola:_________________________________________________ 

 

1. Existem relações de poder no relacionamento funcional entre diretor, coordenador 

pedagógico e professores? 

 

2. Descreva como são estas relações de poder?  

 

3. Quais são os mecanismos de poder utilizados pelos atores pedagógicos nas 

relações estabelecidas? 

 

4. Que estratégias são usadas pelos atores pedagógicos nas relações de poder 

desenvolvidas entre os atores pedagógicos? 

 

5. Quais as interferências que estas relações de poder produzem no relacionamento 

funcional entre diretor, coordenador e professores? 

 

6. Quais as implicações produzidas pelas relações de poder nos sentimentos e 

emoções dos funcionários? 

 

7. Quais as influências das relações de poder nas atividades pedagógicas e 

administrativas da escola, bem como nas ações dos profissionais? 
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Ficha de Observação 

 

 

Escola_______________________________________________ 

 

Data:____________       Horário:__________________ 

 

Pessoal envolvido:______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Descrição do local:______________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Norteadores da pesquisa: 

 

1. Existência de relações de poder: ______________________ 

2. Atores envolvidos:_________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Mecanismos de poder utilizados (referências de como são 

utilizados): ____________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

4. Estratégias de poder na relação:______________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 ___________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

5. Reações dos envolvidos:________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

6. Influências no relacionamento funcional e nas atividades: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

7. Outros aspectos analisados:______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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