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Resumo 

 

O presente trabalho foi desenvolvido enquanto uma pesquisa exploratória que foi realizada em 

uma escola da rede estadual de educação do Estado do Rio de Janeiro localizada no município 

de Campos dos Goytacazes. Esse trabalho, tem por objetivo apresentar como Poder e Burocra-

cia atuam no contexto escolar. Para isso, utilizando os métodos de observação participante, 

entrevista e analise bibliográfica, o presente trabalho buscou identificar como os funcionarios 

da escola analisada descreviam sua  situação frente as exigências burocráticas da escola, a pes-

quisa identificou que as exigências estabelecidas pela Secretaria de Estado e de Educação, sem 

a contrapartida que seriam, um quadro de funcionarios completo, bons salários para os funcio-

narios e garantia de uma boa aposentadoria para o futuro fazem com que os funcionarios, se 

considerem desvalorizados e assim resistam as decisões vindas das hierarquias superiores da 

burocracia. Além disso, constatou-se que a falta de funcionarios responsáveis pela disciplina e 

controle de alunos na escola, faz com que funcionarios de outros setores acabem expandindo 

suas funções para controlar os alunos algo que acaba por não funcionar gerando conflitos na 

escola. Sendo uma pesquisa exploratória esse trabalho abre a possibilidade de aprofundamentos 

como a realização de uma pesquisa mais detalhada com funcionarios da Secretaria de Estado e 

Educação, visando identificar como esse descrevem as exigências feitas por professores das 

escolas, aprofundamento da pesquisa através de uma análise documental, buscando a as diver-

sas portarias e decretos que estabelecem mudanças na educação bem como a expansão da pes-

quisa para outras escolas buscando verificar se as questões apresentadas na escola estudada se 

repetem em outras escolas. 

Palavras-chave: Poder; Burocracia; Escola; Controle  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The present work was developed as an exploratory research that was carried out in a school of 

the state education network of the State of Rio de Janeiro located in the municipality of Campos 

dos Goytacazes. This work aims to present how power and Bureaucracy act in the school con-

text. To do so, using the methods of participant observation, interview and bibliographic anal-

ysis, the present study sought to identify how the school officials analyzed their situation in 

relation to the bureaucratic demands of the school, the research identified that the requirements 

established by the State Secretariat and Education, without the counterpart they would be, a full 

staffing, good salaries for civil servants and a guarantee of a good retirement for the future 

cause them to function, if they consider themselves devalued and thus resist the decisions com-

ing from the higher hierarchies of the bureaucracy . In addition, it was found that the lack of 

officials responsible for discipline and control of students in school, makes officials from other 

sectors end up expanding their functions to control students something that ends up not working 

generating conflicts in school. Being an exploratory research, this work opens up the possibility 

of further studies such as conducting a more detailed research with officials of the State De-

partment and Education, in order to identify how these describe the demands made by school 

teachers, to deepen the research through a documentary analysis, looking for the various ordi-

nances and decrees that establish changes in education, as well as the expansion of research to 

other schools, seeking to verify if the questions presented in the school studied are repeated in 

other schools. 

Keywords: Power; Bureaucracy; School; Control 
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1. Introdução 

No contexto de mudanças constantes na área da educação, tanto por conta de reformas 

nacionais como por conta de mudanças no Estado do Rio de Janeiro1, tais como a reforma do 

ensino médio e programa mais educação da SEEDUC, sendo o último responsável por aplicar 

e ampliar o ensino na modalidade integral no Estado do Rio de Janeiro. Investigar as relações 

entre secretaria de educação e escolas mostra-se essencial para entender como essas mudanças 

afetam o funcionamento da escola. 

Por conta disso, surgiu a questão problema da pesquisa, que é: como se desenvolvem as 

relações burocráticas que serão apresentadas nesse trabalho como um dos tipos de relação de 

poder na educação do Rio de Janeiro? Que tem por objetivo conhecer o que os funcionários da 

escola observada pensam do modo como as relações burocráticas e de poder funcionam nessa 

escola. Os métodos utilizados foram, observação, entrevistas e análise bibliográfica. A pesquisa 

buscou entender a forma como os indivíduos implicados nos processos burocráticos e de poder 

da escola constroem os discursos acerca de suas funções e as funções da Secretaria de Estado 

de Educação (SEEDUC-RJ) e como as decisões da mesma, afetam seu trabalho. Os trabalhos 

realizados com a temática do poder na escola geralmente se referem a relações entre alunos e 

professores e poucas vezes com relação a relação entre funcionarios da escola ou de funciona-

rios com instancias superiores como a secretaria de educação, caso do presente trabalho. 

Tendo em vista a questão problema essa pesquisa foi realizada como estudo de caso em 

uma escola Estadual que fica no município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de 

Janeiro. Essa escola, funciona em três turnos, apresentando um número de alunos que fica entre 

1100 a 1200, apresentando ensino médio e fundamental segundo segmento. A escola em ques-

tão, tem passado por mudanças, a através de projetos da SEEDUC direcionados ao ensino mé-

dio, mudanças essas relacionadas as reformas de contexto estadual e nacional. Para esclarecer 

a questão problema, a pesquisa pretende investigar o funcionamento das relações burocráticas 

e de poder estabelecidas entre os funcionarios da escola e a Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro. 

Essa pesquisa foi construída com uso de observação da escola e de seus funcionários e 

entrevista com funcionários chave na escola que interagem diretamente com os funcionários da 

                                                 

1 Michel Temer sanciona a reforma do Ensino Médio (BARROS, 2017). 

Mais escolas em tempo integral a partir de 2018(O DIA, 2017) 
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escola e funcionarios da regional norte fluminense da Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro, para esclarecer as interpretações que os funcionários da escola fazem das relações 

burocráticas e de poder na escola. 

Essa pesquisa se mostra necessária nesse contexto de grandes mudanças nos rumos da 

educação no Brasil e no estado do Rio de Janeiro por buscar entender como se constrói a relação 

entre a secretaria de educação e a escola observada com o objetivo de compreender quais os 

efeitos das medidas na escola e quais as estratégias de resistência as mudanças implementadas 

pela secretaria.  

Por conta da constante reclamação de funcionários quanto as mudanças que não consul-

tavam os professores, essa pesquisa surge para esclarecer o funcionamento e os discursos dos 

funcionários que apontam para questões pertinentes ao funcionamento burocrático da escola 

sobretudo pelo fato de ser a burocracia a responsável por definir os rumos da condução da 

escola sua forma de atuação e funcionamento. 

A relevância da pesquisa está no fato de existirem poucos estudos que abordem as rela-

ções burocráticas e de poder no que se refere aos funcionarios da escola e o modo como eles 

veem as exigências da SEEDUC na escola. De modo entender como poder e a burocracia regu-

lam essas relações no sentido de produção de adaptações as mudanças que decisões da Secre-

taria de Estado de Educação do Rio de Janeiro estabelecem na escola. Não só no sentido ade-

quação da escola as novas regras, mas também a criação de acordos internos para resistir ou 

contornar as regras quando essas são consideradas injustas pelos funcionários da escola. A pes-

quisa busca uma percepção da escola para além das relações professor-aluno buscando esclare-

cer parte importante de seu funcionamento que muitas vezes é deixado de lado nas pesquisas 

sobre educação, mas que influencia em muito as atividades da escola.  

Nesse sentido essa pesquisa pretendeu compreender como funcionam as relações buro-

cráticas e de poder na escola. Buscando identificar os efeitos que decisões da secretaria de edu-

cação provocam na escola e investigando como funcionarios da escola se adequam as exigên-

cias. Para assim identificar como funciona a escola, através da observação do ambiente escolar. 

Buscando também conhecer o que pensam os funcionários da escola no que se refere, ao modo 

como funcionarios veem as exigências da SEEDUC, através de observação e entrevistas. 

Buscando descrever como funcionam as relações de poder entre funcionários da escola 

e os da secretaria de educação entendendo como se dão por meio de observação do cotidiano 
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da escola. Analisar como os discursos dos atores se adequam ao observado na realidade da 

escola, e o que foi descrito pelas teorias, para assim avaliar como se dá o funcionamento dos 

aparelhos burocráticos e as relações de poder na escola. 

Nesse sentido as hipóteses desse projeto de pesquisa são: de que as portarias estabeleci-

das pela secretaria ignoram as especificidades das escolas ou mesmo portarias anteriores, o que 

gera dificuldades no entendimento do que ainda vale das portarias anteriores e por isso acabam 

por atrapalhar o funcionamento eficiente da burocracia escolar fazendo com que os funcionários 

na escola tenham que se adaptar as novas regras, ou gerar acordos internos para contorna-las, 

mas que por conta do não entendimento claro de como vão atuar as novas regras acabam por 

dificultar o funcionamento da escola tornando seu funcionamento menos eficiente. 

A segunda hipótese é de que por estarem inseridos no contexto burocrático e nas rela-

ções de poder hierarquizadas presentes nesse contexto, alguns funcionários tendem a não ques-

tionar os problemas gerados por decisões da secretaria de educação e podem até mesmo apoiar 

essas decisões e aponta-las como necessárias. Enquanto outros não envolvidos de forma direta 

com o trabalho burocrático como os professores questionam as medidas estabelecidas pela SEE-

DUC-RJ.  

Tendo em vista o tema do trabalho, a literatura a ser utilizada apontaram para as questões 

referentes a burocracia e as relações de poder, por isso, os principais teóricos que devem orien-

tar a construção da pesquisa serão Max Weber (2012) e Michel Foucault (1979), clássicos das 

ciências sociais. 

Nesse sentido, Weber (2012) foi utilizado em sua perspectiva quanto ao papel da buro-

cracia nas sociedades modernas, buscando-se assim o entendimento de seu papel e funciona-

mento dentro da escola na perspectiva dos indivíduos que trabalham com essas relações buro-

cráticas. 

Adrian Alvarez Estrada (2012), foi utilizado para entender qual o papel da burocracia 

no contesto escolar, e quais seriam os objetivos da escola enquanto organização burocrática, 

para que assim, a analise tendo em vista a Burocracia pudesse ser aprofundada no que tange a 

escola. 

Para analisar as relações de poder que permeiam as relações entre escola analisada e a 

secretaria de educação, será usada a teoria de Foucault para entender como os funcionários 

administram e negociam as exigências burocráticas. 
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Também foi utilizada a dissertação de mestrado de Philipe Braga André (2012) para o 

entendimento de como atua o poder na escola, buscando identificar os projetos da SEEDUC, e 

como esses projetos foram executados. 

Jean Poupart (2010) em “A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológi-

cas, teóricas e metodológicas e Roberto Cardoso de Oliveira (2006) em “O trabalho do antro-

pólogo: olhar, ouvir, escrever”, serão utilizados para a construção e condução das entrevistas 

com os funcionários responsáveis pelo trabalho burocrático na escola e a construção e desen-

volvimento das observações realizadas no ambiente escolar para a construção da pesquisa. 

Os métodos a serem utilizados na pesquisa, serão: a pesquisa de campo a ser realizada 

em uma escola estadual localizada no município de Campos dos Goytacazes, visando a obser-

vação do funcionamento da escola, essa escola foi escolhida por conta do período de estágio 

nela realizado, onde questões recorrentes sobre a forma como a SEEDUC atuava foram levan-

tadas. A escola não será identificada a pedido de seus funcionarios que temem retaliações por 

parte da SEEDUC.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os métodos de observação parti-

cipante do ambiente escolar, para entender o funcionamento da instituição escolar, no que se 

refere à rotina, se atentando aos comentários de seus funcionários sobre a realidade escolar e a 

relação com a Secretaria de Educação. 

Também foram utilizadas entrevistas com funcionários chave na administração da es-

cola para entender como esses classificam as atitudes da secretaria de educação, no que tange 

as situações cotidianas da escola como o caso da falta de funcionarios, quem tem função de 

controle e disciplina na escola. 

Assim, no capítulo dois devem ser apresentados, o que é a burocracia, seguindo a pers-

pectiva de Max Weber (2012) e qual a relação da burocracia com a escola para que assim possa 

ser construída uma reflexão, para analises posteriores. No capitulo três devem ser apresentados, 

o poder de acordo com Michel Foucault (1979), como esse poder atua na escola, e os projetos de 

educação desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro de acordo com o que foi apontado por 

Philipe Braga André (2012). No capítulo, quatro serão apresentados o que foi observado em 

campo e sua relação com o que foi apresentado nos capítulos anteriores. 
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2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE BUROCRACIA NO ESTADO MODERNO  

No contexto de instabilidade política e econômica no Brasil, o Estado do Rio de Janeiro 

não é uma exceção. No que se refere à área da educação: há uma constante instabilidade na 

execução de projetos desta área, como por exemplo a troca de secretários de educação, falta de 

recursos para a execução dos projetos além de reformas no sistema de educação que são apre-

sentadas pelo governo federal, que poderão ser aplicadas em alguns anos, instabilidade essa que 

faz com que se acumulem projetos inacabados e disfuncionais que fazem com que o objetivo da 

rede de educação não seja comprido.  Nesse sentido, é importante entender o funcionamento dos 

processos burocráticos e de poder, processos esses, que interferem na forma como a educação é 

conduzida.  

Por isso, é necessário entender num primeiro ponto que a burocracia está ligada a domi-

nação racional legal, e que está fundamentada na “[...]crença na legitimidade das ordens estatuí-

das e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer 

a dominação”. (WEBER, 1994, apud ESTRADA, 2012, p. 7). É necessário se atentar também 

para o fato de a organização burocrática ser dominante nas sociedades modernas, e que o pro-

cesso de burocratização se fez universal e presente em todos os países, tendo como princípio a 

busca pela máxima eficiência pelo menos em tese.  

A burocracia, apresenta um caráter de formalização. Que poderia ser identificado em suas 

normas, racionalidade (ou a busca pela maior eficiência) e impessoalidade (não sendo possivel a 

existência de quais quer tipo de favoritismo, gratidão, simpatia ou mesmo antipatia). Todavia é 

necessário entender que essas características seguem o “tipo ideal” Werberiano, que é uma abs-

tração para possibilitar maior entendimento de suas características gerais, mas que quando apli-

cada a realidade pode não se encaixar ao seu tipo ideal. (ESTRADA, 2012).  

Há  características da burocracia que se aproximam bastante com as do poder disciplinar, 

como o fato de ambos se exercerem sobre os indivíduos pela produção de discursos que os legi-

timam e produzem registros, assim como o poder disciplinar a burocracia enquanto poder apenas 

de forma repressiva, criando recompensas para aqueles que melhor se ajustam a ela e no caso da 

burocracia em especial proporcionando crescimento dentro da hierarquia. 

Sendo objeto desse trabalho uma escola estadual e, portanto, uma instituição do Estado 

Moderno, mostra-se necessário entender como esses mecanismos da burocracia estatal e do poder 

por ela executado e legitimado na administração da escola, vão interferir em seu funcionamento. 
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O conceito de Burocracia é importante para entender o funcionamento dos mecanismos adminis-

trativos e de poder no Estado Moderno. Enquanto conceito na teoria Weberiana, é apresentado 

de uma forma diferente. Para Weber a burocracia seria parte do desenvolvimento da racionali-

dade da modernidade na área de administração do Estado Moderno. Constituindo assim, um im-

portante mecanismo de funcionamento do Estado Moderno. Nesse capítulo será apresentada a 

teoria Weberiana da burocracia e uma como esse modelo teria relação com a escola.  

2.1. Burocracia no pensamento de Max Weber 

Weber apresenta a Burocracia como um mecanismo administrativo que tem uma divisão 

estável das funções e tarefas a serem executadas e organizadas em uma rígida hierarquia, onde 

funcionários do alto escalão comandam os outros. O autor explica que essa forma de administra-

ção se fundamenta em documentos e arquivos a serem produzidos e conservados. No que tange 

aos funcionarios, esses precisam ser responsáveis pela administração precisam estar preparados 

para executar sua função, a jornada de trabalho desse funcionário deve ser rigidamente fixada de 

modo a separar seu trabalho de sua vida privada. Essa administração segue normas que os funci-

onários precisam conhecer para a melhor execução de seu trabalho. (WEBER, 2012). 

Ainda com relação ao funcionário, Weber apresenta como necessário que o mesmo, para 

ingressar no serviço burocrático, deve ser preparado e passar por provas antes de ingressar no 

trabalho burocrático. Para além disso, o mesmo deve ser fiel a seu cargo e não tratá-lo como, 

uma fonte de renda ou mesmo troca de serviços por salário. (WEBER, 2012). 

Além disso, o autor ainda apresenta que esses funcionários são dotados até certo ponto 

de uma estima social, referentes ao status vinculado, posse de certificados que qualificam esse 

funcionário e a grande necessidade de seus serviços. Essa estima pode até mesmo superar a do 

governante e por conta dessa estima esses funcionários contam com leis que o protegem contra 

insultos ou desacato.  (WEBER, 2012). 

A escolha do funcionário na burocracia de tipo puro2 é feita pela parte superior da hierar-

quia, pois assim segundo o autor garante-se que esse não terá autonomia em relação aos seus 

superiores, algo que não ocorre no caso da eleição de um funcionário burocrático, esse não se 

                                                 

2 O tipo puro é uma ferramenta utilizada por Weber para suas análises. Assim o tipo puro de burocracia esta rela-

cionada com determinadas características consideradas importantes definir a burocracia, características que po-

dem ser consideradas gerais a todos os modelos de burocracia mas que nem sempre ocorrem como é o caso do 

funcionário da burocracia que é eleito outro tipo de escolha de funcionarios na burocracia conforme apontou 

Weber (2012)  
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sente totalmente subordinado por ter sido escolhido pelos que estão abaixo na hierarquia. Weber 

aponta que os funcionários nomeados tendem a ser mais eficientes que os eleitos, pelo fato de os 

nomeados serem mais obedientes a hierarquia e por sua escolha ser focada em suas qualidades 

técnicas, algo que não se pode garantir com os funcionários eleitos já que na eleição só se pode 

conhecer o grau de qualificação e não o de experiência. (WEBER, 2012). 

Assim, Weber supõe que a escolha do funcionário por seus superiores leve em conta suas 

qualidades para a execução do trabalho e que a eleição que seria feita pela parte inferior da hie-

rarquia não levaria em conta as competências e qualidades necessárias para a execução do traba-

lho burocrático, no entanto o autor não leva em conta que essas indicações podem não estar 

relacionadas a eficiência em si, mas a favores pessoais aos indivíduos da confiança do superior 

na hierarquia que podem não executar o trabalho de forma eficiente, algo que Weber aponta 

inclusive como uma estratégia dos líderes (reis ou presidentes) para não serem controlados pelos 

funcionarios burocráticos, mas que caso adquirisse características patrimonialistas seria classifi-

cado por Weber como semi ou pré burocrático.   

Geralmente essa posição é vitalícia, o que dá certa segurança ao funcionário contra arbi-

trariedades de seus superiores, segurança essa que está associada a uma espécie de sentimento 

de pertencimento ao cargo. Todavia, Weber aponta que se essa segurança para o funcionário for 

muito grande, ela pode dificultar a colocação de funcionários tecnicamente eficientes, o que pode 

provocar redução do status desses funcionários. (WEBER, 2012). 

Esses funcionários podem contar com um salário e uma pensão para a velhice, esse salário 

é calculado de acordo com a função ocupada, ou seja, está relacionada ao status que essa função 

dá ao funcionário, e pode estar relacionada também ao tempo de serviço, toda essa segurança, 

faz com que o cargo burocrático seja uma posição buscada por muitos. (WEBER, 2012). 

O funcionário dentro da burocracia espera desenvolver uma carreira de forma a progredir 

dentro da hierarquia burocrática, de posições subalternas a posições superiores, e melhoras se 

não for de cargo pelo menos de salários, esses funcionários tenderiam a buscar que determinadas 

condições fossem estabelecidas paras as promoções como tempo de serviço e ou avaliações e, 

para além disso, buscariam restringir o acesso aos cargos aos que não portassem qualificação. 

Por isso Weber apresenta que:  

O cuidado de considerar capacidades pessoais e intelectuais, independentemente do 

caráter frequentemente subalterno do certificado de estudos, levou a uma condição na 

qual os cargos público mais elevados, principalmente os de “ministro”, são 
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preenchidos fundamentalmente sem levar em consideração tais certificados. (WE-

BER, 2012, p.22). 

Weber (2012) aponta que apesar de o desenvolvimento da economia monetária não ser 

um pré-requisito para o desenvolvimento da burocracia, favorece em muito o processo de buro-

cratização. Tal fato se deve a necessidade que a burocracia tem de recursos para se sustentar. 

Outro motivo, é que o uso de castigos físicos aos funcionários escravizados que executavam 

funções burocráticas em períodos de pouco desenvolvimento monetário não serem eficientes 

para o controle desses “funcionários” como descreve no trecho: 

[...] são muito poucas as possibilidades de que estes meios coativos funcionem de 

forma permanente. A experiência mostra que a otimização para obter e conservar uma 

rigorosa mecanização do aparelho burocrático radica em um salário monetário asse-

gurado, vinculado à possibilidade de realizar uma carreira que não esteja submetida a 

meras casualidades ou caprichos. (WEBER, 2012, p.26). 

Weber aponta que para: 

Uma rigorosa disciplina e controle, que por sua vez levem em conta o senso de honra 

do funcionário, e o cultivo de sentimentos de prestígio do grupo de status, e também 

a oportunidade de uma crítica pública, contribuem para uma rigorosa mecanização. 

Deste modo, o aparelho burocrático funciona de forma mais estrita que qualquer mo-

dalidade de escravização legal dos funcionários. Um forte sentimento de status entre 

os funcionários não somente coincide com a vontade do funcionário de subordinar-se 

ao chefe resignando toda vontade própria, mas que os sentimentos de status resultam 

dessa subordinação, pois contribuem para o equilíbrio interno da ideia que o funcio-

nário tem de si mesmo. (WEBER, 2012, p.26). 

Assim, para submeter os funcionários a uma hierarquia administrativa, seria necessária 

uma valorização moral, no sentido do prestígio representado pelo cargo, uma remuneração e a 

possibilidade de crescer na hierarquia sem precisar se submeter aos métodos empregados pela 

escravização. 

O desenvolvimento do grande Estado moderno e dos grandes partidos de massa acaba por 

fortalecer o processo de burocratização dos mesmos isso porque ambos dependem do processo 

de Burocratização de um ponto de vista técnico. (WEBER, 2012). 

Criação de exércitos, desenvolvimento de uma economia de consumo, desenvolvimento 

de aparelho policial para a pacificação das cidades e desenvolvimento dos meios de transporte 

como ferrovias e hidrovias e meios de comunicação como o telégrafo no contexto do autor e dos 

computadores no contexto atual, são fatores apresentados por Weber para o desenvolvimento da 

Burocracia. (WEBER, 2012). 

Um exemplo do que Weber aponta no que tange aos meios de comunicação pode ser 

encontrado no projeto conexão educação no Rio de Janeiro apresentado por Philipe Braga André 
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em sua dissertação de mestrado. André (2012) apresenta que o desenvolvimento do projeto co-

nexão educação, projeto esse que tinha seu foco no uso de tecnologia de informação para tornar 

mais eficiente à administração das escolas dentro do Estado do Rio de Janeiro, fornecendo com-

putadores, sistemas de reconhecimento de cartão de identificação escolar e outros, para as escolas 

estaduais. Assim, a pretensão do projeto era controlar alunos e professores desde a ida para a 

escola até seu retorno para casa, através dos registros de entrada na aula e aplicação de conteúdo 

por parte de professores e alunos, a alimentação dos alunos na escola e o uso dos cartões para 

transporte público. (ANDRÉ, 2012). 

Weber aponta que a superioridade técnica da burocracia é o que faz com que ela supere 

outras formas de organização, o autor compara a burocracia à máquina em relação a outros meios 

de produção e os motivos para isso seriam: 

Precisão, velocidade, certeza, conhecimento dos arquivos, continuidade, direção, su-

bordinação estrita, redução de desacordos e de custos materiais e pessoais são quali-

dades que, na administração burocrática pura, e fundamentalmente na sua forma mo-

nocrática3, atingem o seu nível ótimo. A burocracia planejada é, nos mencionados 

aspectos, comparativamente superior às restantes formas de administração, colegiada, 

honorífica4 e não profissional. Inclusive, tratando-se de tarefas complexas, o trabalho 

burocrático por salário resulta não somente mais preciso, mas também, em última ins-

tância, menos custoso que o serviço ad honorem formalmente não remunerado. (WE-

BER, 2012, p.37). 

Weber cita também que a burocratização pode gerar uma especialização das funções ad-

ministrativas, as atividades são confiadas a funcionários especializados, que devem cumprir suas 

funções de forma objetiva seguindo as normas estabelecidas. Além da especialização, a burocra-

cia exige também normas calculáveis, para uma calculabilidade de resultados, exigidas pela cul-

tura moderna, no que se refere à técnica e a economia. (WEBER, 2012). 

Por apresentar a necessidade de objetividade para resolver questões não levando em conta 

às pessoas e seus sentimentos, à burocracia tende a se desumanizar e se basear apenas em cálculos 

como descreve Weber:  

A sua índole peculiar, bem recebida pelo capitalismo, evolui tanto mais perfeitamente 

quanto mais “desumanizar” a burocracia, quanto mais acabadamente conseguir des-

pojar os assuntos oficiais do amor, ódio e demais fatores pessoais, irracionais e 

                                                 

3 Quando centralizada em um único chefe. 

4 O trabalho administrativo realizado ad honorem torna-se um treinamento, o qual da motivos para que o serviço 

honorífico seja realizado com maior lentidão, a saber, porque é menos formal e está menos vinculado a esque-

mas. Portanto, é mais impreciso e está menos centralizado que o trabalho burocrático, visto que depende menos 

de superiores, e porque a criação e exploração do aparelho de funcionários subordinados e serviços de arquivos 

são quase ineludivelmente mais caras. O serviço honorífico possui menos continuidade que o burocrático e fre-

quentemente é bastante caro (WEBER, 2012, p.37). 
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emocionais que fogem a todo cálculo. Esta é a índole peculiar da burocracia, e é esti-

mada como a sua virtude específica. (WEBER, 2012, p. 40). 

Weber complementa ao afirmar que: 

Quanto mais complexa e especializada devem a cultura moderna, tanto mais precisa 

de um perito pessoalmente indiferente e rigidamente “objetivo” para o seu aparelho 

sustentador externo, em vez do mestre de estruturas sociais mais antigas aberto ao 

influxo da simpatia pessoal, do favor, a graça e a gratidão. A burocracia facilita, e na 

sua combinação mais favorável, as disposições requeridas pelo aparelho externo da 

cultura moderna. Somente a burocracia colocou o fundamento para a administração 

de uma lei racional, conceptualmente sistematizada, com base em estatutos [...] (WE-

BER, 2012, p. 40). 

Weber aponta que: 

Com relação à ação administrativa propriamente dita, ou seja, com relação a toda a 

atividade estatal que é desenvolvida fora do campo da criação de leis e procedimentos 

judiciais, existe o costume de reivindicar a liberdade e o predomínio das circunstân-

cias individuais. Pensa-se que as normas gerais desempenham um papel principal-

mente negativo ao constituir-se em travas para a atividade positiva e “criativa” do 

funcionário, a qual jamais deveria ser controlada. No entanto, é essencial o fato de 

que esta administração (e possivelmente magistratura) supostamente “criativa” não 

seja um campo de livre ação voluntária, de perdão, e de favores e qualificações pes-

soais, como ocorre nas formas pré-burocráticas. Sempre existe, como regra de con-

duta, a normativa e a avaliação “racional” das finalidades “objetivas”, bem como a 

fidelidade a estas. Com relação à administração executiva, principalmente nos campos 

onde a vontade “criativa” do funcionário é mais rigorosamente estabelecida, respeita-

se a ideia, primordialmente moderna e estritamente “objetiva”, das “razões de Es-

tado”, como norma suprema e decisiva da atuação do funcionário. (WEBER, 2012, p. 

46). 

Weber destaca ainda que a ideia “objetiva” de “razões de Estado” quando arraigada à 

cultura, é um dos principais legitimadores do poder da burocracia.  

A estrutura burocrática pressupõe a concentração de recursos nas mãos do chefe segundo 

Weber, como exemplo Weber cita os exércitos burocráticos onde o Estado é o responsável por 

garantir o provimento de equipamento para os soldados, Weber também cita como exemplo o 

reitor de uma universidade que concentra os meios de investigação e o capitalista que concentra 

os meios de produção. 

O autor ainda descreve que: “Apesar da sua segura superioridade técnica, a burocracia 

tem sido em todo o descoberto um fato relativamente tardio. Isto deveu-se a um conjunto de 

obstáculos que somente despareceram totalmente sob determinadas condições políticas e soci-

ais.” (WEBER, 2012, p.52). 

Como Weber descreve no trecho a seguir: 

O predomínio da estrutura burocrática baseia-se na sua superioridade “técnica”. Aqui, 

como em geral em toda a técnica, este fato tem a seguinte consequência: o avanço 
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burocrático foi mais lento quando as formas estruturais mais antigas tinham um bom 

desenvolvimento técnico e adaptavam-se funcionalmente às necessidades do mo-

mento. (WEBER, 2012, p. 58). 

O autor descreve casos de resistência de modelos como o de iluminação a gás a expansão 

do sistema de energia elétrica algo que segundo o autor não ocorreu em áreas onde o sistema de 

iluminação a gás não havia sido implantado. (WEBER, 2012). Assim, em locais onde um modelo 

pré ou semi-burocrático tivesse se estabelecido tenderia a resistir as mudanças implementadas 

pela burocracia. 

O nivelamento resultante do fim do modelo feudal e o estabelecimento de um modelo 

democrático das diferenças sociais e econômicas mesmo que relativo, levou a estrutura burocrá-

tica ao poder, esse mesmo nivelamento interferiu na importância que as diferenças sociais e eco-

nômicas tinham na distribuição de cargos, por reduzir o domínio que grupos socialmente privi-

legiados tinham sobre a distribuição de cargos administrativos. (WEBER, 2012). 

No que tange a relação entre democracia de massas e burocracia, Weber aponta que: 

[...] a burocracia vai ligada necessariamente à moderna democracia de massas. Isto 

deriva do princípio definitório da burocracia: a regulação abstrata da prática da auto-

ridade, a qual procede do requerimento de “igualdade perante a lei” e, por conseguinte, 

do repúdio dos “privilégios” e do tratamento dos assuntos “caso a caso”. Esta regula-

ridade também provém das pré-condições sociais do surgimento das burocracias. A 

administração não burocrática de toda formação social extensa funda-se, de uma 

forma ou de outra, no fato de que as tarefas e deveres administrativos estão vinculados 

a privilégios e classes sociais, materiais ou honoríficas já existentes. Isto implica, em 

geral, um vínculo do “direito” a funções administrativas com uma exploração econô-

mica direta ou indireta, ou uma exploração “social” do “prestígio” que o tipo de auto-

ridade administrativa concede aos seus depositários. (WEBER, 2012, p. 53). 

Weber aponta que a democracia apesar de favorecer o fortalecimento da burocracia, con-

trapõe a última em alguns pontos, pois: 

[...] o conceito político de democracia, com base na “igualdade de direitos” para os 

governados, envolve os seguintes postulados: 1) prevenção da formação de um grupo 

fechado de status de funcionários a favor de uma admissibilidade universal dos cargos, 

e 2) minimização da autoridade do corpo de funcionários a favor de um avanço da 

influência da “opinião pública”, tanto quanto for possível. Por conseguinte, a demo-

cracia política procura encurtar o período de serviços por meio de eleições e com base 

em não requerer do candidato uma perícia especial. Deste modo, a democracia entra 

inevitavelmente em conflito com as tendências burocráticas geradas na luta contra o 

governo dos notáveis. O mais decisivo na democratização é a equiparação dos gover-

nados frente ao grupo governante, burocraticamente estruturado, o qual, por sua vez, 

pode desempenhar um papel bastante autocrático, tanto formalmente quanto de fato. 

(WEBER, 2012, p. 54, 55). 

A burocracia apresenta um caráter permanente, pois segundo Weber, uma vez instaurada 

plenamente a burocracia é uma das estruturas sociais mais difíceis de serem destruídas. (WE-

BER, 2012, p.59). Assim Weber afirma que: 
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A burocracia é o meio de transformar a “ação comunitária” em uma “ação societária” 

organizada racionalmente. Por isso, a burocracia, como instrumento de “societaliza-

ção” das relações de poder, foi e é um instrumento de poder de grande importância 

para quem controlar o aparelho burocrático. (WEBER, 2012, p. 59). 

Weber salienta que essa “ação societária quando bem dirigida é capaz de superar as ‘ações 

de massa’ e a ‘ação comunal', a burocratização da administração gera uma forma de poder ina-

movível. (WEBER, 2012).  

 O autor ainda destaca que o burocrata individual não consegue se opor ou escapar ao 

controle imposto pelo aparelho burocrático e, assim, esse burocrata estaria de certa forma acor-

rentado a sua atividade por meio de sua existência material e espiritual. (WEBER, 2012, p. 59). 

Além disso, o funcionário,  

Geralmente, é uma simples engrenagem de um mecanismo sempre em funcionamento 

que lhe ordena ir em um sentido essencialmente fixo. O funcionário deve realizar ta-

refas especializadas e, normalmente, não pode dar partida nem parar o mecanismo, o 

qual somente é dirigido de cima. Desta forma, o burocrata individual está ligado ao 

conjunto de todos os funcionários integrados no mecanismo. O interesse destes está 

em que o mecanismo continue funcionando e mantenha a autoridade exercida “socie-

tariamente”. (WEBER, 2012, p. 59). 

Weber descreve o caráter impessoal da burocracia, de acordo com ele essa não é vincu-

lada a uma lealdade pessoal ao chefe, sendo assim poderia ser utilizado por qualquer um que 

tivesse controle sobre o mecanismo burocrático. Como pode ser visto quando o autor descreve 

que, 

A necessidade objetiva do aparelho já existente, com o seu especial caráter “impes-

soal”, implica que – contrariamente ao que ocorre no caso de ordens feudais baseadas 

na lealdade pessoal – não seja difícil fazer funcionar esse mecanismo a serviço de 

qualquer capaz de chegar a controlá-lo. Um conjunto racionalmente organizado de 

funcionários continua funcionando regularmente depois da ocupação do terreno pelo 

inimigo; este somente tem que trocar aqueles que ocupam cargos superiores. (WE-

BER, 2012, p. 60, 61).  

Assim sendo, o aparelho burocrático, continuaria funcionando mesmo com a troca de seus 

comandantes seja por eleição ou mesmo por invasão por nações inimigas, sendo necessário ape-

nas alguém capaz de controlar o aparelho burocrático, bastando apenas a troca de funcionarios 

da parte mais elevada da burocracia. 

Weber revela que por ser um mecanismo muito arraigado, o aparelho burocrático torna-

se forte o suficiente a ponto de a revolução enquanto criação de novas formas de poder se tornar 

cada vez mais difícil principalmente quando esse aparelho burocrático domina os meios de co-

municação. (WEBER, 2012). 
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O poder da burocracia e suas consequências dependem de quem está no comando do 

aparelho burocrático: 

Neste sentido, deve-se insistir em que a burocracia, como tal, é um instrumento de 

precisão que está a serviço de interesses de dominação bastante diversificados – ex-

clusivamente políticos, bem como puramente econômicos, ou de outro tipo. Por isso, 

é conveniente não exagerar na extensão do seu paralelismo com uma democratização, 

por mais característico que este possa ser.  (WEBER, 2012, p. 64). 

Weber coloca o processo de democratização como base para o desenvolvimento do pro-

cesso burocrático mesmo não sendo necessariamente a única, o autor aponta que há outros gru-

pos, como de reis absolutistas e nobres, que ajudaram no processo de burocratização. Todavia, 

A democratização da sociedade em seu conjunto, e no significado moderno do termo, 

quer seja efetiva ou talvez somente formal, é uma base peculiarmente favorável para 

a burocratização, mesmo que não seja a única possível. Em última instância, a buro-

cracia somente tenta abrandar os poderes que lhe resistem nos âmbitos que deseja 

ocupar. Deve-se ter presente este fato, que já vimos várias vezes, e que devemos dis-

cutir reiteradamente: que a “democracia” tal como se opõe ao “poder” da burocracia”, 

apesar (e talvez por causa) do seu inevitável mas impremeditado estímulo à burocra-

tização. Em determinadas condições, a democracia promove ostensíveis rupturas e 

travas no seio da organização burocrática. Por isso, deve-se considerar a orientação 

particular tomada pela burocratização em cada caso histórico singular.  (WEBER, 

2012, p. 64, 65). 

Mesmo a burocracia sendo o meio de poder mais eficiente nas mãos do homem, esse não 

pode determinar como essa estrutura age de fato na estrutura social, ou seja, a burocracia como 

tal pode apresentar consequências não esperadas na sociedade. (WEBER, 2012). 

A burocracia ainda usa de um artifício para fortalecer seu poder perante governados e 

governantes, esse artifício em questão é o segredo. 

Toda burocracia tenta acrescentar a superioridade dos profissionalmente informados 

conservando em segredo os seus conhecimentos e propósitos. A administração buro-

crática sempre propende a ser uma administração de “sessões secretas”; tanto como 

possível, furtam a toda crítica seus conhecimentos e suas atividades. (WEBER, 2012, 

p. 68). 

A burocracia tem grande interesse na manutenção de segredos para assim poder controlar 

o chefe do executivo, o parlamento, e a opinião pública. Esse, 

[...] nítido interesse da burocracia pelo poder, no entanto, vai muito além daquelas 

áreas em que interesses puramente funcionais requerem o sigilo. A ideia de “segredo 

oficial” é uma tentativa especificamente burocrática, e a burocracia defende fanatica-

mente esse sigilo, o qual somente pode ser justificado essencialmente em âmbitos es-

pecificamente precisos. (WEBER, 2012, p. 69). 

Para reduzir ou ao menos controlar o poder dos burocratas os governantes organizam 

reuniões colegiadas para assim ter diferentes pontos de vista e não ser manipulado, assim o go-

vernante, 
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[...] explora o conhecimento técnico, ao mesmo tempo que tenta reduzir a importância 

deste e manter a sua posição dominante frente aos peritos fato, este último, que fre-

quentemente passa inadvertido. Controla cada perito por meio dos demais e faz uso 

desse emaranhado procedimento para conseguir uma visão de conjunto, bem como a 

certeza de que ninguém o induz a tomar decisões arbitrárias. (WEBER, 2012, p. 73, 

74). 

Weber descreve que sem a burocratização haveria uma mistura entre direito público e 

privado mantendo o caráter patrimonialista e personalista do poder autoritário feudal dos perío-

dos pré-burocráticos. 

Somente a burocratização do Estado, e da lei em geral, oferece uma possibilidade 

determinada de diferenciar drástica e conceitualmente uma ordem legal “objetivo” dos 

“direitos subjetivos” do indivíduo garantidos por aquele: separar o direito “público” 

do direito “privado”. O direito público regula as inter-relações da autoridade pública 

e suas relações com os “governados”; o direito privado regula as relações mútuas dos 

governados. Esta separação conceitual implica a separação conceitual do “Estado”, 

como depositário abstrato de direitos soberanos e produtor de “normas legais”, de toda 

“autoridade” pessoal dos particulares. (WEBER, 2012, p. 77, 78). 

A burocracia promove uma vida cada vez mais pautada na racionalidade promovendo o 

desenvolvimento de um “realismo racional” e uma personalidade de perito profissional, de 

acordo com Weber e por isso as instituições educacionais do continente europeu se pautariam 

em exames especiais, para medir a perícia dos inseridos nesse sistema. 

O autor destaca também que os exames especiais não são próprios dos sistemas burocrá-

ticos, mas de sistemas pré/semi-burocráticos a diferença é que no sistema plenamente burocrático 

esses exames são racionais, técnicos e específicos. Onde os diplomas dão prestígio que faz com 

que os funcionários consigam bons cargos com bons salários no aparelho burocrático. Esses di-

plomas dão prestigio e status a quem os possui e a burocracia atua de forma a manter esse sistema 

baseado em status. (WEBER, 2012). 

No que tange a relação entre a democracia e o sistema de exames Weber descreve que: 

A “democracia” também toma uma atitude ambivalente frente aos exames especiali-

zados, bem como frente a todos os fenômenos burocráticos, apesar de que a democra-

cia em si propicia estes fenômenos. Por um lado, os exames especiais implicam, ou 

parecem implicar, uma “seleção” dos indivíduos qualificados provenientes de todos 

os estamentos sociais em vez de um governo de notáveis. Por outro lado, a democracia 

resiste a que um sistema de mérito e certificados educacionais crie uma “casta” privi-

legiada. Por conseguinte, a democracia luta contra o sistema de exames especiais. 

(WEBER, 2012, p. 80). 

O autor descreve também que: 

A “democracia” reage justamente contra o necessário sentido de “status” da burocra-

cia. A democracia procura substituir a nomeação de funcionários pela sua escolha por 

períodos breves; procura substituir a destituição dos funcionários escolhidos por um 

sistema disciplinar determinado. Por conseguinte, a democracia procura substituir a 
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atribuição arbitrária do “chefe” hierarquicamente superior pela disposição, também 

arbitrária, dos governados e chefes dos partidos que os conduzem. (WEBER, 2012, p. 

83). 

O autor aponta que a burocracia cria meios para proteger os funcionários dos possíveis 

abusos do chefe acompanhando as tendências democráticas: 

[...] a burocracia, em todo o descoberto, tenta estabelecer um “direito ao cargo” im-

plantando um procedimento disciplinar e constante e anulando a atribuição totalmente 

arbitrária do “chefe” sobre o funcionário subordinado. A burocracia tenta assegurar a 

posição do funcionário, o crescimento ordenado e a segurança para velhice. Assim, a 

burocracia tem o sustento do sentimento “democrático” dos governados, que deman-

dam uma redução da dominação. (WEBER, 2012, p. 82). 

A burocracia é apontada pelo autor como uma estrutura de poder de desenvolvimento 

recente, e que à medida que se volta na história, perde-se as referências quanto ao corpo de fun-

cionários e a administração racional. 

A burocracia, assim, é uma estrutura hierarquizada e rígida, praticamente indestrutível 

que usa do que controla os nela inseridos através do salário e do prestigio em sentido de status 

perante o resto da sociedade que faz com que esses funcionários se sintam parte da estrutura, não 

se revoltando contra ela e até mesmo garantindo sua continuidade no funcionamento desse sis-

tema. 

A burocracia também usa do segredo como forma de manter os que não estão inseridos 

nela sob controle. Por mais que encontre seu desenvolvimento junto com a democracia, a buro-

cracia apresenta características que antagonizam com a democracia, como a recomendação de 

que os funcionários da burocracia sejam escolhidos através de exames ou através de seus supe-

riores hierárquicos, a questão do status e a questão do segredo oficial que restringe a informação 

a grande parte da sociedade. 

Os resultados da administração burocrática vão depender de quem comanda o aparelho 

burocrático, tem controle sobre um dos sistemas mais eficientes de administração, por todas as 

características apresentadas por esse sistema seja a forte hierarquia ou até mesmo a capacidade 

de esconder segredos. 

Conforme apresentado por Meneghetti e Faria (2011) Tragtenberg aponta a tendência a 

restrição da autonomia individual e coletiva como o principal problema representado pela buro-

cratização. Além disso, Meneghetti e Faria (2011), citando Prestes Motta apontam que  a buro-

cracia tenderia a produzir autoritarismo. Ainda seguindo Prestes Motta, Meneghetti e Faria 

(2011) apontam que haveria na burocratização outro grande problema referente ao modo ao seu 
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funcionamento que seria responsável pelo modo “burocrático de pensar”, esse "modo burocrático 

de pensar leva o homem ao vazio e à luta por pequenas posições na hierarquia social de prestígio 

e consumo" (PRESTES MOTTA, 1981, apud MENEGHETTI; FARIA, 2011, p.433).  

2.2. Burocracia e escola  

Tendo em vista o que é a burocracia, mostra-se necessário entender como e qual a relação 

da burocracia com a escola e como a primeira interfere no funcionamento da última. Por isso, 

desde já é necessário entender que a escola “[...] é amplamente burocratizada.” (ESTRADA, 

2012, p.10).  Percebe-se isso pelo uso que a escola faz “[...] de exames, nos critérios de seleção, 

de promoção e nos programas.” (ESTRADA, 2012, p.10). A escola se apresenta, enquanto orga-

nização amplamente burocratizada, organização essa que tem por função a reprodução da força 

de trabalho, mas não só dela, como também a reprodução da qualificação e da submissão. Nem 

mesmo as classes dominantes escapariam a essa reprodução. (ESTRADA, 2012). 

Essa reprodução se faria por meio da sujeição ideológica, que seria feita pelas escolas, 

mas não só por elas. Estrada (2012) aponta que outras instituições burocráticas também são res-

ponsáveis por veicular ideologias responsáveis por promover reprodução da força de trabalho. 

Apresentada como um tipo de organização burocrática a escola nessa perspectiva seria uma es-

pécie de “[...] aparelho ideológico por excelência da sociedade moderna.” (MOTTA, 2004, apud 

ESTRADA, 2012, p. 9).  

Assim, seguindo a perspectiva de Bourdieu, Estrada (2012) apresenta que:  

A prática educacional impõe aos estudantes sistemas de pensamento diferenciais, pre-

disposições de ação, segundo certo código de normas e valores, que os caracterizam 

como pertencentes a determinado grupo ou classe. Mesmo quando a escola é a mesma 

para dominantes e dominados, ela impõe a cooptação de membros isolados de outras 

classes através da ideologia. Mas ela também reproduz a divisão da sociedade em 

classes na medida em que, via de regra, a oportunidade de prosseguir não é igual para 

todos, que o capital cultural inicial também não é o mesmo, e que os cursos menos 

nobres, as especializações técnicas, acabam por arrebanhar boa parte dos menos favo-

recidos. (ESTRADA, 2012, p.9). 

Através de exames, um dos critérios para a entrada para o serviço burocrático, as classes 

dominantes garantiriam controle sobre as escolas de maior prestigio acadêmico, isso porque já 

detendo um domínio maior da cultura escolar esses grupos dominantes facilmente cumpririam 

com os exames que se apresentam do ponto de vista formal como procedimentos democráticos, 

o que lhe dá legitimidade. Assim, as classes dominadas que não detêm grande domínio da cultura 

escolar iriam para as escolas de baixa reputação acadêmica. (ESTRADA, 2012). 
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Nas escolas de grande prestigio os filhos das classes dominantes, vão deter os conheci-

mentos necessários para legitimar seu domínio sobre empresas, Estado e Universidades, o que 

faz com que seu capital cultural e social seja ampliado, dando legitimidade para que esses assu-

mam os mais altos níveis da organização burocrática. (ESTRADA, 2012). Esses funcionarios de 

níveis mais altos são descritos por Estrada (2012) como tecnoburocratas, que são justamente os 

que melhor saberiam administrar toda organização burocrática.    

Por conta desse predomínio das classes dominantes sobre as escolas de maior prestigio, 

os que não pertencem a classe dominante acabam por se encaminhar para escolas de ensino téc-

nico e profissionalizante que teriam por função “moralizar” as classes mais pobres, processo esse 

que seria comum a todas as instituições educacionais. (ESTRADA, 2012). Mas que quando vol-

tado para as classes populares assume a função de “domesticação” (MOTTA, 1990, Apud ES-

TRADA, 2012). De acordo com Estrada (2012) o ensino profissional teria função de fazer com 

que as classes populares aprendessem a se comportar conforme o desejo da classe dominante. 

Kuenzer (1989), todavia apresenta o ensino profissionalizante não como apenas ferra-

menta para o controle das classes populares, através de um ensino que só visaria a pratica, para 

execução de tarefas sem reflexão, segundo a autora as necessidades do desenvolvimento do ca-

pitalismo fizeram com que fosse necessario um ensino profissionalizante que integra os conhe-

cimentos práticos com os teóricos reflexivos. Kuenzer (1989) também apresenta que tanto o en-

sino técnico profissionalizante, focado apenas na pratica, quanto o ensino propedêutico, focado 

apenas na teoria, se tornaram desvantajosos para as classes dominantes. Sendo assim, passou a 

ser valorizado um ensino que combine Pratica e teoria, caso do ensino técnico e profissionali-

zante apresentado por Kuenzer (1989). 

Kuenzer (1989), descreve que não é a simples existência, de um ensino voltado para pra-

tica e outro para a teoria que se reproduz a dominação, mas sim a definição de quem deve ingres-

sar em cada modelo de ensino assim a autora aponta que mesmo com um ensino que integre 

pratica e teoria a reprodução ainda existiria, esse modelo só funcionaria se fosse para todos e não  

apenas direcionado a uma classe, seja ela a classe dominante ou as classes em posição inferior.    

Apesar de ser um grande auxilio para a reprodução das classes sociais, a escola não as 

cria, e mesmo sendo auxiliar a reprodução, não é a única, mas é de grande importância, por ser a 

escola a responsável por socializar indivíduos desde a mais tenra idade. (ESTRADA, 2012).  
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Ainda com relação ao auxilio que a escola prestaria a reprodução Estrada (2012), aponta 

que o saber que as escolas transmitem não tem relações apenas com uma divisão técnica do 

trabalho, mas tem relações também com a própria divisão social do trabalho. 

Da escola sairão os burocratas, mas também os operários, os empresários e os ideólo-

gos. A escola, com os seus professores, pode ser um lugar de desmascaramento de 

conflitos, mas, via de regra, ela tem uma posição orgânica na sociedade, que implica 

num trabalho sutil e continuado de preservação da ordem estabelecida e das desigual-

dades nela contidas.  (ESTRADA, 2012, p. 10). 

Estrada (2012) aponta que no século XIX, com as várias mudanças que foram ocorrendo 

como o aumento da divisão de trabalho e dos conhecimentos técnicos, viu-se a necessidade, de 

se ensinar a ler a escrever e a contar, fazendo com a educação se transformar em uma fábrica de 

homens uteis para o trabalho. Estrada (2012) descreve a educação atual como cada vez mais 

focada em formar indivíduos adaptados ao seu ambiente de trabalho, mas que deveriam ter a 

capacidade de se adaptar as mudanças sociais.  Nem todos os indivíduos passam pela escola os 

das classes inferiores tendem a não ter acesso a ela, os que tem acesso a ela seriam socializados 

para submissão, e para suas futuras carreiras profissionais. (ESTRADA, 2012).   

Nessa escola conforme apresenta Estrada (2012), 

[...]procura-se formar indivíduos para uma sociedade de organizações. A lealdade, 

responsabilidade, a alta tolerância à frustração, a capacidade de adiar recompensas e 

o desejo de ascender socialmente são valores que se traduzem não apenas em mero 

discurso, mas nos jogos e exercícios da própria escola. Às vezes essa socialização – 

que é traduzida sob uma fonte de submissão – nem sempre é eficaz. Isso porque a 

escola não tem o monopólio de transmissão ideológica, e porque as condições de vida 

podem acabar por desmentir o discurso escolar, visto que sua própria coerência enco-

bre contradições que podem ser evidenciadas em determinadas circunstâncias. (ES-

TRADA, 2012, p. 11).   

No que tange a burocracia e a administração escolar, Estrada (2012), apresenta que um 

dos problemas é “[...] a forma mecânica de pensar está tão impregnada nas concepções de edu-

cação e escola que se torna muito difícil organizá-la de outra forma, dadas as condições materiais 

que a sustentam.” (ESTRADA, 2012, p. 11).  Nesse sentido as escolas que seguem o modelo de 

organização burocrática, “[...] são planejadas e operadas como se fossem máquinas, e existe uma 

tendência que operem rotinizadas, de modo eficiente, confiável e previsível.” (ESTRADA, 2012, 

p. 11). 

Estrada (2012) apresenta que “[...]essa adequação quase total a um enfoque mecânico, no 

caso das organizações educativas em particular, tende a limitar o desenvolvimento das capacida-

des humanas, modelando os indivíduos para servirem aos requisitos da organização, ao invés de 

utilizar sua potencialidade.” (p.11). 
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Estrada (2012) também aponta que a escola não tem somente função de reproduzir as 

desigualdades ele apresenta que a escola pode também ser o local de desmascaramento das desi-

gualdades, todavia para que a escola executasse esse desmascaramento seria necessário um tra-

balho continuo, pois há uma tendência a reprodução das desigualdades, visto que a posição da 

sociedade tende a manter a reprodução das desigualdades, fazendo com que a escola seja um 

elemento de contraposição e enquanto tal tenha que trabalhar de forma árdua e continua para 

revelar as contradições sociais. 

Assim, a escola enquanto instituição burocrática precisaria, seguir alguns princípios em 

sua administração para que funcionasse da forma mais eficiente. Princípios como, divisão estável 

das funções, segurança quanto aos salários, funcionarios especializados para executar suas fun-

ções, jornada de trabalho rigidamente estabelecida, funcionarios dotando de certa estima social, 

que não deveriam tratar seus cargos como somente uma fonte de renda, impessoalidade por parte 

dos funcionarios, além de, capacidade de manter segredos.        
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3. O PODER E A ESCOLA  

Para pensar o como a escola é conduzida para além da analise burocrática, é importante 

refletir como o poder se exerce com relação aos indivíduos envolvidos na estrutura administrativa 

da mesma. Por isso devemos pensar como o poder atua nas relações entre os indivíduos que 

participam dos processos burocráticos dentro da escola. Assim, entender como se relacionam o 

poder e a burocracia dentro das relações escolares mostra-se essencial, para entender seus efeitos 

sobre o funcionamento da escola. Para isso, precisamos observar que Estado e burocracia são 

fundados nas relações de poder entre os indivíduos, e que entender como isso interfere nas prá-

ticas escolares é de suma importância para entender o funcionamento da escola estadual estudada 

que é construída em relações burocráticas e de poder. 

Nesse sentido esse capítulo tem por objetivo apresentar o que é o poder e como ele fun-

ciona, as estratégias e mecanismos que ele utiliza para se exercer e apresentar como ele se de-

senvolveu e foi executado nas escolas ao longo da modernidade. 

3.1 O poder na perspectiva de Michel Foucault  

O poder, de acordo com Foucault (1979), não é pertencente a um indivíduo ou um pe-

queno grupo de indivíduos e exercido sobre outros, pela perspectiva de Foucault o poder atra-

vessa os indivíduos todos o exercem até certo ponto, conforme descrito no seguinte trecho em 

que Foucault afirma que não se deve, 

[...]tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um 

indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; 

mas ter bem presente que o poder − desde que não seja considerado de muito longe − 

não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente 

e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como 

algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está loca-

lizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma ri-

queza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indiví-

duos não só circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 

sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de trans-

missão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. (FOU-

CAULT, 1979, p.103). 

Ainda de acordo com Foucault, 

A teoria do Estado, a análise tradicional dos aparelhos de Estado sem dúvida não es-

gotam o campo de exercício e de funcionamento do poder. Existe atualmente um 

grande desconhecido: quem exerce o poder? Onde o exerce? Atualmente se sabe, mais 

ou menos, quem explora, para onde vai o lucro, por que mãos ele passa e onde ele se 

reinveste, mas o poder... Sabe−se muito bem que não são os governantes que o detêm. 

Mas a noção de "classe dirigente" nem é muito clara nem muito elaborada. "Dominar", 

"dirigir",' "governar", "grupo no poder", "aparelho de Estado", etc.. é todo um con-

junto de noções que exige análise. Além disso, seria necessário saber até onde se 



28 

 

exerce o poder, através de que revezamentos e até que instâncias, freqüentemente ín-

fimas, de controle, de vigilância, de proibições, de coerções. Onde há poder, ele se 

exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se 

exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao 

certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui.(FOUCAULT, 1979, p.44,45). 

Foucault (1979) afirma que, o poder por não ser considerado uma propriedade sobre a 

qual alguém teria posse, ele não poderia ser vendido ou mesmo doado para outrem, o poder é 

apresentado como reprodução de relações de força e não de relações econômicas. Por isso, o 

autor afirma que o Poder é apenas existente enquanto ação. Ação essa que faria com que “o 

indivíduo, com suas características, sua identidade, fixado a si mesmo,” (FOUCAULT, 1979, 

p.92) fosse “o produto de uma relação de poder que se exerce sobre corpos, multiplicidade, mo-

vimentos, desejos, forças.” (FOUCAULT, 1979, p.92). Portanto, o indivíduo se apresenta en-

quanto resultado do exercício de poder em seu corpo. Segundo Foucault: 

Não se trata de conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo elementar, átomo 

primitivo, matéria múltipla e inerte que o poder golpearia e sobre o qual se aplicaria, 

submetendo os indivíduos ou estraçalhando−os. Efetivamente, aquilo que faz com que 

um corpo, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto in-

divíduos é um dos primeiros efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do 

poder: é um de seus primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e simultane-

amente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder 

passa através do indivíduo que ele constituiu. (FOUCAULT, 1979, p. 103).  

Foucault (1979) afirma que é no século XVIII que emerge e se consolida e dissemina, um 

novo mecanismo de poder. Esse novo mecanismo atuaria de forma capilar se exercendo sobre os 

corpos dos indivíduos, sendo responsável por moldar seus gestos, atitudes, discursos e sua forma 

de aprendizagem, sendo sua atuação cotidiana sobre os indivíduos. Esse novo mecanismo de 

poder tona o corpo produtivo ao permitir que se extraia tempo e trabalho ao invés de bens e 

riquezas. Esse novo tipo de poder se exerceria de forma continua através da Vigilância e essa 

demandaria um sistema minucioso nas correções. (FOUCAULT, 1979). 

O corpo, para Foucault, se apresenta como uma instancia importante do exercício do po-

der, segundo o autor,  

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consci-

ência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 

somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é 

uma realidade bio−política. A medicina é uma estratégia bio−politica. (FOUCAULT, 

1979, p. 47). 

Foucault (1979) descreve que para que o corpo fosse controlado com eficiência foi ne-

cessário o uso da tecnologia da disciplina, que apresar de ser uma tecnologia que remete aos 

tempos da idade média e até mesmo da antiguidade, ganhou nova forma no século XVIII onde 

suas técnicas passaram a se concentrar fazendo com que a disciplina se tornasse uma “nova 
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técnica de gestão dos homens.” (FOUCAULT, 1979, p. 61). Foucault afirma que: “A disciplina 

é, antes de tudo, a análise do espaço. E a individualização pelo espaço, a inserção dos corpos em 

um espaço individualizado, classificatório, combinatório.” (FOUCAULT, 1979, p. 61). 

O autor apresenta a disciplina como: 

[...] uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indiví-

duos. Não basta olhá−los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme à regra. E 

preciso vigiá−los durante todo o tempo da atividade e submetê−los a uma perpétua 

pirâmide de olhares. E assim que no exército aparecem sistemas de graus que vão, 

sem interrupção, do general chefe até o ínfimo soldado, como também os sistemas de 

inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permitem que cada indivíduo seja ob-

servado permanentemente. (FOUCAULT, 1979, p.62). 

Com a disciplina também aparece uma serie de registros acumulados e transmitidos, 

como os registros hospitalares, ou militares que Foucault utiliza como exemplo e os registros 

escolares como o histórico escolar, o esquadrinhamento e a individualização dos alunos por 

exemplo, esses registros produziriam um saber que serviria ao aprimoramento das técnicas. 

(FOUCAULT, 1979). “A disciplina implica um registro contínuo. Anotação do indivíduo e trans-

ferência da informação de baixo para cima, de modo que, no cume da pirâmide disciplinar, ne-

nhum detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber.” (FOUCAULT, 1979, 

p.62). 

As disciplinas segundo Foucault: “têm o seu discurso. Elas são criadoras de aparelhos de 

saber e de múltiplos domínios de conhecimento. São extraordinariamente inventivas ao nível dos 

aparelhos que produzem saber e conhecimento.” (FOUCAULT, 1979, p.106). Nesse sentido, “as 

disciplinas são portadoras de um discurso que não pode ser o do direito; o discurso da disciplina 

é alheio ao da lei e da regra enquanto efeito da vontade soberana.” (FOUCAULT, 1979, p.106). 

Elas veiculam “um discurso que será o da regra, não da regra jurídica derivada da soberania, mas 

o da regra "natural", quer dizer, da norma; definirão um código que não será o da lei mas o da 

normalização.” (FOUCAULT, 1979, p.106). Assim seriam responsáveis por produzir normali-

zação. (FOUCAULT, 1979). 

Foucault (1979) vai apresentar que o poder disciplinar tem como uma de suas represen-

tações o panopticon apresentado por Bentham, segundo o autor o panopticon, era “aquilo que os 

médicos, os penalistas, os industriais, os educadores procuravam que Bentham lhes propõe: ele 

descobriu uma tecnologia de poder própria para resolver os problemas de vigilância.” (FOU-

CAULT, 1979, p.116). O panopticon era baseado em um estratégia arquitetônica cujo foco prin-

cipal era por fim as zonas de sombra, permitido que tudo fosse visto, para que assim fosse 
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possivel educar pelo olhar.5 Essa nova tecnologia assim como o próprio poder disciplinar faz uso 

do olhar uma ferramenta que exige pouca despesa e não necessita de violência física, esse olhar 

vigia cada um e faz com que cada um sinta-se vigiado o que faz com que os indivíduos interio-

rizem o que se quer deles fazendo com que esses indivíduos vigiem a si mesmos. (FOUCAULT, 

1979).  

Foucault (1979) apresenta o panopticon como uma máquina em que não se teria uma 

força dada a alguém que exerceria de forma isolada em detrimento de outros que seriam vigiados, 

segundo o autor essa máquina atinge a todos tantos os que exercem o poder como aqueles que 

sofrem a ação do poder. Foucault aponta que é nas sociedades do século XIX que se instalam 

esse modelo, onde o poder não é 

[...] substancialmente identificado com um indivíduo que o possuiria ou que o exer-

ceria devido a seu nascimento; ele torna−se uma maquinaria de que ninguém é titular. 

Logicamente, nesta máquina ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são pre-

ponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia. De modo que eles podem 

assegurar uma dominação de classe, na medida em que dissociam o poder do domínio 

individual. (FOUCAULT, 1979, p.121). 

O autor aponta que “o panoptismo não foi confiscado pelos aparelhos de Estado mas estes 

se apoiaram nessa espécie de pequenos panoptismos regionais e dispersos. (FOUCAULT, 1979, 

p.91). Assim, os aparelhos de estado fariam uso de elementos do panoptismo, fazendo com que 

cada aparelho de Estado se apresente como uma espécie de panoptismo. Foucault no entanto, 

afirma que:  

A questão do poder fica empobrecida quando é colocada unicamente em termos de 

legislação, de Constituição, ou somente em termos de Estado ou de aparelho de Es-

tado. O poder é mais complicado, muito mais denso e difuso que um conjunto de leis 

ou um aparelho de Estado. Não se pode entender o desenvolvimento das forças pro-

dutivas próprias ao capitalismo; nem imaginar seu desenvolvimento tecnológico sem 

a existência, ao mesmo tempo, dos aparelhos de poder. (FOUCAULT, 1979, p.122). 

Foucault (1979) menciona o dito e o não dito como elementos dos dispositivos de poder, 

os dispositivos englobariam elementos discursivos e não discursivos, como os próprios discursos, 

instituições, enunciados científicos, etc., segundo Foucault esses elementos discursivos e não 

discursivos  em “um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que 

                                                 

5 “O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma torre; esta possui grandes janelas que se 

abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é dividida em salas, cada uma ocupando toda a lar-

gura da construção. Estas celas têm duas janelas: uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da 

torre; outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar um 

vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estu-

dante. Devido ao efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas si-

lhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o principio da masmorra; a luz e o olhar de um 

vigia captam melhor que o escuro que, no fundo, protegia” (FOUCAULT, 2005, apud ANDRÉ, 2012, p.85).  
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também podem ser muito diferentes,” (FOUCAULT, 1979, p.138) que serviriam como elemento 

de legitimação tanto de instituições por discursos como de discursos por instituições.  

Segundo Foucault (1979) os dispositivos de poder têm uma natureza estratégica que faz 

com que os dispositivos suponham “manipulação das relações de força.” (FOUCAULT, 1979, 

p.139). Assim, os dispositivos estão sempre inscritos “em um jogo de poder, estando sempre, no 

entanto, ligado a uma ou mais configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o 

condicionam.” (FOUCAULT, 1979, p.139). assim para Foucault os dispositivos seriam “[...]es-

tratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles.” (FOU-

CAULT, 1979, p.139). 

Foucault revela que a maneira pela qual o poder é representado no ocidente, ou seja a 

forma jurídica enquanto soberania ou mesmo a econômica enquanto produto que alguém tem 

posse e pode transferir para outrem, faz com que esse poder fique escondido no corpo social já 

que segundo Foucault, essas representações desviariam a atenção do que o poder seria o poder 

para o autor ou seja “um feixe aberto, mais ou menos coordenado (e sem dúvida mal coordenado) 

de relações”. (FOUCAULT, 1979, p.141). 

Nas sociedades ocidentais, conforme afirma Foucault (1979), haveria uma constância nas 

representações do poder, de acordo com o autor tanto o poder de cima para baixo como de baixo 

para cima são representados de forma negativa. Segundo Foucault essas representações negativas 

estão associadas a representação jurídica que se faz do poder. (FOUCAULT, 1979). 

Por isso, o autor vê como importante levar em conta que o poder não é só repressivo, pois 

segundo Foucault (1979), se ele fosse só repressivo ele não teria efeito. Então o poder de acordo 

com o autor, produz saber e prazer para que os indivíduos se submetam a ele. sendo assim, o 

poder nesta perspectiva se apresenta como algo que não é apenas destrutivo, mas como algo 

construtivo. Assim, o  

Poder não se reduz a repressão ele produz mecanismos que promovem prazer e por 

isso “produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve−se consi-

derá−lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do 

que uma instância negativa que tem por função reprimir” (FOUCAULT, 1979, p.8). 

Pois Segundo Foucault, 

[...]se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, 

da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande super−ego, 

se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é 

porque produz efeitos positivos a nível do desejo − como se começa a conhecer − e 

também a nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi possível 
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constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares 

e escolares. E a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um saber fisiológico, 

orgânico. (FOUCAULT, 1979, p. 84). 

O autor ainda fala da existência de uma articulação perpetua entre poder e saber. Foucault 

afirma que para além de um uso de saber por parte do poder, há uma criação de saber através do 

poder, assim de acordo com o autor, 

Não podemos nos contentar em dizer que o poder tem necessidade de tal ou tal des-

coberta, desta ou daquela forma de saber, mas que exercer o poder cria objetos de 

saber, os faz emergir, acumula informações e as utiliza. Não se pode compreender 

nada sobre o saber econômico se não se sabe como se exercia, quotidianamente, o 

poder, e o poder econômico. O exercício do poder cria perpetuamente saber e, inver-

samente, o saber acarreta efeitos de poder. (FOUCAULT, 1979, p.80). 

Foucault afirma ainda que, 

O humanismo moderno se engana, assim, ao estabelecer a separação entre saber e 

poder. Eles estão integrados, e não se trata de sonhar com um momento em que o 

saber não dependeria mais do poder, o que seria uma maneira de reproduzir, sob forma 

utópica, o mesmo humanismo. Não é possível que o poder se exerça sem saber, não é 

possível que o saber não engendre poder. (FOUCAULT, 1979, p.80,81). 

Sendo o poder um produtor de saber na perspectiva de Foucault, esse poder também seria 

o produtor de mecanismos de legitimação do que é verdadeiro. Assim nessa perspectiva, “[...] a 

"verdade" está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos 

de poder que ela induz e que a reproduzem. "Regime" da verdade.” (FOUCAULT, 1979, p.11). 

Portanto, a “[...] verdade não existe fora do poder ou sem poder [...]” (FOUCAULT, 1979, p.10). 

e para além disso,  

[...] ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamen-

tados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro.”(FOUCAULT, 1979,  p.10). 

Por isso, segundo Foucault (1979) haveriam combates “[...] ‘pela verdade’ ou, ao menos, 

‘em torno da verdade’ [...]” (FOUCAULT, 1979, p.11) onde deveria se entender a verdade pelas 

regras que determinam o que é verdadeiro e o que é falso regras essas que que atribuiriam efeitos 

de poder ao verdadeiro.  Esses combates seriam pelo estatuto de verdade e o papel político e 

econômico que esse estatuto de verdade representaria. (FOUCAULT, 1979). Deste modo, ao se 

falar em “verdade”, deve-se “[...] entender um conjunto de procedimentos regulados para a pro-

dução, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados.”  (FOUCAULT, 1979, 

p.11).  
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Ainda no que se refere ao poder e sua relação com a produção de verdade, Foucault (1979) 

indica que, para as relações de poder se exercerem com eficiência seria necessária a existência 

de uma acumulação dos discursos de verdade, discursos esses que seriam produzidos por todos 

os indivíduos e que possibilitaria a eles exercer o poder. Assim segundo Foucault (1979),   

[...]em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem 

relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social 

e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar 

sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do dis-

curso. Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos dis-

cursos de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos sub-

metidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê−lo através da produ-

ção da verdade. Isto vale para qualquer sociedade, mas creio que na nossa as relações 

entre poder, direito e verdade se organizam de uma maneira especial. (FOUCAULT, 

1979, p.101). 

Foucault (1979) aponta que o poder obriga os indivíduos a produzir verdade. Sendo as-

sim, os indivíduos não teriam liberdade para se negar a produzir verdade conforme pode ser visto 

no trecho: 

Para caracterizar não o seu mecanismo mas sua intensidade e constância, poderia dizer 

que somos obrigados pelo poder a produzir a verdade, somos obrigados ou condena-

dos a confessar a verdade ou a encontrá−la. O poder não para de nos interrogar, de 

indagar, registrar e institucionalizar a busca da verdade, profissionaliza−a e a recom-

pensa. No fundo, temos que produzir a verdade como temos que produzir riquezas, ou 

melhor, temos que produzir a verdade para poder produzir riquezas. Por outro lado, 

estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei e produz o discurso 

verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de poder. 

Afinal, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tareias 

e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros 

que trazem consigo efeitos específicos de poder. (FOUCAULT, 1979, p.101) 

Foucault (1979) revela também a existência de saberes que são escondidos e que ficariam 

a margem dos saberes considerados legítimos. Esse tipo de saber seriam “saberes dominados” 

(FOUCAULT, 1979, p.96), os quais Foucault descreve como sendo “blocos de saber histórico 

que estavam presentes e mascarados no interior dos conjuntos funcionais e sistemáticos e que a 

crítica pode fazer reaparecer, evidentemente através do instrumento da erudição.” (FOUCAULT, 

1979, p.96). 

Como saber dominado Foucault apresenta duas possibilidades. A primeira enquanto 

“conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em coerências funcionais ou em siste-

matizações formais.” (FOUCAULT, 1979, p.96). O autor ainda indica que “só os conteúdos his-

tóricos podem permitir encontrar a clivagem dos confrontos, das lutas que as organizações fun-

cionais ou sistemáticas têm por objetivo mascarar.” (FOUCAULT, 1979, p.96). 
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A segunda possibilidade apresentada por Foucault (1979) é a de saber dominado enquanto 

saberes desqualificados “como não competentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingê-

nuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de ci-

entificidade.” (FOUCAULT, 1979, p.96). O autor aponta que o reaparecimento desse saber não 

qualificados ou desqualificados “do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do médico paralelo 

e marginal em relação ao saber médico, do delinqüente, etc.” (FOUCAULT, 1979, p.96), saber 

esse que Foucault chama de “saber das pessoas” (FOUCAULT, 1979, p.96) e apresenta como 

sendo um saber “que não é de forma alguma um saber comum, um bom senso, mas ao contrário, 

um saber particular, regional, local, um saber diferencial incapaz de unanimidade e que só deve 

sua força à dimensão que o opõe a todos aqueles que o circundam” (FOUCAULT, 1979, p.96). 

é que se realiza a critica as instituições como as clínicas, as prisões e a escola.  

Michel Foucault (1979), revela a existência de uma dimensão de desejo presente no po-

der. Essa dimensão, faria com que todos desejassem tê-lo e seria responsável também por fazer 

com que se sujeitassem a ele, essa dimensão iria desde os que detêm posição privilegiada nas 

relações de força até aos que teriam as posições mais desprivilegiadas, essa dimensão do desejo 

seria a responsável por fazer com que os indivíduos se submetam ao poder, mesmo que esse 

poder, se exerça de forma autoritária  e destrutiva aos desprivilegiados que o desejam como é o 

caso do fascismo, o autor apresenta essa dimensão como ainda pouco conhecida. (FOUCAULT, 

1979).  

Foucault (1979) apresenta a dominação não como algo que partiria de um individuo ou 

um grupo de indivíduos sobre os outros, mas como algo que teria formas múltiplas, para o autor 

seria necessário entender como funcionam as relações de dominação nas extremidades e não 

onde seria seu centro. Isto é, entender as relações nas camadas mais baixas da sociedade não 

onde geralmente supõem-se que o poder está localizado, ou seja, a figura do rei ou mesmo do 

Estado. Foucault apresenta que é nas extremidades que esse poder se apresenta em técnicas e se 

abastece te instrumentos que lhe servirão para intervenção e até mesmo com o uso eventual da 

violência. (FOUCAULT, 1979) 

O jogo da dominação segundo Foucault (1979), se manteria constantemente alimentado 

pela existência da regra. Segundo o autor, a regra “põe em cena uma violência meticulosamente 

repetida.” (FOUCAULT, 1979, p.16). Isso porque, a regra permitiria que a violência seja feita 

ao invés de combate-la. Assim, a regra legitimaria a dominação e o uso da violência com quem 

tentasse escapar a dominação. De acordo com Foucault (1979), as regras em si seriam vazias e 
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violentas feitas apenas para servir a quem tem controle sobre elas podendo até mesmo serem 

burladas. O autor aponta que o grande jogo da história é de quem tomar as regras para si, fazendo 

com que elas se voltem contra os grupos que as criaram. (FOUCAULT, 1979). 

Nesse jogo da dominação segundo Foucault, haveria a possibilidade de luta contra o po-

der. Essa luta sobre tudo se pautaria por fazer com que esse poder, se tornasse visível onde ele 

mais se apresenta na forma mais sutil e invisível. Essa luta deveria buscar a destruição progres-

siva e tomada do poder, e não apenas uma tomada de consciência. (FOUCAULT, 1979). 

Esse poder se apresenta de forma sutil nas relações cotidianas, mas há lugares que se-

gundo Foucault esse poder se apresentaria sem sutilezas é o caso das prisões onde esse poder 

iria, agir de forma violenta, tendo a moral como uma justificativa para como ele se exerce. (FOU-

CAULT, 1979). 

Foucault (1979) vai apontar que essa luta ou resistência ao poder não é algo anterior ao 

mesmo, mas é algo que surge junto ao poder e é parte dele. O autor aponta que a resistência teria 

as mesmas características do poder assim a resistência seria “como o poder. Tão inventiva, tão 

móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua estrategica-

mente.” (FOUCAULT, 1979, p.136). Para além disso, o autor afirma que: “a partir do momento 

em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência.” (FOUCAULT, 1979, 

p.136). O autor ainda aponta que, “Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre mo-

dificar sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa.” (FOU-

CAULT, 1979, p.136). 

Foucault (1979) ainda afirma: “[...]a impressão de que o poder vacila é falsa, porque ele 

pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares... e a batalha continua.” (FOUCAULT, 1979, 

p.83). Nesse sentido, segundo o autor, o poder seguiria estratégias para manter a dominação de 

um grupo sobre outro. De acordo com o autor, “para que uma determinada relação de forças 

possa não somente se manter mas se acentuar, se estabilizar e ganhar terreno, é necessário que 

haja uma manobra.” (FOUCAULT, 1979, p.145). 

Foucault, no entanto, aponta que: “A análise dos mecanismos de poder não tende a mos-

trar que o poder é ao mesmo tempo anônimo e sempre vencedor. Trata−se ao contrário de de-

marcar as posições e os modos de ação de cada um, as possibilidades de resistência e de con-

tra−ataque de uns e de outros.” (FOUCAULT, 1979, p.126). 

Foucault aponta que o poder não existe, pelo menos, no sentido da  



36 

 

idéia de que existe, em um determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, 

algo que é um poder, me parece baseada em uma análise enganosa e que, em todo 

caso, não dá conta de um número considerável de fenômenos. Na realidade, o poder 

é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, 

mais ou menos coordenado. (FOUCAULT, 1979, p.141). 

De acordo com Foucault (1979), seria preciso entender como as estratégias de poder 

atuam nesses feixes e como elas encontram condições de execução nessas “micro-relações de 

poder” (FOUCAULT, 1979, p.142). Para além de entender o movimento de cima para baixo, 

seria necessário entender o movimento no sentido contrário, que vão ser responsáveis por fazer 

“[...] com que as estratégias que coordenam as relações de poder produzam efeitos novos e avan-

cem sobre domínios que, até o momento, não estavam concernidos.” (FOUCAULT, 1979, 

p.142).  O autor ainda descreve o poder como “[...] uma relação desigual e relativamente estabi-

lizada de forças” (FOUCAULT, 1979, p.142) O que conforme Foucault apresenta, implicasse 

em “um em cima e um em baixo, uma diferença de potencial.” (FOUCAULT, 1979, p.142). O 

autor também aponta que para que “[...] haja um movimento de cima para baixo, é preciso que 

haja ao mesmo tempo uma capilaridade de baixo para cima.” (FOUCAULT, 1979, p.142). 

3.2 Como o poder atua na escola 

Philipe André é quem vai discutir a atuação desse poder na estrutura escolar para além 

do controle de alunos, mas com o controle inclusive dos funcionarios da escola. Com o programa 

conexão educação. Philipe André, apresenta o programa Conexão Educação como um programa 

típico da sociedade de controle que surge na rede estadual de educação do Rio de Janeiro para 

complementar o poder disciplinar que estaria num momento de crise. 

Assim, André (2012) apresenta um histórico da atuação do poder disciplinar na escola e 

como os programas de educação, como o Conexão educação e outros que o antecedem atuariam 

nas escolas de modo a entender o que eles têm em comum no que tange aos seus objetivos para 

a educação no Rio de Janeiro.  

3.2.1.O Poder e a Escola 

André (2012) aponta a organização do espaço e do tempo como responsável nas nações 

ocidentais pelo fato de uma diversidade de alunos em um sistema de educação padronizado, “ 

[...]fossem disciplinados, transformados em sujeitos produtivos, bem como assimilassem ideolo-

gias e comportamentos.” (ANDRÉ, 2012, p. 24, 25). Segundo André (2012) é na modernidade 

que a concepção, organização e controle espaço e tempo se separam o que faz com que a racio-

nalidade moderna encontre terreno fértil para a organização e o exercício do controle social, 
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princípios esses que subordinaram tanto o espaço e o tempo quanto outros elementos presentes 

na escola. (ANDRÉ, 2012). Havendo assim segundo o autor uma exigência por parte das escolas 

de que esses alunos vivenciassem o espaço-tempo de maneira uniforme.  

A disciplina tanto no sentido referente ao controle do corpo, quanto no de divisão de 

saber, junto com a ideia de progresso racional teleológico, conforme André (2012) aponta, fariam 

com que “[...] a dimensão espaço temporal da escola ganha seus contornos mais nítidos e, ao 

mesmo tempo, mais ambíguos.” (ANDRÉ, 2012, p.38). E assim o autor, seguindo a perspectiva 

de Foucault aponta que a organização espaço-temporal na escola teria como objetivo incutir e 

estimular nos indivíduos comportamentos que visão o “respeito à ordem, a hierarquias e à disci-

plinarização dos corpos, das atitudes e dos movimentos.” (FOUCAULT, 2009, apud ANDRÉ, 

2012, p.38). 

André (2012) fala de uma crise das instituições e da sociedade disciplinares, que segundo 

o autor, se torna mais evidente com a divulgação de conflitos do espaço escolar que são classifi-

cados como episódios de indisciplina. André seguindo a perspectiva de Harvey (2003), aponta 

que esses episódios de indisciplina seriam fruto da colocação de indivíduos com experiencias 

espaço temporais diferentes e da exigência para que esses, cumpram da mesma forma as cobran-

ças que a escola faz dos mesmos. (ANDRÉ, 2012). Essa discussão apresentada por André (2012) 

está relacionada ao modelo de escola da modernidade que se desenhou nos séculos XIX e XX e 

os problemas ocasionados pela busca por unificar as experiencias espaço-temporais vivenciadas 

por seus alunos, o que foi responsável por gerar os conflitos, que podem ser observados no dia a 

dia das escolas. (ANDRÉ, 2012). 

Para André é necessário entender a diferença entre disciplina e controle por isso, cita 

Veiga Neto, que apresenta que o controle,   

não implica, necessariamente, uma ação contínua, mas, sim e necessariamente, uma 

ação continuada, infinita de registros e armazenamento. Nesse sentido, ele é o inverso 

da vigilância. Essa, sendo imposta o mais contínua, intensiva, ostensiva e precoce-

mente possível, acaba sendo “incorporada” por aqueles que ela toma para si como 

objeto (...). O Controle, mesmo estando a nos “ameaçar”, é episódico, descontínuo no 

que tange à coleta, processamento e armazenamento. (VEIGA-NETO, 2010 Apud 

ANDRÉ,2012, p. 133). 

A necessidade de controle social e vigilância sobre os indivíduos na perspectiva de André 

(2012), faz com que a escola se torne “[...] local privilegiado para moldar os indivíduos necessá-

rios ao convívio social.” (ANDRÉ, 2012, p.42). Assim a escola se tornaria um local “[...] para 
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incutir uma moral voltada ao trabalho, depois no seu papel de internalização de conformidade e 

respeito à ordem social vigente [...]” (ANDRÉ, 2012, p.42). 

André (2012), aponta que a organização do tempo escolar assumiria múltiplos objetivos 

que seriam: “[...]educar alunos, disciplinar e controlar alunos, professores e diretores e raciona-

lizar toda atividade educativa.” (ANDRÉ, 2012, p. 50). Assim de acordo com o autor haviam três 

necessidades básicas a serem atendidas por essa organização do tempo na escola  

[...]permitir que a grande quantidade de disciplinas e conteúdos a serem ensinados 

pudessem ser trabalhados de forma proveitosa na escola; controlar e supervisionar o 

trabalho docente e difundir e inculcar nos alunos noções de ordem e respeito a hierar-

quias e convenções materializadas no tempo e estabelecidas pela escola[...] (ANDRÉ, 

2012, p. 50, 51). 

Desse modo, de acordo com André (2012) a escola visaria disciplinar os alunos com o 

uso do tempo. O autor ainda cita outros dois exemplos: o “ritual da chamada” (SOUZA, 2009 

apud ANDRÉ, 2012, p. 51) que visa controlar os alunos e o “diário de classe” (CÂMARA; BAR-

ROS, 2006 apud ANDRÉ, 2012, p. 51) que visa o controle dos professores. Um corpo discipli-

nado de acordo com André (2012) seria mais receptivo as disciplinas no sentido de conheci-

mento, e o inverso também é visto pelo autor como verdadeiro. 

Várias características do período de implantação da escola permanecem na escola atual 

segundo André (2012), dentre elas estão: a “[...]seriação das etapas de ensino[...]” (ANDRÉ, 

2012, p. 51) e “[...] existência de uma jornada e um horário escolar determinado, da intenção de 

educar pelo tempo, dos instrumentos de controle de professores e alunos pelo tempo, além da 

racionalização via tempo das atividades educativas.” (ANDRÉ, 2012, p. 51, 52). 

Dentro da noção de racionalização moderna na organização escolar, André (2012) des-

creve que essa racionalização, que tem por objetivo disciplinar, institui divisão de trabalho na 

escola, o que segundo o autor vai levar a alterações na ordem espacial, no que se refere aos 

modelos de escola anteriormente praticados, fazendo com que se criem espaços que deveriam 

ser específicos para a atuação de cada profissional. Assim, cria-se sala para a direção, para os 

professores, secretaria escolar e etc. Por conseguinte, essas novas formas de organização admi-

nistrativa e pedagógica levaram a “[...] transformações decisivas à constituição do espaço esco-

lar. (ANDRÉ, 2012, p. 54). 

A higienização seria uma aliada da racionalização, e essas seriam responsáveis por esta-

belecer um caráter disciplinar ao espaço escolar (ANDRÉ, 2012). O autor ainda apresenta que 

um dos primeiros aspectos disciplinares é a separação do que está ou acontece dentro da escola 
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do que está e acontece fora dela. Essa divisão, teria por objetivo disciplinar os indivíduos para 

que esses tivessem atitudes diferentes nos diferentes espaços em que esses circulam. (ANDRÉ, 

2012). 

Os exercícios de disciplina e autoridade, seriam parte essencial dos tipos de relações de 

poder utilizados pela escola segundo André (2012). Esse poder “[...] é impessoal ou suprapessoal 

[...]” (VEIGA-NETO, 2003, apud ANDRÉ, 2012, p. 56). De acordo com o autor, isso faria com 

que a dimensão disciplinar da noção de espaço ganhe forma, permitindo assim “classificar e 

selecionar os sujeitos e a forma pelas quais os comportamentos e acesso se darão [...]” (ANDRÉ, 

2012, p. 56). 

André (2012) descreve que “[...] o tempo escolar, ao impor ritmos e disciplinas de pon-

tualidade e respeito a durações, constitui-se em aprendizagem para toda a vida do aluno[...]” 

(ANDRÉ, 2012, p. 67). Assim, seguindo a perspectiva de Souza (1999) e Escolano (1993), André 

(2012) apresenta o tempo como uma espécie de ordem que se aprende na escola e que seria 

utilizada para a vida toda. Nesse sentido, na perspectiva de André (2012) deve-se entender o 

espaço tempo na escola não como estruturas neutras e desprovidas de intenções. E assim, André 

(2012) cita Escolano (1998) que aponta que  

[...]os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica, estão do-

tados de significados e transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteú-

dos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que impõem suas leis 

como organizações disciplinares (ESCOLANO, 1998, apud ANDRÉ, 2012, p. 67). 

Na escola haveria um tempo e espaço determinado para cada atividade segundo André 

(2012), isso faria com que os alunos fossem divididos por salas de acordo com o progresso que 

demostram, o que faria com que eles fossem distribuídos “[...]em séries temporais de acordo com 

a idade[...]” (ANDRÉ, 2012, p. 88) e desempenho que esses apresentam, onde as aulas seriam 

“[...] divididas em tempos e espaços precisos e pré-determinados. (ANDRÉ, 2012, p. 88). 

André (2012) seguindo a perspectiva de Costa (2005), descreve que “[...] o currículo es-

colar como parte da política cultural, está envolto em disputas e conflitos de poder. (ANDRÉ, 

2012, p. 68). O currículo constituiria nesse sentido 

[...] um conjunto articulado e normatizado de saberes, regidos por uma determinada 

ordem, estabelecida em uma arena em que estão em luta visões de mundo e onde se 

produzem, elegem e transmitem representações, narrativas, significados sobre as coi-

sas e seres do mundo. (COSTA, 2005, apud ANDRÉ, 2012, p. 68). 
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André (2012) aponta a escola como uma instituição que tem suas origens bem proximas 

ao crescimento do domínio do poder disciplinar e seguindo a perspectiva de Foucault (2005) 

aponta esta como uma das maquinas do poder disciplinar. (ANDRÉ, 2012). 

André (2012) descreve que a análise de Veiga Neto (2007) se opõe a de Foucault no que 

se refere ao caráter produtivo do poder disciplinar, enquanto o ultimo ressalta a produtividade o 

primeiro aponta para restrições a criatividade e a ação dos indivíduos. Segundo André (2012). 

Harvey aponta para a capacidade dos indivíduos de romper com as condições impostas pelo po-

der disciplinar a espaço temporalidade, assim haveria a possibilidade de os indivíduos fazerem 

uma atividade contestadora e criadora em oposição ao poder disciplinar como exemplo, André 

(2012) cita a depredação dos prédios escolares tema do trabalho de Guimarães (1985). 

3.2.2 Alguns Programas de Educação no Rio de Janeiro 

No que se refere ao contexto de implantação dos programas de educação apontados por 

Philipe Braga André, tem-se que: no que tange aos profissionais, “[...] o Estado do Rio de Janeiro 

oferece uma baixa remuneração, sofre constantemente com deficiências no quadro docente [...]” 

(FALTA DE PROFESSORES..., 2010 apud ANDRÉ, 2012, p.94). “[...] e com a alta rotatividade 

dos professores [...]” (ESTRONIOLI, 2011 apud ANDRÉ, 2012, p.94). André (2012) aponta que 

essa instabilidade está presente também no “[...] alto escalão da Secretaria de Estado de Educação 

(SEEDUC)[...] (ANDRÉ, 2012, p.94).  Além da instabilidade no alto escalão da SEEDUC, André 

(2012) aponta a desconexão entre a formação e o cargo dos secretários durante o Governo Sergio 

Cabral desconexão essa que de acordo com o autor reflete nos focos da gestão desses secretários.   

Os Casos dos CIEPs6, do Programa Nova Escola e do próprio Programa Conexão Educa-

ção, os três tem em comum a descontinuidade e a descaracterização. (ANDRÉ, 2012). Outro 

ponto que eles têm em comum segundo Philipe Braga André é o fato de que “os três projetos se 

alinham” (ANDRÉ, 2012, p.95) no que “refere ao caráter implícito de regulação e controle social, 

mesclando, de forma complexa, disciplinaridade e biopoder.” (ANDRÉ, 2012, p.95). 

André (2012) seguindo a perspectiva de Rodrigues (2007), aponta o Programa Nova Es-

cola como o primeiro programa para monitoramento das escolas estaduais, inclusive com um 

sistema de avaliação em larga escala. André aponta também que esse projeto tinha pontos polê-

micos dentre eles estavam, as gratificações a funcionarios que seriam vinculadas ao desempenho 

                                                 

6 Centros Integrados de Educação Pública  



41 

 

dos alunos em avaliações realizadas pelo programa. Essas gratificações tinham problemas rela-

cionados aos seus critérios que privilegiavam diretores e professores em detrimento de outros 

funcionarios outro fator que fez com que o programa fosse criticado por professores e por seu 

sindicato SEPE7, foi a exclusão de funcionarios inativos ou de licença médica superior a 15 dias, 

esses funcionarios não tinham direito as gratificações. Além disso, “[...] a política salarial do 

período de vigência do programa esteve reduzida às gratificações do programa, não havendo 

nenhum aumento de piso salarial. (ANDRÉ, 2012, p. 100). 

André (2012) aponta também que o programa não levava em conta as características das 

escolas e de seu alunado. O programa também fez com que se instituísse um ambiente de com-

petitividade entre escolas já que essas seriam classificadas em níveis de 1 a 5 onde um seria o 

pior e 5 o melhor, as escolas passaram a competir para a obtenção de gratificações, além disso 

criou um ambiente de desconfiança e policiamento entre professores, já que apenas três séries 

eram avaliadas e ficava ao encargo dos professores destas fazerem com que seus alunos conse-

guissem o melhor resultado para obtenção de gratificações. Outro fator é que, o programa não 

forneceu investimentos para que suas metas fossem alcançadas o que fez com que as críticas ao 

programa fossem alimentadas. 

O programa Nova Escola gera alterações nas práticas de poder utilizadas nas escolas com 

os usos dos dispositivos de segurança evocados pelas politicas de avaliação em larga escala que 

aturariam visando avaliar o conjunto de alunos e não o rendimento individual algo característico 

do poder disciplinar. (ANDRÉ, 2012). O autor ainda aponta que assim como no caso dos CIEPs 

o Programa Nova Escola visaria o controle das classes populares, algo que segundo André (2012) 

retomava ideais do início do século XX no que se refere ao controle dos mais pobres, algo que 

segundo o autor estava presente no decreto do programa que apresentava “o desenvolvimento da 

cidadania e qualificação para o trabalho” (RIO DE JANEIRO, 2000, apud ANDRÉ, 2012, p. 

102) como objetivos do programa Nova Escola. 

Com o crescimento do bio-poder o objetivo deixa de ser o indivíduo e passa a ser o con-

junto dos indivíduos, ou seja o objetivo passa a ser a população (FOUCAULT, 2008, apud AN-

DRE, 2012, p.102).    

Implementado no ano de 2008 segundo André (2012) “[...]o Programa Conexão Educa-

ção tem por objetivo, através de intenso uso de tecnologias da informação, propiciar a produção 
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de informações confiáveis e em tempo real para o comando da Secretaria de Estado de Educa-

ção.” (ANDRÉ, 2012, p.12). André (2012) revela que esse programa é posto em prática em um 

contexto de crise da escola moderna. Philipe Braga André aponta também que, 

[...] nos últimos trinta anos, a rede estadual de educação do Estado do Rio de Janeiro 

vem sendo marcada por uma falta de continuidade no na condução de suas políticas 

públicas, com a introdução de projetos que pretendem transformar a realidade da edu-

cação praticada nas escolas, porém logo são abandonados ou transformados, acarre-

tando muitas vezes na perda da essência da proposta original, de acordo com as trans-

formações no cenário político fluminense. (ANDRÉ, 2012, p.12) 

A implantação do Programa Conexão Educação está inserida em um contexto de “[...] 

incorporação de novas tecnologias nas práticas pedagógicas e administrativas das escolas, em-

baladas pelo ideário corrente do final do Século XX e início do Século XXI [...]” (ANDRÉ, 2012, 

p. 93). Nesse sentido, “o Programa Conexão Educação no âmbito da rede de educação fluminense 

pode ser enquadrado no campo de tais iniciativas e busca novas formas de garantir a regulação 

das atividades escolares internas.” (ANDRÉ, 2012, p. 93). 

Esse programa segundo André (2012), trouxe mudanças como a concentração das 30 co-

ordenadorias da SEEDUC, em 14 Regionais pedagógicas e 14 administrativas separando a gestão 

pedagógica da patrimonial. 

Além disso, a reunião de diferentes coordenadorias em uma única regional promoveu 

uma maior concentração de decisões e gestão. Dessa forma, a direção da rede estadual 

de educação em grandes áreas do Estado do Rio de Janeiro estão submetidas a admi-

nistração de uma única coordenadoria. Diferentes municípios, com diferentes carac-

terísticas foram agrupados em atenção a fins de racionalidade. (ANDRÉ, 2012, p.105) 

O programa apesar de audacioso, sofreu com diversos problemas que foram desde limi-

tações orçamentarias, má gestão de recursos, limitações estruturais impostas por construções que 

não conseguiam abrigar os equipamentos necessários seja por dificuldades estruturais e de adap-

tação dos mesmos a um novo tipo de instalação elétrica, seja por problemas referentes a segu-

rança, com casos de furtos de equipamentos. (ANDRÉ, 2012). 

Além disso André (2012) revela que há problemas nas próprias regras do programa no 

que se refere ao Conexão Professor que impossibilitavam a entrega dos equipamentos necessá-

rios a todos os profissionais envolvidos apresar da necessidade dos mesmos de se habituarem 

com o uso desse equipamento para o bom funcionamento do programa. Como é o caso da exclu-

são de “[...] professores readaptados8, recém-concursados, diretores e outros funcionarios das 

                                                 

8 Professores readaptados são aqueles que, devido à extinção de seu cargo (caso dos professores do primeiro ci-

clo do ensino fundamental – nível de ensino que não mais é ofertado pela rede) ou a impossibilidade de exercer 
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escolas.” (ANDRÉ, 2012, p. 116). No caso dos recém-concursados esses receberam o equipa-

mento por conta de uma resolução de outubro de 2010. (André, 2012). 

Com o Conexão Educação, seria possível observar o funcionamento da escola como um 

todo, mas somente os que tinham permissão tinham acesso a essas informações. (ANDRÉ, 2012). 

Como esse sistema algumas características das escolas ficavam, 

[...]disponíveis e passíveis de visualização e controle pela Secretaria: cadastro de alu-

nos na unidade escolar (incluindo informações sobre a posse ou não do Cartão do 

Estudante, frequência, faltas justificadas por atestado médico ou pela família), requi-

sições, andamento e controle de obras, situação detalhada da alocação do corpo do-

cente efetivo e G.L.P9s em quadro de horários, carências de profissionais e professores 

com tempos ociosos, resumo das notas de todos os alunos (especificadas por bimes-

tre), dados sobre serviços de manutenção e reparo em equipamentos e instalações, 

bem como atos administrativos de transferência de alunos, extinção de matrícula, alo-

cação e alteração de turma, turno e curso do aluno, registro de ocorrências intra e 

extra-classe, justificativa para aulas não realizadas ou não lançadas no Conexão Es-

cola e muitos outros. (ANDRÉ, 2012, p. 120, 121). 

Nesse Programa, conforme descrito por André (2012) havia um serviço de trocas de men-

sagens entre os funcionarios da escola para que eles pudessem compartilhar informações sobre 

turmas e alunos, sem precisar do conselho de classe para isso já que haveria compartilhamento 

de informações em tempo real. O programa deveria fazer também o controle do consumo de 

merenda escolar através de um cartão dado aos estudantes para evitar assim que outras pessoas 

consumissem a merenda sem autorização para assim controlar os gastos com alimentação. (AN-

DRÉ, 2012). 

Além da troca de mensagens entre funcionarios, o Conexão Educação, no que se refere 

ao módulo Conexão Escola deveria promover maior integração dos pais ou responsáveis nas 

atividades escolares dos filhos, para isso o sistema contava com o Boletim Online e um sistema 

de envio de mensagens aos responsáveis quando o aluno apresentasse um número de faltas con-

secutivas igual ou  maior que três, avisando que o cartão de transporte seria bloqueado e que os 

pais precisariam ir a escola justificar as faltas. (ANDRÉ, 2012). 

                                                 

atividades de docência por motivos de saúde, são realocados em funções administrativas nas unidades escolares. 

(ANDRÉ, 2012, p. 116). 
9  Gratificação por Lotação Prioritária. Os profissionais que ocupam o cargo de Professor Docente I (áreas espe-

cíficas do Segundo Segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio) da rede estadual possuem carga horária 

semanal de 16 horas, das quais 12 são cumpridas em sala de aula e as demais utilizadas para planejamento de 

suas atividades. A GLP é uma gratificação concedida para os profissionais que, em decorrência de uma necessi-

dade de sua ou de outras escolas, ampliam sua carga horária de trabalho em sala de aula, recebendo um determi-

nado valor por hora de trabalho a mais. Oficialmente, a GLP deveria ser utilizada para suprir carências pontuais 

geradas por licenças e afastamentos temporários de outros profissionais. Todavia, o SEPE e a categoria alegam 

que, na prática, é utilizada para suprir necessidades de vagas reais, fato que a Secretaria Estadual de Educação 

nega. (ANDRÉ, 2012, p. 120). 
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O módulo Conexão Escola daria ao secretário de educação uma visão em tempo real do 

que acontecia nas escolas estaduais ao permitir que, 

a Secretaria de Educação obtivesse dados do funcionamento das aulas em cada sala 

da rede. Assim, o secretário, por exemplo, poderia checar, para uma dada escola, quais 

professores estavam em sala de aula, quais aulas estavam ocorrendo, o horário de iní-

cio e término das mesmas, bem como quais alunos estavam presentes, quais marcaram 

sua presença com a utilização do cartão e quais tiveram sua presença registrada me-

diante autorização do professor. Além de saber qual o conteúdo trabalhado no mo-

mento, compará-lo com a matriz curricular inserida no Conexão Gestão, observar o 

histórico das notas e da frequência de cada aluno. (ANDRÉ, 2012, p. 124). 

Por dificuldades referentes a manutenção dos computadores nas salas de aula o módulo 

Conexão Escola perdeu força e só foi mantido a parte de controle de passagens e merenda escolar, 

no momento em que André (2012) realiza seu trabalho.10 Sendo mantido apenas o Conexão Ges-

tão. (ANDRÉ, 2012). 

André (2012) aponta que os programas adotados no setor público de educação, num con-

texto neoliberal, estão ligados a um processo em que “[...] Ideias de produtividade, estabeleci-

mento de metas, racionalidade e eficiência são adotados transformando a escola pública uma 

correlata ao setor privado produtivo.” (ANDRÉ, 2012, p.127). 

O programa Conexão educação segundo André (2012) apresenta uma dimensão relacio-

nada ao caráter produtivo do poder conforme aponta Foucault. De acordo com André (2012) a 

elevação técnica da rede de educação do Estado do Rio de Janeiro  

[...] pode ser interpretada como uma tentativa de ampliar o caráter produtivo da rela-

ção de poder estabelecida entre o centro e as unidades no que se refere à extração de 

informações – ecoando sobre a gestão de recursos materiais e humanos (caso da gestão 

dos recursos da merenda, transmissão de verbas para a FETRANSPOR e alocação dos 

professores em horários e escolas). Esse aumento da produtividade em termos de pro-

dução de informações gerou reorganizações da rede no que diz respeito ao número de 

alunos matriculados e na gestão de recursos humanos. (ANDRÉ, 2012, p. 130). 

André (2012) aponta que essa renovação da rede estadual de educação “[...] consiste em 

uma nova estratégia de exercício do poder do centro de comando da Secretaria sobre as unidades 

escolares.” (ANDRÉ, 2012, p. 130).  Assim como a reunião das Coordenadorias em Regionais 

Pedagógicas e Regionais administrativas “[...] bem como a ligação direta entre escolas e a sede 

da Secretaria de Educação diminui as distâncias físicas e amplia a capacidade de interferência 

                                                 

10 Em 2017 na escola analisada o controle de merendas e passagens não funcionava mais era possivel apenas ver 

os validadores de catão sem funcionalidade. 
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direta da Secretaria na vida escolar cotidiana. (ANDRÉ, 2012, p. 131).  Isso permitiria da Secre-

taria mensurar e controlar os impactos no espaço escolar de forma mais efetiva. (ANDRÉ, 2012). 

Na busca de manter ou até mesmo ampliar a eficácia “[...] das antigas estruturas de poder 

[...]” (ANDRÉ, 2012, p. 133), novas formas de poder são postas em exercício, essas novas “[...] 

mediações das relações entre os distintos atores que compõem a rede de ensino, permeadas lar-

gamente pelo uso das tecnologias de informação, produzem [...]” (ANDRÉ, 2012, p. 133), mu-

danças, no sentido de adaptações que se fariam de forma constante. (ANDRÉ, 2012).  

O Conexão Educação apresentava como possibilidade uma lógica que conjugava poder 

disciplinar com bio-poder ao fazer com que, 

o confinamento no espaço da sala de aula, conjugado à obediência ao horário se tor-

nam ainda mais agudos e precisamente aferidos com a entrada dos equipamentos ele-

trônicos. Trata-se de, ao mesmo tempo, uma intensificação de um mecanismo disci-

plinar que se valia do espaço e do tempo como forma de controle dos indivíduos e seu 

trabalho, mas também, uma nova mediação espaço-temporal entre estes e aqueles que 

os vigiam. Existe uma relação entre o dispositivo espaço-temporal disciplinar da sala 

de aula e o novo mecanismo de segurança colocado em curso pelas senhas e cartões 

como forma de registrar a presença.  (ANDRÉ,2012, p. 133). 

Seguindo a mesma lógica merenda escolar e deslocamentos de alunos seriam controlados 

por cartões que lhes definiriam os acessos a determinadas informações. Acesso esse determinado 

pela posição que os atores (alunos, professores, direção da escola ou até mesmo o secretário ou 

secretária de educação) ocupam e o que suas senhas lhes permitiriam acessar. (ANDRÉ,2012). 

O módulo Conexão Gestão deu a Secretaria de Educação maior facilidade no controle 

dos processos administrativos segundo André (2012) “[...] número de matrículas, gastos com 

obras, merenda escolar, manutenção e reparo de equipamentos, instalações etc. Tudo pode ser 

revistado a qualquer momento e ter seus resultados questionados.” (p. 135).  

Assim, a instalação do Conexão Educação põe em funcionamento, 

[...] mecanismos de segurança que coletam informações ininterruptamente e produ-

zem avisos e convocações automáticas, reforçam o controle exercido para fora da es-

cola. Essa extensão dos mecanismos disciplinares para fora da escola encontra ecos 

no controle da circulação nos meios de transporte público. (ANDRÉ, 2012, p. 135, 

136). 

A partir de 2011, passa a haver uma combinação  

entre os mecanismos de gestão do Conexão Educação e uma vasta gama de ações 

estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da SEEDUC, reforça-se esse caráter de 

tratamento não mais no nível individual, mas no nível da “população”, uma vez que, 

o objetivo final é a elevação dos resultados da “população” de alunos, representados 

por uma média, no IDEB. (ANDRÉ, 2012, p. 137). 
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André (2012) aponta que é dessa forma  que pode-se ver que assim como o Nova Escola 

o Conexão Educação atua fazendo uso da biopolítica, onde o foco vai  deixar de ser os indivíduos 

de forma individual e passa a ser a “[...] massa de indivíduos que compõem o corpo de alunos da 

rede estadual – ainda que, para tanto, se valha de mecanismos disciplinares.” (ANDRÉ, 2012, p. 

137). 

Através do Conexão Educação e da implantação de mecanismos de segurança que esse 

possibilitou, foi possivel controlar alunos e professores através dos deslocamentos que esses exe-

cutavam “[...] a disciplina lidava com o exercício de poder sobre indivíduos fixos, estáveis em 

localizações conhecidas” (FOUCAULT, 2009 Apud ANDRÉ, 2012, p.137) O biopoder vai lidar 

com indivíduos em movimentação imprevisível e descontrolada onde o controle se apresentará 

não necessitando de fixação, pelo contrário o controle se realizará através da movimentação da 

população, essa regulação da movimentação da população será feita para controlar o aleatório e 

imprevisível. (ANDRÉ, 2012). 

Tendo em vista que o poder disciplinar não descartou o poder soberano e que o biopoder 

não descarta o poder disciplinar, mas o utiliza de forma a se tornar mais eficaz. (ANDRÉ, 2012). 

Tem-se que o programa Conexão Educação possibilitaria uma interação entre disciplina e segu-

rança. Onde a vigilância típica dos mecanismos disciplinares, que funcionam no espaço interno 

das escolas fortaleceria a atuação do mecanismo de segurança, que se estende para além do es-

paço escolar. (ANDRÉ, 2012). 

André (2012) ainda aponta a necessidade de se atentar ao fato de que  

[...]que o Programa Conexão Educação, assim como outros dispositivos de segurança, 

não operou uma negação ou substituição dos mecanismos disciplinares: na verdade, 

veio complementá-los – como no caso do controle espaço-temporal que continuou a 

operar nas escolas – ou exacerbá-los – como no caso da disciplinaridade no eixo co-

nhecimento e regulação burocrática das unidades escolares. Pode-se dizer, portanto, 

que é nas fronteiras sobrepostas e borradas entre disciplinaridade e poder disciplinar 

e segurança e biopoder que se situa o Conexão Educação. (ANDRÉ, 2012, p. 138) 

No entanto, como André já apontava em seu trabalho no ano de 2012 parte do programa 

foi abandonado, por dificuldades técnicas, no ano de 2017 apenas o módulo gestão, está funcio-

nando na escola que foi analisada é possivel ver vestígios do programa como é o caso dos vali-

dadores dos cartões de passagem dos alunos e das merendas, mas esses equipamentos já não 

operam mais. O módulo Gestão em 2017, apresentou problemas para o lançamento de notas com 

apenas 3 escolas tendo acesso ao sistema até a correção dos problemas apresentados. 
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Assim, temos que o poder, não é propriedade de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 

mas se apresenta como feixe mais ou menos coordenado de relações com diferenças de potencial 

onde um grupo poderia estar encima enquanto outro em baixo, o poder não é só repressivo ou 

destrutivo, mas é produtor de saber e vice-versa é algo que é responsável por legitimar o poder, 

o poder atravessa os indivíduos e é parte constituinte dos mesmos. 
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4.CASO DE UMA ESCOLA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES   

O lugar escolhido para realização desse trabalho foi uma escola estadual localizada no 

município de Campos dos Goytacazes11, durante o ano de 2017, local onde foi realizado o estágio 

obrigatório da licenciatura do curso de Ciências Sociais. A escola em questão tem entre 1100 e 

1200 estudantes entre ensino fundamental dois, ensino médio e NEJA12 funcionando em 3 turnos. 

No ano de 2017 a escola apresentava 125 professores, três funcionárias na direção, uma na coor-

denação e outra na função de Orientadora educacional. Não havia um porteiro responsável pela 

portaria durante os três turnos de funcionamento, bem como não havia funcionarios para a ins-

peção do pátio e dos corredores. Essa escola apresenta também funcionarios terceirizados res-

ponsáveis pela limpeza e que não podem ser alocados em outras funções. 

Na secretaria, havia uma funcionaria como Secretaria geral, e os outros funcionarios da 

administração eram, professores, que foram realocados de sua função ou mesmo uma funcionária 

que deveria atuar na inspeção de pátio e corredores, mas que acabou por ser alocada na secretaria. 

No que se refere aos professores haviam em 2017 x professores, sendo que poucos atuavam 

exclusivamente na escola analisada alguns atuavam em outras escolas da rede estadual e outros 

atuavam na rede privada, como forma de complementação de renda.  

Para o desenvolvimento das análises necessárias a esse capítulo é necessário ter em conta 

que os funcionarios, tanto dessa escola, como da SEEDUC, são obrigados a produzir “verdades”, 

conforme foi descrito por Foucault no capítulo anterior. Assim, funcionarios da SEEDUC e da 

escola estudada constroem discursos sobre e para explicar sua realidade. Esses discursos são as 

“verdades” que o poder obriga esses funcionarios a produzir. Nesse contexto é necessario ter em 

conta também que esses funcionários estão em um contexto burocrático, e estando nesse contexto 

eles são obrigados a produzir segredos sobre o funcionamento burocrático. Assim, para manter 

os segredos esses funcionarios poderiam produzir discursos que desviam das questões reais da 

burocracia. 

Foram realizadas entrevistas com duas funcionárias responsáveis pela administração da 

escola, uma delas era a diretora enquanto a outra era Coordenadora pedagógica além, das 

                                                 

11 A pedido dos funcionarios da escola o nome da mesma foi omitido para que eles não sofressem represália por 

parte da SEEDUC. 
12 Nova Educação de Jovens e Adultos 
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entrevistas, foram utilizadas conversas informais com professores e outros funcionarios durante 

os intervalos, início ou fim de aulas. 

O momento em que o presente trabalho foi realizado o Estado do Rio de Janeiro se en-

contrava em um contexto de crise, o que levou a redução de investimentos no setor da educação. 

É importante ressaltar conforme aponta Veiga Neto (2008) que a escola assim como o Estado é 

uma pratica, e sendo assim, mesmo com suas diferenças elas continuam sendo escolas.  

A escola em questão apresentou diversos problemas estruturais, como portas e janelas 

quebradas, o que fazia com que as salas ficassem cheias de mosquitos, forros de PVC quebrados 

além de problemas com lâmpadas, interruptores e tomadas danificados. Todavia, o foco desse 

trabalho não são as questões estruturais, mas as questões administrativas. Havia diversos proble-

mas com o quadro de funcionarios, principalmente pela falta de funcionarios em funções chave 

para o bom funcionamento cotidiano da escola. Como os exemplos já citados, referentes a falta 

de um porteiro que ficasse na escola durante os turnos de funcionamento, havendo somente um 

funcionário cuja função era abrir a escola as seis horas da manhã, esse funcionário ficava na 

escola de seis horas da manhã até as oito horas da manhã. Outro funcionário que professores e 

direção apontavam como de suma importância como já citado anteriormente, era o inspetor de 

pátio, havendo no quadro apenas uma funcionária para cumprir essa função, funcionária esta que 

foi alocada na secretaria da escola, for falta de funcionarios nesse setor, como citado no início 

do capitulo. Os professores relataram que no ano anterior havia uma funcionária cumprindo essa 

função, mas que essa acabou por se aposentar, pelas dificuldades referentes ao cargo e pela des-

valorização representada pelos atrasos nos salários.  

A falta de funcionarios, não atinge apenas as funções de controle de acessos e disciplina 

nessa escola, faltam também Professores, Coordenadores de turno, além disso o número de Co-

ordenadores Pedagógicos e de Orientadores Educacionais é insuficiente para a demanda da es-

cola, algo relatado pelos próprios funcionarios. E pela falta de pessoal para as funções citadas, 

acaba por surgir um outro problema que é o da concentração de funções em um único funcionário 

como é o caso da Coordenação Pedagógica e da Orientação educacional onde uma única funci-

onária de cada função fica responsável por todos os turnos da escola em questão. Para além disso, 

pela falta de inspetores e de porteiros os funcionarios, da Coordenação Pedagógica, da Orienta-

ção Educacional e da Diretoria são obrigados a suprir as funções que faltam. Assim, Diretoras, 

Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional, poderiam ser vistas circulando pelo pátio 

tentando cumprir a função de inspetoras ou mesmo da portaria, que era a de fazer com que os 
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alunos não ficassem no pátio e fossem para suas aulas. Todavia, elas não obtinham sucesso, pelo 

fato de não poderem estar no pátio e executar as funções para qual elas foram alocadas fazendo 

assim com que esse trabalho fosse ineficiente. 

Em entrevista com a Coordenadora Pedagógica13, foi relatado a existência de uma sobre-

carga te tarefas nos funcionarios da escola. Essa sobrecarga faria a função principal de seu cargo 

ficar de lado. Na entrevista a Coordenadora Pedagógica aponta que:  

No governo Estadual na escola estadual agente hoje tem uma demanda de de... tarefas 

a cumprir muito grande né!? porque além de fazer, você tem que registrar, você tem 

que fazer encaminhamento, né!? e coisas que muitas vezes não são próprias da coor-

denação pedagógica, muitas questões sociais né!? que se inserem no cotidiano escolar 

não tem um apoio de de de um trabalho social de um serviço social escolar na rede 

estadual faz muita falta, muitos desses problemas sociais de encaminhamento para o 

conselho tutelar, de envolvimento com drogas né!? ilícitas é... violência, Bullying 

tudo isso acaba  recaindo sobre a coordenação pedagógica e nós não temos né!? é... 

apoio né!? de um serviço social na escola e isso faz muita falta né!? E [pausa] a buro-

cracia tem que ser cumprida né!? não tem como você fugir dela, documentação né!?, 

atas, isso tem que ser feito a gente tem que... e muitas vezes o conselho pedagógico 

fica de lado né!? quando a pessoa faz projeto e não posso está la participando não 

posso tá lá... por conta de eu estar aqui dentro atendendo pai fazendo respondendo 

planilhas né!? fazendo relatórios, então absorve muito tempo a demanda da burocracia 

absorve muito tempo do peda do pedagógico dentro da escola. (Entrevista concedida 

ao autor do trabalho em 15 de dezembro de 2017).  

A Coordenadora Pedagógica relata que as exigências feitas pela Secretaria de Estado e 

de Educação seriam legitimas. Todavia, haveria a necessidade de um número maior de funcio-

narios para cumpri-las: 

[...] eu acho que na verdade são coisas que tem que ser feitas né!? A exigência ela é 

legitima né!? Falta mais pessoas para trabalhar, numa escola como essa por exemplo 

ela teria que ter duas coordenadoras para dar conta e só tem uma em ação ela teria que 

ter duas OEs(orientadora educacional) só tem uma né!? quer dizer então na verdade a 

sobrecarga de trabalho não é porque se pede muito é porque tem muito a fazer e não 

tem quadro de funcionarios completos, existe uma carência de profissionais na rede 

também né!? (Entrevista concedida ao autor do trabalho em 15 de dezembro de 2017).  

Toda essa questão referente a falta de funcionarios para o cumprimento de suas funções 

na máquina burocrática, gera dificuldades no cumprimento das funções burocráticas que a escola 

tem, pois, seguindo a perspectiva de Weber para um bom funcionamento da máquina burocrática 

é necessário a existência de uma divisão estável das funções a serem executadas e a existência 

de funcionarios especializados nas funções que executam, o que não é verificado nessa escola. 

Algo que pode ser constatado pela falta dos funcionarios, para ocupar as funções que aqui vão 

ser descritas como de controle de deslocamentos e disciplina, caso de porteiros e inspetores de 

                                                 

13 A pedido dos funcionarios da escola seus nomes foram omitidos 
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pátio. Também a falta de uma maior divisão de trabalho, nas áreas de Coordenação Pedagógica 

e Orientação Educacional.  Assim, a SEEDUC, Conselho Tutelar e Ministério Público, exigem 

da direção da escola um, bom funcionamento sem dar a devida contrapartida, que seria a reposi-

ção dos funcionarios necessários para executar as funções de controle de alunos. 

No Primeiro semestre de 2017, havia uma grande preocupação por parte dos funcionários 

da escola com os atrasos de salário e com as medidas de austeridade empregadas pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, como o possível aumento da taxa previdenciária.14 Assim, muitos 

funcionários teciam fortes críticas as posturas do governo do estado, tendo em vista que a má 

gestão dos recursos do estado e a descoberta dos esquemas de corrupção envolvendo o ex-Go-

vernador que foi preso por conta da operação Lava-Jato15 (O ex-governador foi padrinho político 

do atual), os funcionarios diziam que estavam pagando uma conta que não era deles e falavam 

que estavam pagando pela corrupção e má gestão que ocorreu no Governo do Estado, assim 

muitos deles criticavam medidas do Governo Estadual e por conta de atrasos nos salários chega-

ram até mesmo a fazer uma greve no  ano de 2016.  

Havia um grande desanimo por parte dos professores da escola. Esses professores, atri-

buíam seu desanimo a situação que o setor da educação no Rio de Janeiro enfrentava. Uma pro-

fessora durante um momento de reunião dos professores na sala dos professores durante o inter-

valo de aulas, fala que os professores acabam por sofrer pressão de todos os lados, da Secretaria 

de educação diretoria Coordenação pedagógica e de alunos e pais de alunos. Essa professora fala 

que mesmo sabendo que Direção e Coordenação Pedagógica, também sofrem pressão como os 

docentes. Os professores seriam a última instancia, já que os docentes esperavam poder exigir 

mais dos alunos, mas acabam por sofrer com a resistência dos mesmos. O desestimulo para tra-

balhar era tão grande que os professores questionavam se os estagiários realmente desejavam 

enfrentar aquele tipo de situação todos os dias, pergunta essa que os alunos da escola também 

fizeram, durante o estágio.  

Aqui é necessário ter em conta que como apontou Foucault (1979), as relações de poder 

atravessam os indivíduos e agem como feixes mais ou menos organizados e pirâmidalizados onde 

existe uma diferença de potencial que faz com que uns fiquem em posição de mando, enquanto 

outros ficariam em posições de obediência, existindo uma capilaridade de baixo para cima, sendo 

                                                 

14 Algo que acabou por se confirmar: Alerj aprova aumento da contribuição previdenciária (BARREIRA; FER-

REIRA, 2017) 
15 Ex-governador Sérgio Cabral é preso pela PF na Zona Sul do Rio (BRITO; BOECKEL, 2016). 
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possivel a resistência a esse poder por parte dos indivíduos que o sofrem. Assim precisamos ter 

em conta que a fala da professora em questão está inserida em um contexto de crise do poder 

disciplinar conforme aponta André (2013), o que faz com que alunos questionem e resistam ao 

poder que a escola exerce sobre eles, colocando o professor que atua diretamente com os alunos 

em situação delicada frente aos alunos, pois é exigido do professor que ele cumpra as funções de 

disciplinamento e controle dos alunos, algo que ele não consegue cumprir pela resistência que os 

alunos desenvolvem. Além disso, precisamos ter em conta que esses professores foram formados 

em sua maioria em um momento em que o poder disciplinar não sofria tanto os efeitos de sua 

crise, e muitos deles gostariam de exercer o poder disciplinar. Fazendo com que eles sintam o 

uma pressão que viria de todos os lados, desde as exigências burocráticas até a resistência dos 

alunos. 

A desvalorização que os professores sentem, é um dos elementos responsáveis pela alta 

rotatividade de funcionarios apontada por André (2012), o que pode ser relacionado com o que 

Weber (2012) indicava sobre a importância da estima social que o cargo deveria representar, para 

quem o ocupa. O cargo não deveria representar apenas uma fonte de renda para quem o exerce, 

mas um símbolo de status algo que no atual contexto parece ser justamente o contrário. O que 

explica o porquê do questionamento dos professores aos estagiários, sobre se aquilo era real-

mente o que eles almejavam para vida deles. Principalmente por a profissão de professor estar 

associada hoje a rótulos como o de sofredor conforme apontado por Ceia (2002). 

Outra questão fator de desanimo, é a insegurança com relação ao recebimento dos salá-

rios, que são considerados baixos pelos professores. Tal insegurança, estra relacionada ao fato 

de os professores terem sofrido com atrasos nos salários e parcelamento do décimo terceiro sa-

lário do ano anterior. Além disso ainda há insegurança quanto a aposentadoria com os atrasos 

nos pagamentos de aposentados e as novas regras previdenciárias o que levou diversos professo-

res que deveriam se aposentar a desistir da aposentadoria por ficar com medo de não receber16. 

Essa insegurança faz com que muitos professores mais jovens pensem na possibilidade de aban-

donar a carreira, já que se sentem o tempo todo pressionados e não tem nem mesmo garantias de 

uma aposentadoria futura. A aposentadoria e bons salários, foram apontadas por Weber como 

fatores de estimulo a realização eficiente do trabalho nas organizações burocráticas. 

                                                 

16 Servidores do RJ com salários atrasados formam fila por doações de cestas básicas: 'Fila da esperança', afir-

mou uma servidora que diz estar com a geladeira vazia. Muspe fez doação de 550 cestas básicas neste sábado 

(15). (G1 RIO DE JANEIRO, 2017) 
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No que tange a relação da direção com professores e outros funcionarios essa se apre-

senta como apoio mutuo, na maior parte do tempo. A diretora apoia e faz medidas que benefi-

ciam os professores e esses por sua vez, dão apoio a direção caso essa tenha que se opor a 

decisões da SEEDUC. Fato que foi comprovado com sua eleição no primeiro semestre com 

apenas um voto contrário, por parte dos funcionarios. Todavia, duas situações ocorridas na es-

cola fizeram com que os professores entrassem em conflito com a direção da escola.  

A primeira delas ocorreu no primeiro semestre do ano de 2017, e estava relacionada a 

transferência da sala dos professores para um local, onde os alunos a utilizavam como caminho 

para ir até a Direção, Secretaria, sala da Orientadora Educacional ou mesmo para sair da escola 

antes do termino das aulas.17 Pelo fato de essa transferência de sala não ter sido consentida e 

ter ocorrido durante a greve, realizada no ano de 2016, os professores criticaram muito a direção 

da escola. Muitos professores levantaram a questão de se essa transferência, não teria sido uma 

estratégia da direção para fazer com que os professores vigiassem os alunos já que, na falta dos 

inspetores e porteiros os professores ficariam responsáveis por impedir que os alunos saíssem 

da escola através do caminho que levava a parte da entrada dos professores que ficava a maior 

parte do tempo aberta. Os professores, percebendo isso, utilizaram como estratégia de resistên-

cia deixar que os alunos passassem pela sala, mesmo percebendo que os alunos desejavam usar 

a sala deles para sair da escola, eles alegavam que, não eram responsáveis pela portaria ou 

mesmo inspeção de corredores então não era função deles segurar os alunos. Alguns professores 

alegavam que não tinham condições de segurar os alunos. Afinal os alunos alegavam que pre-

cisavam ir as salas da Direção, Secretaria ou da Orientação educacional, como justificativa, ou 

até mesmo ignoravam quando professores pediam para que eles não utilizassem a sala para sair 

da escola. Assim, professores falavam que deixavam alunos passar, pela sala para evitar situa-

ções de conflito ou violência com os alunos, mais um dos efeitos da crise das instituições e da 

sociedade disciplinar.  

O segundo conflito com a direção ocorreu no segundo semestre, quando a escola foi 

acionada pelo ministério público por conta de alunos com muitas faltas, que por constatarem 

que não conseguiriam a nota para avançar de série, acionaram o ministério público e o conselho 

                                                 

17 A sala em questão era a antiga sala da secretaria que tinha conexão como o pátio da escola e o corredor onde 

ficavam salas da Direção, Orientação Educacional, Coordenação, a Sala da secretaria antiga sala dos professores 

e o portão de entrada de professores na escola. 
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tutelar. Por isso, as diretoras apertaram o cerco com os horários18 de chegada e saída dos pro-

fessores, bem como, pediu aos professores que tomassem bastante atenção quanto aso diários 

de classe para não dar presença a quem não estava em sala.19 Os professores, por sua vez rea-

giram criticando as liberações indevidas de alunos feitas pelas diretoras e pela orientadora edu-

cacional que abriam o portão dos alunos duas horas antes do horario final, visando liberar alu-

nos que não teriam mais aulas nos dois últimos tempos de aula, mas sem um controle dos alunos 

que realmente não tinham aulas acabavam por liberar alunos que não deveriam ser liberados, 

sem prévia consulta aos professores. 

Essa situação de falta de comunicação, que faz com que, alunos sejam liberados sem 

previa consulta aos professores, permite apontar que a falta dos funcionarios responsáveis pelo 

o funcionamento dos mecanismos de controle na escola interfere em muito no modo como o 

controle de alunos é conduzido. Já que alunos alegando falta de professor, conseguem facil-

mente sair da escola, mesmo quando o professor em questão está na escola algo que não é 

checado antes da liberação desses alunos, mesmo com o cartão de ponto próximo a sala da 

Direção que por sua vez também está na mesma sala onde se localizam o quadro de horários e 

professores que ainda não foram para as salas de aula, fato que pode ser associado as múltiplas 

funções que diretoras precisam exercer para compensar a falta dos funcionarios responsáveis 

pelo controle e disciplina. 

O que acabava por levar alunos a usarem uma característica da sociedade de controle, que 

tem foco na circulação dos indivíduos, essa característica é a flexibilidade, que permitiria aos 

indivíduos escapar ao controle. Assim, essa sociedade de controle “[...] provoca, naqueles sobre 

o qual atua, artimanhas e artifícios de escape, evasiva e (no limite) recusa.” (VEIGA-NETO, 

2008, p.54). Assim, os alunos buscariam artifícios para escapar ao controle, que seriam encon-

trados, na falta de funcionarios especializados no controle de fluxo de alunos e na falta de comu-

nicação entre professores e diretoras que assumem temporariamente a função de inspetores e 

porteiros. Isso faz com que no segundo semestre as turmas fiquem esvaziadas por conta dos 

alunos que conseguem matar aula nos corredores ou saírem da escola escondidos, por conta da 

                                                 

18 No primeiro semestre foi possivel observar que alguns professores não chegavam a escola no horario estipu-

lado chegando atrasado e não saiam no horario estipulado saindo mais cedo, pratica essa que a direção ignorou 

até o problema com o Ministério Público e o Conselho Tutelar, que fez com que a direção informasse aos profes-

sores que quem não cumprisse o horario teria descontos no salário.  
19 Caso de um professor que havia dado presença aos alunos que levaram a escola ao conselho tutelar, mesmo 

sem a presença desses alunos nas aulas. 
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falta de inspetores e porteiros. Pelo fato de o Estado não fornecer a verba para as escolas contra-

tarem novos inspetores e porteiros.  

A falta de comunicação, provocada pelo excesso de funções para um funcionário exe-

cutar, foi responsável pela aplicação de um Simulado da Prova Brasil, sem que alunos ou pro-

fessores das turmas onde o simulado seria aplicado, soubessem de tal simulado, fazendo com 

que o simulado fosse aplicado sem professores e alunos terem se planejado para isso. Apesar 

de a direção ter criado um grupo no Whats App, para comunicação entre professores e direção, 

para transmissão de informações, sobre o que está ocorrendo na escola, de maneira rápida, ao 

estilo do que se tentou no início do programa conexão educação. Isso porque, conforme relatado 

pelo professor supervisor de estágio, esse canal não estava sendo usado de forma objetiva, de 

acordo com esse professor esse grupo, tornou-se um grupo de mensagens de bom dia inclusive 

fazendo com que ele e alguns se retirassem do grupo em questão. O problema que fez com que 

professores criticassem a Coordenadora pedagógica nesse caso foi o fato de, nem mesmo os 

alunos saberem do Simulado da Prova Brasil, o que poderia indicar que ninguém, havia sido 

devidamente informado. A Coordenadora afirmou ter colocado um aviso sobre o simulado no 

grupo de Whats App da escola. Todavia, todos os professores que aplicaram a prova alegaram 

não ter visto a mensagem em questão, mesmo que alguns deles fizessem parte do grupo da 

escola. 

As críticas a Coordenadora eram frequentes principalmente nos conselhos de classe 

onde ela apresentava, propostas que a SEEDUC havia feito para impedir a reprovação20 de 

alunos, para manutenção do fluxo escolar, para que assim ocorresse uma melhora nas estatísti-

cas de reprovação do Estado do Rio de Janeiro, algo que pressionava  SEEDUC desse 2009 

quando o Rio de Janeiro ficou no penúltimo lugar no IDEB21. Os professores apontavam que 

tais medidas só visavam aumentar o trabalho deles sem uma contrapartida.  

Em conversas com o supervisor do estágio foi possivel obter informações sobre a visão 

dos professores com relação a Coordenadora Pedagógica, essa era descrita como um fantoche 

da Secretaria de Educação na escola e como defensora dos projetos considerados pelos profes-

sores como sem sentido. O que está relacionado a resistência que os professores passaram a ter 

com relação a SEEDUC, por conta da constante pressão que a última fazia sobre a escola. 

                                                 

20 Provas para recuperação de notas por bimestre além de uma prova para o último semestre, no caso da última, 

professores se negaram a fazer. 
21 Estado do Rio pula do penútimo lugar para 15º no Ideb (NETO; BOTARI, 2012). 
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O professor acompanhado durante o estágio, criticou diversas vezes os projetos que a 

SEEDUC aplicava na escola. O professor afirmava que a secretaria transformou a escola em “um 

depósito de portarias incoerentes.” Como exemplo ele cita as portarias que definiam o número 

mínimo de alunos por metro quadrado das salas e a portaria que definiu a redução do número de 

turmas, fazendo com que os alunos ficassem aglomerados em salas pequenas, ele cita o exemplo 

de uma turma do primeiro ano, onde o espaço para trânsito dos alunos entre carteiras era mínimo. 

Além das críticas apresentadas pelos professores, relacionadas a pressão que esses so-

friam, haviam críticas a Secretaria de Educação que se direcionavam ao modo como um de seus 

funcionarios o que tinha mais contato com as diretoras agia, diversas vezes foi relatado pela 

diretora da escola que esse funcionário ludibriou as diretoras durante a escolha da escola para 

um projeto piloto que ocorreria no ano seguinte, prometendo a esse que haveria permanência de 

algumas funções que mais tarde se revelaram que não teriam continuação, com esse até mesmo 

falando na reunião que nunca havia prometido a continuidade de tais funções. A diretora chega 

a falar que por conta disso tinha vontade de gravar tais reuniões para ter garantia de que isso não 

aconteceria mais. 

No entanto, algo parecido ocorreu em 2018 e foi relatado pelo professor acompanhado 

durante o estágio, o mesmo falou que durante uma reunião na sala dos professores a diretora 

informou aos professores que foi a secretaria de educação pedir verba para a escola pra ajustes 

estruturais para o novo projeto, verba essa que segundo a diretora havia sido prometida pelo 

funcionário da SEEDUC-RJ, para convencer as diretoras a participar desse projeto. Todavia, a 

diretora ao chegar na secretaria de educação foi informada que tal verba não estaria disponível, 

e questionou a funcionária informando que essa verba havia sido prometida para a participação 

no projeto piloto. A funcionária da SEEDUC, questiona se existiria algum documento que com-

prove essa promessa e informa que sem esse documento não haveria a possibilidade de ceder 

qualquer verba a escola. 

A diretora 122 da escola em entrevista apontou que existem muitas falhas na forma como 

a Secretaria de Educação conduz as escolas. 

É... tem muitas falhas né ! É... Agente sente que eles querem mudanças, eles querem 

resultados, só que muitas vezes eles não nos dão é... base nem dão condições para 

chegar a esse resultado, ao resultado né !? que eles desejam ao resultado positivo, é...  

não só na parte financeira, a financeira eu acredito que é até o mínimo pra chegar até 

la né!? ao resultado, mas é sem condições mesmo, até mesmo humanas, olha nós não 

                                                 

22 A pedido da diretora seu nome foi omitido. 
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temos porteiro, nós não temos coordenador de turno, não temos inspetor de alunos, é 

... existem carências de professor, mas esse ano por exemplo fiz partipan23 é... durante 

esse ano nós só conseguimos o professor que faz GLP que é aquela aquele professor 

que dobra sua carga horária né !? pra suprir a nossa carência a partir de maio, então 

nós tivemos um bimestre inteiro e mais uma parte de outro dando é  é... apostilas né!? 

pra pro aluno estudar e nós avaliarmos né!? então assim como eu avalio um aluno de 

matemática que tá com uma carência de matemática se eu sou pedagoga !? Eu não 

tenho habilitação pra avaliar um aluno na na disciplina de matemática, e isso nós le-

vamos um bom tempo o primeiro bimestre inteiro uma boa parte do segundo bimestre 

sem professor, isso é inadmissível, entendeu!? então é isso que eu quero te dizer, mui-

tas vezes eles não nos dão esse amparo pra chegar ao resultado, e a cobrança é extrema 

né!? Mas a gente sente que eles querem acertar, mas tem coisas que eles não conse-

guem cumprir. (Entrevista concedida ao autor do trabalho em 16 de dezembro de 

2017).  

Durante o primeiro semestre de 2017 o Conexão Educação apresentou problemas no 

lançamento das notas do primeiro bimestre que foi responsável por gerar agitação entre os pro-

fessores. O lançamento de notas pelo Conexão Educação não estava funcionando na casa dos 

professores e nem na escola, a SEEDUC com isso definiu polos para a realização do lançamento 

de notas em três escolas onde o sistema ainda funcionava. Todavia muitos professores da escola 

em questão informaram a diretora que não lançariam as notas, os professores justificavam tal 

atitude afirmando que não teriam tempo de enfrentar filas nos polos que foram definidos pela 

SEEDUC. 

Com isso a diretora da escola, para não precisar lançar as notas no lugar dos professo-

res,24 depois do fim do prazo de lançamento para professores, resolveu pagar para que o pro-

blema fosse resolvido na escola. Após a resolução do problema, a diretora informou aos pro-

fessores que eles poderiam lançar as notas na escola, mas pediu para que eles não comunicassem 

a ninguém fora da escola para que a SEEDUC não transformasse a escola em polo. O argumento 

da diretora era o de dar prioridade aos professores da escola. 

Os funcionarios dessa escola exaltavam os tempos o poder disciplinar dominava a escola, 

com alguns deles como a Orientadora Educacional, gostariam do retorno de aulas como, Educa-

ção moral e cívica, por considerar que essa aula poderia modificar as posturas dos alunos com 

relação a escola. A Orientadora Educacional é elogiada pelos funcionarios da escola por mediar 

os conflitos entre alunos e professores e resolver questões com alunos que alguns professores 

consideram perigosos. Alguns professores consideravam que ela representava o controle e a dis-

ciplina na escola, algo que se constatava no modo como alunos se referiam a Orientadora 

                                                 

23 Frase iniciada que teve seu sentido cortado, a diretora mudou sua fala. 
24 Caso os professores não lancem nota no prazo estipulado, o sistema se fecha e somente os diretores da escola 

podem lançar as notas no sistema.  
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educacional. A orientadora educacional em conversas durante o período de estagio, descrevia 

sua função como a de mediação de conflitos entre alunos, professores e pais de alunos, descrevia 

que a função dela era a de chamar pais de alunos para conversas sobre a situação deles na escola. 

Ela criticava a postura de alguns pais, por achar que esses deveriam disciplinar seus filhos antes 

de manda-los para escola. Porém, não era só aos pais e alunos que ela dirigia críticas, ela apontava 

que alguns professores também abusavam de sua posição sendo coo responsáveis pelo modo 

como os alunos agiam com relação a eles. Ela relata que em sua função sempre prefere o dialogo 

antes de medidas mais duras. 

Com a ocorrência de um episódio de violência envolvendo pessoas externas à escola que 

conseguiram entrar, pela falta de porteiros, professores passam a recorrer mais vezes ao discursos 

de disciplina e controle com alguns deles apontando a necessidade de retorno dos policiais a 

escola. Policiais esses do Programa Estadual de Integração na Segurança o PROEIS.25 

Durante a entrevista, a diretora informou como a Secretaria de Educação agiu frente ao 

caso de violência que ocorreu na escola: 

É no dia eles  é...  vieram nos deram total apoio ligaram para polícia, e ai a polícia ( 

pequena interrupção)  ta gravando! e a policia veio né!? nos dar esse apoio naquele 

momento né!? do problema, mas nada foi feito, entendeu!? nós não temos segurança, 

como eu já falei antes, não tem porteiro, não tem policia aqui dentro da escola como 

agente sempre teve, não PROEIS, sempre teve não, durante uns 3 anos nós tivemos o 

PROEIS, e... agora nós não temos mais, infelizmente pela situação financeira do Es-

tado né!? então assim é... nos deram apoio no momento né!? (Entrevista concedida ao 

autor do trabalho em 16 de dezembro de 2017). 

A escola analisada apresenta problemas de caráter administrativo e disciplinar, onde a 

falta de funcionarios e as exigências burocráticas da SEEDUC acabam por provocar problemas 

no cumprimento das obrigações disciplinares e burocráticas com relação aos alunos o que gera 

diversos conflitos internos e com a Secretaria de Educação. Além, disso há o fator de descon-

fiança que surgiu com o caso do funcionário que enganou a diretora da escola, fazendo com 

que essa apresentasse certa resistência e críticas a SEEDUC.  

Tendo em vista que a escola é uma Organização Burocrática e um instrumento de poder, 

tem-se que, a medida que a exigência burocrática não vem acompanhada de uma devida ação 

no sentido de proporcionar, garantias aos funcionarios que exercem as funções como bons 

                                                 

25 PROEIS- Programa Estadual de Integração na Segurança, o projeto foi iniciado no ano de 2012 durante o 

mandato do ex-governador Sergio Cabral, assinado pelos secretários de segurança pública e Estado de educação. 

Os objetivos apresentados na época visavam reforçar a segurança escolar, dar mais segurança aos alunos, profes-

sores, servidores administrativos e garantir a segurança patrimonial dos estabelecimentos de ensino. 
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salários, funções bem divididas e garantias para a aposentadoria esses funcionarios conseguindo 

perceber a ação do poder sobre eles e por isso esses funcionarios tenderiam a resistir a essa ação 

do poder sobre eles. 

Foi possivel perceber durante a realização do trabalho que os funcionários da escola 

produziam discursos em torno da falta de funcionários para justificar os problemas existentes 

na escola. Esses discursos, que podem ser analisados como parte de uma estratégia para desviar 

a atenção de outros problemas atribui a instancias superiores as responsabilidades pelas dificul-

dades enfrentadas na escola que em parte de fato são da responsabilidade das instâncias supe-

riores, todavia foi possivel perceber diversos problemas de comunicação que provocavam entre 

funcionários não relatados em seus discursos que explicam parte das dificuldades que essa es-

cola enfrenta. Outro Fator é o desanimo representado pela desvalorização, tanto moral quanto 

pecuniária representada pelos episódios de violência que ocorrem em toda rede tanto por parte 

de alunos como de familiares de alunos e atrasos de salários, aposentadoria e aumento da con-

tribuição Previdenciária, sem a garantia de que de fato esses funcionarios receberão suas apo-

sentadorias, como caso de uma professora que desejava se aposentar, por sua idade e desanimo 

e não pedia a aposentadoria por medo de ficar sem receber como outros aposentados da rede.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse trabalho foi possivel perceber a escola enquanto organização burocrática (ES-

TRADA, 2012), que faz uso de mecanismos de poder apontados por Foucault (1979). Seus ob-

jetivos seguindo essa perspectiva seriam, exercer controle e disciplinar alunos e pais de alunos, 

para fazer com que esses pudessem ser controlados pelas redes de poder, para isso a rede de 

educação do Estado do Rio de Janeiro implementou diversos programas, como Nova Escola e 

Conexão Educação (ANDRÉ, 2012). 

A escola que foi objeto desse trabalho apresentou diversos problemas no que se refere ao 

quadro de funcionarios, geradas pelos cortes na educação, a escola ficou sem funcionarios como 

inspetor de pátio e porteiro, essenciais para o controle e disciplinamento de alunos na escola o 

que fez com que funcionarios de outras funções tivessem que acumular suas funções mais as dos 

inspetores e porteiros para manter a escola funcionando. Todavia, durante o trabalho o que foi 

verificado, foi que funcionarios como Diretoras, Coordenadora Pedagógica e Orientadora edu-

cacional não conseguiam cumprir as exigências de seus cargos e as funções de controle e disci-

plina de alunos.   

Foi verificado também que na tentativa de resolver o problema transferindo parte da res-

ponsabilidade aos professores diversos conflitos sugiram, já que os professores, não considera-

vam justo que eles tivessem que se ocupar de tais funções estabelecendo estratégias como sim-

plesmente deixar que os alunos passassem pela sala deles para ir embora. 

Os, professores por diversas vezes, comentavam que, não aguentavam mais as exigências 

feitas de toas as partes a eles, pois para eles, o Estado e a SEEDUC não os valorizavam, princi-

palmente pelos baixos salários que esses recebiam. Assim, foi possivel observar o quão impor-

tante é a construção do status, acompanhado de bons salários, pensão para velhice e outras ga-

rantias como forma de fazer com que os funcionarios do aparelho burocrático, se tornem mais 

obedientes. 

O que foi verificado durante o período da pesquisa, foi que os funcionarios dessa escola 

apontavam a necessidade do retorno dos policiais a escola como forma de conseguir disciplinar 

os alunos, visto que, pela falta dos funcionarios responsáveis, por disciplinar e controlar os alu-

nos, esses não apareciam nas salas de aula, pois ficavam fora da sala ou saiam da escola.  

Foi possivel perceber também que para explicar os problemas da escola os funcionarios 

da mesma recorriam a um discurso em torno da falta de funcionarios e estrutura da escola, todavia 
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existiam outros fatores que explicam os problemas no funcionamento das mesmas, tais como as 

dificuldades de comunicação entre os funcionários, a desvalorização moral e salarial desses fun-

cionarios, que faz com que cada vez mais eles trabalhem apenas pelo salario e não prela status 

representado pelo cargo algo apontado por weber como de grande importância para o funciona-

mento do trabalho burocrático. 

Pretendendo realizar uma análise exploratória do funcionamento de uma escola estadual 

do município de Campos dos Goytacazes esse trabalho buscou entender o que era a burocracia e 

poder e como eles atuam na educação e especificamente nessa escola, por ser um trabalho intro-

dutório diversas questões ficaram pendentes, como por exemplo, como os funcionarios da SEE-

DUC, avaliam sua posição nessa realidade e como eles avaliariam as demandas vindas da escola, 

questões como a análise de portarias e outros documentos de forma aprofundada, e mesmo a 

ampliação da pesquisa para outras escolas como forma de verificar se os mesmos problemas 

aparecem em outras escolas da rede estadual de educação. 
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