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RESUMO 

 

 

 

     Nos estágios correspondentes à disciplina de Pesquisa e Prática Educativa I e II, o colégio 

estudado, localizado em área central da cidade de Ariranha do Pontal, apresentou uma 

realidade que endossa o grande número de impressões que considera o ensino médio um tanto 

confuso e pouco eficiente quanto a seus objetivos. Entretanto, no estágio referente à disciplina 

Pesquisa e Prática Educativa III, o colégio estudado apresentou uma configuração que parece 

menos pessimista. Fui aluno deste colégio de 1962 a 1967 tendo concluido ali o primário. 

Após 48 nos retorno na condição de observador para analisar a instituição como aluno da 

Universidade Federal Fluminense pelo curso de Ciências Sociais. Nunca pensei que um dia 

voltaria a este colégio no contexto desta situação. Vez por outra somos envolvidos por uma 

rede de conexões que fogem ao nosso domínio, e nos insere no curso de uma ou mais 

ocorrências não previstas. Esta conjunção de fatores me trouxe a este espaço escolar para 

proceder a composição deste trabalho através da observação direta focada sobre o cotidiano 

do Colégio Estadual Sigma I, acrescida dos depoimentos de pais de alunos, alunos, ex-alunos, 

entrevista com a gestora e entrevista com a equipe de coordenação pedagógica, com o intuito 

de coletar e organizar dados que possibilitem averiguar o cotidiano desta instituição de 

ensino. O que se pretende investigar, nos termos de uma de singularidade, consiste em 

descortinar o objeto responsável pela atmosfera que envolve este reduto escolar nos termos de 

sua ambiência.  Apesar da natureza normativa imanente ao processo de ensino-aprendizagem 

em seu caráter burocático, da investidura de poder do Estado à função gestora, de estar 

localizado numa área considerada de risco pelo fato de parte de seus alunos residirem em 

adjacências frequentadas por elementos que traficam drogas ilícitas, o dia a dia deste colégio 

sugere a impressão de uma funcionalidade com razoável margem de tranquilidade.  
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  ABSTRACT 

 

 

   In stages corresponding to the discipline of Research and Educational Practice I and II , the 

school studied , located in the downtown area of Ariranha Pontal, presented a reality 

endorsing the large number of impressions that considers high school somewhat confusing 

and somewhat deficient as the proposed objectives . However , at the stage concerning the 

discipline Research and Educational Practice III , the school studied showed the opposite 

reality as to what the primary and secondary education can accomplish. I was a student of this 

college from 1962 to 1967 there having completed primary . After 48 in return as an observer 

to analyze the institution as a student at the Universidade Federal Fluminense for the Social 

Sciences . I never thought that one day return to this school in the context of this situation. 

From time to time we are surrounded by a network of connections that are beyond our control 

, and inserts in the course of one or more unforeseen events. This combination of factors 

brought me to this school space to make the composition of this work through direct 

observation focused on the everyday Sigma State College , plus testimonials from parents of 

pupils , students , alumni , interview with the direction and interview with the coordinating 

education team, collect and organize data to enable ascertain the quotidian of this educational 

institution. What if you want to investigate , according to a singularity, is to uncover the 

object responsible for the atmosphere surrounding this school redoubt in terms of its 

ambience . Despite the immanent normative nature to the teaching- learning process in their 

bureaucratic character, the state power of investiture to the management function, to be 

located in an area considered at risk, because part of his students reside in adjacent frequented 

by elements who traffic illicit drugs , the day to day of this school suggests the impression of 

a feature with reasonable margin of tranquility. 
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Introdução 

 
 

 

   O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise em torno de uma gestão administrativa 

no âmbito de sua influência sobre o ambiente escolar de uma instituição de ensino público 

localizada no bairro de Pedrópolis distrito de Açunum, região periférica situada à margem 

esquerda do Rio Guassuí, no município de Ariranha do Pontal. A instituição escolhida para 

este estudo pode ser classificada como portadora uma estratégia administrativa que pressupõe 

resultados de controle como caso inusitado de uma instituição pública de ensino neste 

município, evidenciado pela observação direta das relações entre equipe gestora, professores, 

alunos, pais de alunos e funcionários auxiliares, com destaque para a atuação da Diretora, em 

função dos traços de sua personalidade e de medidas administrativas adotadas no curso de sua 

gestão. A proposição deste estudo visa comprender a dinâmica interna da instituição com 

ênfase no processo organizacional e da gestão quanto às conexões de princípios e valores 

compartilhados com este agrupamento social específico e como tais elementos são percebidos 

pelo conjunto dos atores envolvidos nesta conjunção. Buscaremos assim construir uma 

descrição das ações articuladas na organização e na gestão desta escola, no âmbito das reações 

de seus atores quanto à posibilidade de definição do que se pode considerar como elemento 

causal deste ambiente escolar. Neste caso, o apoio para a observação direta tem como base a 

discussão sociológica sobre o papel do carisma nas relações sociais, como “caso de pesquisa” 

deste estudo.  

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

NOTA 

Os nomes do município, do bairro, de escola e das pessoas concerenentes ao universo pesquisado são fictícios. 

Tal escolha justifica-se pela preservação da privacidade daqueles que cooperaram com seus depoimentos formais 

e informais durante a realização do trabalho de campo.  
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Metodologia 

    

   Observação direta do cotidiano da instituição escolar durante o período de Pesquisa e 

Prática Educativa III conversa com pais de alunos, depoimentos de ex-alunos, alunos, 

entrevista com a gestora, e entrevista com a equipe de Coordenação Pedagógica para coleta e 

organização de dados. A metodologia visa compreender os aspectos específicos e gerais do 

tema tratado, correlacionando-os os dados obtidos e fazendo o cruzamento dos mesmos de 

modo a se aproximar o máximo possível de uma realidade.   
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Capitulo 1 

 

No tempo e no espaço 

 

   O distrito de Açunum, em 1890, denominado de Freguesia de Açunum compreende toda a 

área localizada na margem esquerda do rio Guassuí, no município Ariranha do Pontal. 

Açunum que já foi Estreito de Açunum, de nome indígena, e habitado por índios dissidentes 

zacaty, em função de incorporar o nome da cidade mineira de Estreito, e atendendo a 

reivindicações populares, a mudança do nome para Açunum, se deu por decisão da Câmara 

Municipal de Ariranha do Pontal, pelo decreto-lei estadual nº 1056, de 31/12/1943. Com a 

criação de novos distritos, o antigo distrito de Açunum (antes Estreito de Açunum) foi 

anexado ao primeiro distrito de Ariranha do Pontal em 1967. 

   Uma localidade conhecida pelo nome Vila do Barro neste distrito de Açunum recebeu esta 

identificação nominal, devido o aspecto humilde das habitações de seus moradores, 

associado à visão das paredes de barro. A disposição do barro batido sobre bambus trançados 

inspirou inicialmente a designação do nome daquele espaço social. O médico de nome Pedro 

Pedrosa, dono de determinada extensão de terra que abrangia esta região, sensibilizado pela 

carência de moradia de um contingente de pessoas que trabalhavam nas plantações de café 

do município, e transitavam por suas terras sem ter onde abrigar suas famílias resolveu lotear 

a preços módicos parte de sua posse entre as famílias destes trabalhadores. Um aglomerado 

de casas com paredes de barro batido sobre bambus trançados amarrados com tiras de cipó e 

sustentados por troncos de madeira foi paulatinamente configurando a paisagem do lugar. 

Telhas ou sapé cobriam os cômodos para proteger os residentes do sol e da chuva. O Dr. 

Pedro não se preocupou com a possibilidade de não pagamento de algumas “cotas”, sempre 

dizendo para as pessoas em dificuldades: “depois a gente vê esse trem, ou; Uai sô quando 

puder você pensa nessa geringonça”. Na maioria das vezes ele não se lembrava, ou não fazia 

questão do restante da dívida. Chegou candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade, mas veio 

a falecer ao subir a escada do prédio sede do seu partido, após discursar num comício na 

Praça Santíssimo Redentor, ocasião em que compartilhava suas propostas administrativas 

para o município.  
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   Algum tempo depois, em sua homenagem, o lugar passou achamar-se Pedrópolis, o que 

pressupõe haver no sentimento de seus moradores, a compreensão de que o espírito solidário 

deste médico favoreceu a organização daquele espaço social a partir do assentamento destes  

trabalhadores cafeeiros e suas familias.  

   Os primeiros passos do Colégio Estadual Sigma I tiveram inicio em 18 de maio de 1960 

através da iniciativa do Clube de Assistência Social em oferecer um curso primário de 

qualidade que atendesse às necessidades educacionais das crianças de Vila do Barro. Num 

contexto em que de certa forma a solidariedade daquele médico favoreceu a composição 

habitacional da outrora Vila do Barro, o Clube de Assistencia Social, impregnado pela égide 

do mesmo espírito adquire um terreno e constrói uma escola primária. Com o nome de 

Grupo Escolar Sigma o colégio, iniciou suas atividades com duas salas atendendo 146 

alunos. Em 19 de maio 1961 o Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou a criação da 

Escola Sigma com base no art.40, item I da Constituição Estadual de 1947.  

    Sua primeira Diretora foi a Profª. Eleonora Pereira Novais, nora do filantropo Frederico 

que adquiriu o terreno para sua construção. A segunda diretora, Profª. Amanda de Alencastro 

exerceu o cargo de 1968 a 1984, findo seu tempo de magistério. Apesar dos mil alunos 

matriculados, as verbas não chegavam e a escola entrou num processo de deterioração. A 

Profª. Amanda deixa o cargo colocando-o à disposição dos professores. Em 1985 a Profª. 

Sinara Oliveira Roriz abraçou o desafio na condição de Diretora, recuperar este espaço 

escolar, tendo a instituição apesar das dificuldades, alcançado dois mil e trezentos alunos 

matriculados em quatro turnos. Em 07 de julho de 1992, a escola é demolida, a construção 

do novo espaço iniciada e inaugurado em 7 de abril de 1993, agora denominado Colégio 

Estadual Sigma I. Sua gestão tem sido marcada pelo forte envolvimento afetivo com a 

instituição, chegando a tratá-la como uma extensão do seu reduto familiar. 

    Como que num toque de mágica, a índole fraterna e solidária do Dr. Pedro Pedrosa que 

favoreceu o surgimento do lugar, manteve-se presente na motivação do Clube de Assistencia 

Social ao construir a escola; na atitude da Diretora Amanda de Alencastro em suprir com 

recursos próprios uniformes para alunos cujos pais em dificuldades econômicas não tinham 

condições de adquiri-los; na disposição da professora Valentina de ministrar em sua casa 

aulas com lanche reforçado para os alunos que estavam concluindo o ensino primário e iriam 

fazer as provas seletivas de ingresso ao ginasial no centro da cidade, alongando-se na pessoa 

da atual Diretora, evidenciada por uma gestão exercida ao longo de 31 (trinta e um) anos 

ininterruptos. 
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   Atualmente 37 bairros, formam o distrito de Açunum que engloba uma área de 213,7 km 

com uma população de 115.528 moradores segundo censo do IBGE de 2010. Açunum abriga 

o Aeroporto Campo Belo, O 86º Batalhão de Infantaria do Exército, uma unidade da 

PESAGRO, a 138ª Delegacia de Polícia, recentemente um polo do IFF, treze escolas 

estaduais e varias comunidades vinculadas à facções do tráfico de drogas ilícitas. No bairro 

de Pedrópolis está localizado Colégio Estadual Sigma I, a Escola de Samba Vila Verde, um 

Centro Social Universitário, a 138ª DP, e as comunidades do Churrasco, Baixada do Sigma e 

Bruguera, que abrigam elementos vinculados ao TCP, sigla da facção do tráfico de drogas 

que atua majoritariamente no município em relação à facção oponente ADA, mais presente 

na comunidade da Bastinga e adjacências do outro lado (margem direita) do rio Guassuí, que 

corta o município. Açunum e seus bairros não possuem os atrativos peculiares ao público 

jovem, como shopping's, cinemas, restaurantes badalados, teatro, livrarias, etc. Um número 

muito reduzido jovens cujas famílias têm uma situação econônica favorável, de vez en 

quando se deslocam para redutos de sociabilidade em áreas nobres da cidade que concentram 

os redutos preferenciais da juventude. Os demais jovens em situação menos afortunada 

circulam em áreas de sociabilidade no bairro que compreendem pracinhas, trailers, bailes 

funk, com certa frequencia podem ser vistos no Boulevard Shopping do outro lado do Rio 

Guassuí apenas para circular diante das vitrines sem, no entanto consumir mercadorias. O 

que esses jovens de baixo poder aquisitivo geralmente fazem no Boulevard a nivel de 

consumo é tomar sorvete de casquinha ou assistir algum filme nos finais de semana. 

    O Colégio Estadual Sigma I funciona em três turnos, abrigando alunos que residem não só 

no bairro de Pedrópolis, mas de outros bairros do distrito de Açunum, bem como alunos de 

bairros que não fazem parte do distrito. Apesar de estar localizada numa área considerada de 

risco, não se tem observado ações conflitantes entre seus alunos dentro e fora de seus muros. 

Não que conflitos inexistam. Eles existem. Todavia, a Diretora e sua equipe têm conseguido 

com estilo próprio administrar os conflitos. A explicação para este fato que chama a atenção 

se deve à verificação do profundo respeito que alunos, pais de alunos, figuras importantes do 

bairro e lideranças das comunidades nutrem pela Diretora da instituição, no exercício do 

cargo desde 1985, fato de contorno que deveras não se encontra dentro do que pode ser 

considerado normal, em desuso, mas que nesta realidade é verídico.  

   Conforme levantamento do censo escolar realizado em 2014, o Colégio Estadual Sugma I 

disponibiliza para seus alunos em três etapas de ensino nas modalidades Fundamental, 

Médio e Ensino de Jovens e Adultos em turnos manhã, tarde e noite. A infraestrutura dispõe 
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de água filtrada, água esgoto da rede concecionária Águas do Paraíba, energia da rede 

concecionária Ampla, coletores de lixo destinado á coleta periódica, acesso à internet, e 

banda larga. As dependências do seu espaço físico compreende um prédio de dois andares 

com 17 salas de aulas, 171 funcionários, sala da diretoria, sala da coordenação pedagógica, 

dos professores, sala da secretaria, laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra 

de esportes coberta, alimentação escolar para os alunos, cozinha, biblioteca, banheiro dentro 

do prédio, banheiro adequado para alunos com necessidades especiais, dependencias e vias 

adequadas para alunos com necessidades especiais, banheiro com chuveiro, refeitório, 

despensa, almoxarifado, auditórioi, pátio coberto, pátio descoberto e área verde. Dos 

equipamentos e acessórios, auxiliares para a prática educativa, possui 17 computadores 

administrativos, 28 computadores para alunos, 5 TV’s, 1 copiadora, 5 equipamentos de som, 

9 impressoras, 1 equipamento de multimídia, TV, Videocassete, DVD, antena parabólica, 

copiadora, rertoprojetor, impressora, aparelho de som, projetor multimídia (data show), fax, 

câmera fotográfica, filmadora e instrumentos da banda marcial. 

 

 

 

 

Laboratório de Informática 
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    As dependências do colégio, conforme a sequência das imagens; demonstra bom estado 

de conservação apresentando pouca necessidade de reparos. Não há indicativo de 

depredação praticado por alunos de forma intencional. De vez em quando algumas 

brincadeiras não muito bem avaliadas pelos alunos, resultam em algum dano, mas nada 

que possa gerar preocupação por alguma ação intencionada. Não há indícios desta prática 

nesta instituição. Há algumas pichações em carteiras que se poder perceber não serem 

muito recentes. Não há nesta escola descaso pelas condições materiais de seu patrimônio, 

no que se deduz haver um percentual de consideração com a coisa pública que respeita o 

conjunto patrimonial do colégio. Vários profissionais da educação consideram o espaço 

físico da escola, um elemento de grande importancia para o processo de ensino-

aprendisagem, e que precisa ser tratado de acordo com o grau de sua relevância.  

 

“A escola é uma das nossas moradas e deve ser preservada para acolher bem os alunos, no 

presente e no futuro. Escola bonita não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas 

um espaço no qual se intervém de maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que 

as pessoas possam se sentir confortáveis e consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes 

pertence”. Terezinha Azerêdo Rios É graduada em Filosofia e doutora em Educação. 

(http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-

630910.shtml 

 

"a arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou seja, como um elemento 

do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela seja por si mesma bem explícita ou 

manifesta" (Escolano, 2001, p. 45). Sendo assim, "a localização da escola e suas relações com 

a ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos 

próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior respondem a padrões culturais e 

pedagógicos que a criança internaliza e aprende”. (Escolano, 2001, 

(http://cev.org.br/biblioteca/espaco-fisico-escolar-objeto-indispensavel 

 

  “O enfoque principal do artigo está na análise da importância do espaço físico escolar no 

ensino e na aprendizagem. A estrutura física da escola, assim como sua organização, 

manutenção e segurança revelam muito sobre a vida que ali se desenvolve ou que se quer 

desenvolver. Desta forma pensou-se estudar e observar o que o Espaço Escolar revela. Para, 

Didonet (2002) o espaço da escola não é apenas um território, que guarda alunos, livro 

professores, mas é ugar de aprendizagem, há uma docência neste espaço, ele caminha com 

adinâmica social: gera ideias, busca o conhecimento, além de ser alegre e aprazível e 

confortável”. (http:// online.unisc.br acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/11835/1664  

 

http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://cev.org.br/biblioteca/espaco-fisico-escolar-objeto-indispensavel
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   No que diz respeito ao espaço físico conforme as citações compartilhadas acima, o 

demonstrativo verificado no Colégio estadual Sigma I dentro de suas possibilidades, acha-se 

próximo destas ponderações que considera esta dimensão um espaço pedagógico no entorno 

do que disponibiliza ao coletivo de seus atores.  
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Capítulo 2 

 

Uma gestão escolar tipificada pela dominação carismática 

 

    As relações em curso no âmbito da sociedade ou num de seus segmentos como a escola, 

por exemplo, podem estar de certa forma vinculadas a algum tipo de influência ou inspiração 

de uma personalidade individual, ou a um grupo que se mostra coeso e firme em suas 

atitudes. Os atores que transitam neste espaço tendem a interagir tanto no aspecto individual 

como no coletivo. Portanto, é mister que este agir contenha elementos de individualidade e 

de coletividade, podendo tambem haver alguma mesclagem de ambos os aspectos, conforme 

as situações se apresentem. Eloísa Neves em sua tese de doutorado intitulado "Entre o 

quintal, a casa e a rua" emite o seguinte parecer sobre a dimensão coletiva e individual 

dentro da realidade escolar: 

 

 "Deste ponto de vista, uma abordagem sociológica interacionista, a escola é considerada um 

sistema de ação que comporta uma dimensão coletiva e outra individual, o que significa que 

há uma articulação entre os atores e o sistema social". "A perspectiva do sistema e do ator" 

“são co-constitutivas, estruturam-se e reestruturam-se mutuamente" (Canário, 1996, p. 132), 

“numa conexão entre" “constrangimentos sistêmicos" “comportamentos estratégicos dos 

atores" “uma forma tão original que torna a escola uma" "totalidade singular" (Idem, p. 133, 

Eloisa 2008, p. 21). 

 

    A singularidade no caso em discussão, diz respeito ao cotidiano relacional do colégio 

observado que flui de acordo com a atuação da gestora, nos termos do domínio carismático 

que exerce sobre este universo escolar. A austeridade presente em sua conduta adminstrativa, 

sugere que neste colégio há um viés conservador que limita algumas liberdades, que reduz as 

possibilidades do “sim”, numa conjuntura em que o “não” tem adquirrido alguma 

prevalência neste cotidiano. Muito embora essa rigidez possa não dispor de aprovação 

unânime, tem aprovação da maioria dos pais, dos alunos, do corpo docente, e comunidades 

adjacentes. A gestora é portadora de um discurso que logra convencer os atores envolvidos 

neste coletivo de que é necessário aplicar com rigidez a autoridade da qual se acha investida 

pela dimensão política da instituição, e principalmente pelo fato do colégio estar localizado 

em área considerada de risco, circundado pelas comunidades do Churrasco, Baixada do 
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Sigma e Bruguera, onde reside população de baixa renda e incidência de atividades 

associadas ao tráfego de drogas ilícitas.  Segundo a gestora, para viabilizar este colégio como 

agente educacional, no contexto de uma área com suas particularidades de risco, faz-se 

necessário agir com pulso firme quanto ao regramento previsto pelo provedor estatal. 

Todavia mantem abertura para explicações quanto a possiveis questionamentos. Deste modo, 

tem conseguido convencer e dissuadir possiveis resistências, ampliando assim o coletivo de 

sequazes que lhe dão apoio, o que lhe permite auferir resultados esperados de conquista do 

alunato, seus pais e apoio extramuro à sua gestão. Esta aceitação tem lhe dado legimidade na 

condução da instituição em conformidade com um domínio exercido em torno de suas 

prerrogativas pessoais. 

   Max Weber em suas considerações sobre os tipos de dominação que permeiam as relações 

sociais menciona uma” pluralidade e pessoas” que ao integrarem um “quadro 

adminstrativo” estabelecem uma “associação” que se define por... 

 

“[...] uma relação social [...] cujo regulamento limita a participação quando a observação de sua 

ordem está garantida pelo comportamento de determinadas pessoas, destinado particularmente 

a este propósito: de um dirigente e, eventualmente, um quadro administrativo que, dado o caso, 

têm também, em condições normais, o poder de representação. (Weber, pg. 28, 2012). 

Mas nem o costume, ou a situação de interesses, nem os motivos puramente afetivos ou 

racionais fererentes a valores da vinculação poderiam constituir fundamentos confiáveis de uma 

dominação. Normalmente, junta-se a esses fatores outro elemento: a crença na legitimidade. 

(Weber, pg. 139, 201). 

 

   Por esta ótica, a questão deste domínio tem como base de sustentação a correspondência 

positiva de sua vigência nas ações que considera determinada verdade ou sua possibilidade 

nos termos de uma opinião adotada por convicção e fé. Segundo Weber, são três os tipos de 

dominação: a que denota o viés “racional” com base nas normas instituidas por ele 

denominada “dominação legal”, a que se encontra vinculada ao espirito solene das tradições 

por ele nomeada “dominação tradicional”, e a que traz em si a marca do “carisma” em que 

a reverência, o intenso respeito a classifica como “dominação carismática”. 

 

“Denominamos” “carisma” uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (na origem, 

magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios curandeiros ou 

juridicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) em virtude da qual se atribuem a uma 
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pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos extracotidianos 

específicos ou então se toma como enviado de Deus, como exemplar e, portanto como 

“líder”. O modo objetivamente “correto” como essa qualidade teria de ser avaliada, a partir 

de algum ponto de vista ético, estético ou outro qualquer, não tem importância alguma para 

nosso conceito: o que importa é como de fato ela é avaliada pelos carismaticamente 

dominados – os “adeptos”. (Weber, pg. 159, 2012). 

 

   Trazendo esta perspectiva para o estudo desenvolvido na pesquisa sobre o cotidiano do 

Colegio Estadual Sigma I, o que está em análise quanto ao contexto de uma gestão escolar 

caracterizada pelo dominio carismático, não se vincula a uma possivel reprovação desta 

gestão ou discordancia deste formato personalista de administrar. O que está em curso não é 

se agrada a Antonieta, a Bernardo, a Carolina, a Diana, e desagrada a Estefani, a Frederico e 

a Luiza. O que está em curso é que os dominados pela pessoa comissionada para esta gestão 

que contém um viés personalista mostram-se satisfeitos com o cotidiano deste universo 

escolar, e que este formato de domínio faz parte do universo relacional. 

   A gestora consegue seduzir a grande maioria dos atores envolvidos nas relações com o 

colégio quando diz que todos são responsáveis pelos objetivos da instituição em preparar e 

educar cidadãos responsáveis.  Consegue agregá-los em sua teia de conexções ao passar a 

ideia de que sua gestão prioriza o bem estar e a segurança dos alunos, e que sem pulso firme, 

isto não seria possível. Quem seriam os propagadores do formato de sua gestão senão o 

alunato que ouve dentre seus argumentos, a afirmação: “estou pronta a atendê-los e ajudá-

los no que for necessário, mas preciso que voces também me ajudem através de uma relação 

amigável e respeitosa para com todos”. Sensíveis à suas colocações, este coletivo atesta e 

legitima sua administração por se perceber atendido por ela no que esperam do colégio nos 

termos de uma relação que oferece certo grau de confiança, principalmente quando são 

envolvidos pela retórica sobre a necessidade de que cada um cumpra seu papel, de modo que 

os objetivos de todos sejam possam ser coroados de êxito.  

 

“Falo baixinho, não faço nenhum tipo de reclamação, olho o tempo todo nos olhos, em 

hipótese alguma não retrocedo em relação ao que espero, deixando bem claro que na escola o 

chefe sou eu, e que não admito que nenhum outro chefe fora da escola interfira no meu 

comando. Concluo num linguajar que eles entendem muito bem, que pedagogicamente pode 

não ser recomendável, mas que numa espécie de currículo oculto funciona a contento: “Cada 

um no seu pedaço”. Neste pedaço chamado escola o único apito que vigora é o da educação e 

eu respondo por ele, juntamente com a coordenação pedagógica e mais ninguém. Sou a 
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responsável direta por vocês no horário escolar, nutro por vocês a mesma preocupação e 

carinho que tenho para com meus filhos. Considero-me mãe de todos vocês que estudam no 

Sigma I, e estou pronta a defendê-los, ajudá-los no que for possível, mas preciso que vocês 

me ajudem, através de uma relação respeitosa e amigável para com todos. Precisamos fazer 

deste espaço escolar um ambiente agradável que favoreça o desenvolvimento de todos”.  

 

   Ao me atender para que explicitasse melhor sua afirmativa em não admitir que “nenhum 

outro chefe fora da escola interfira em seu comando” a gestora disse tratar-se uma estratégia 

motivada pela intencionalidade de um recado que certamente chegará ao conhecimento de 

lideranças do tráfico. Alunos e familiares que residem tanto nas imediações ou nessas áreas, 

se constituem segundo ela em porta-vozes de um cotidiano escolar que funciona de forma 

independente a qualquer ditame paralelo extramuro. 

   Um exemplo de adesão à sua insistência quanto ao comporatmento “respeitoso e 

amigável” em função do regimento, pode ser observado na entrada da escola através de 

alunos que chegam conduzindo suas motos ou biz.  Ainda na rua próximo à calçada de 

acesso ao portão da escola, os alunos desligam seus veículos e os empurram até o local 

destinado a estacioná-los. Este procedimento, segundo o porteiro,  advém da necessidade 

pró-ativa de se evitar possiveis conflitos (como os que já ocortreram anteriormente) por 

algum incidente que certamente poderá gerar algum tipo de desentendimento.  Este 

procedimento, bem como outros, atende à solicitação da direção em comum acordo com 

alunos e em reuniões com pais dos alunos. No pátio da escola foi disposto um outdoor de 

tamanho considerável bem legível que informa aos alunos de suas responsabilidades, mas 

também os informa de todos os seus direitos. Segundo a gestora, “lançar as cartas na mesa 

diante de todos”, não omitindo o que é de direito ao aluno e se dispor a garanti-lo em favor 

do seu bem estar, atua como um elo formidável de engajamento. 

   A multiplicidade destas articulações realizadas pela gestão, segundo Tardif; "depende em 

grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto 

condições para sua prática".  (Tardif, 2013, p. 39). Para Weber esta capacidade de dominar 

em concomitância com o carisma, atua em prevalência à “dominação racional, e 

tradicional”, por ser “especificamente irracional no sentido de não conhecer regras”. 

Assim configurada, a dominação carismática “derruba o passado (dentro de seu âmbito) e, 

nesse sentido é especificamente revolucionária”. Apesar deste viés de rigidez, pela “diretiva 

de se opor” por indicar outro encaminhamento, sua evidencia corresponde a... 
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 “[...] uma luta pela liderança, que só pode ser decidida por meios mágicos ou pelo 

reconhecimento (obrigatório) por parte da comunidade, luta em que, de um lado, somente 

pode estar o direito e, do outro, somente a infração sujeita a expiação”. (Weber, pg. 160, 

2012) 

 

   Apesar desta realidade que situa a dominação carismática como um elemento de distensão, 

de destituição de um modo operante ou sua mesclagem a outra sistemática de domínio com 

maior evidência ao viés carismático; Weber não a elimina, e situa sua validação mediante a 

afirmativa de que: 

 

“Só é “legítima” enquanto e na medida em que “vale”, isto é, encontra reconhecimento, o 

carisma pessoal, em virtude de provas; e os homens de confiança, discípulos ou sequazes só 

lhe são “úteis” enquanto tem vigência sua confirmação carismática”. (Weber, pg. 160, 2012). 

 

      À luz destas percepções, o curso desta gestão se apresenta como uma ordenação 

conquistada pelo poder que emana do carisma e o domínio por ele produzido dentro de um 

espaço escolar ligado à natureza e às atividades desta instituição em que seus atores são 

convencidos a atender os ditames normativos legais associados aos valores pessoais da 

gestora. Os dominados neste conjunto escola, familia e comunidades não se vêem coagidos 

ou forçados por considerarem esta situação dentro da normalidade em seu caráter benéfico.  
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    Este outdoor está fixado no pátio aberto. Por ocasião de reforma na pintura foi retirado e 

guardado no almoxarifado. Os funcionários auxiliares mui gentilmente disponibilizaram-no 

par que pudesse fotografá-lo. Contém o que por direito é assegurado aos alunos, seus 

deveres, o que é inaceitável, o que é considerado falta grave e possíveis sansões.   A gestora 

cumpre e faz cumprir a seguinte recomendação do Ministério da Educação – Secretaria de 

Educação Funfamental - Ética e Cidadania no Convívio Escolar: 

 

“Aprender a ser cidadão, é entre outras coisas, aprender a agir com respeito, solidariedade, 

responsabilidade, justiça, não violência, aprender a usar o diálogo nas mais diferentes 

situações, e comprometer-me com o que acontece na vida coletiva da comunidade e do país. 

Esses valores e essa atitudes precisam e devem ser ensinados na escola”. (Brasília, 2001, pág. 

13). 

 

    Esta recomendação federal é enfáticamente observada pela gestora nos mínimos detalhes 

quanto ao exercício de sua função, o que lhe tem garantido no engajamento desta diretriz a 

participação dos que integram este universo escolar. O cotidiano da instituição ocorre de 

uma forma tal que torna evidente o quanto as normas deste regimento estão impregnadas e 

impressas no papel dos atores deste espaço educacional. 

   Numa determinada turma de ensino médio uma aluna portava na blusa do uniforme um 

vocabulário em inglês ofensivo, típico de uma violência em termos simbólicos. Como se diz 

entre os alunos, desfilou por dois dias com esses dizeres. Todavia inexplicavelmente deixou 

de usar aquela blusa, sendo percebido que estava usando uma blusa nova.  
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   Ninguém abordou este fato abertamente. Todavia sussurros furtivos não deixaram dúvidas 

quanto ao indicativo do que pode ter ocorrido: "aí tem a mão dela ou da coordenação".  

Dentre as medidas simples e funcionais que proporciona à diretora conquistar os alunos, 

consiste em não expô-los de forma nenhuma a qualquer situação constrangedora. Na maioria 

das vezes a conversa se dá muito sutilmente de modo que não fique patente aos demais que 

aquele (a) aluno (a) está de alguma forma sendo solicitado a reconsiderar alguma postura. Às 

vezes conforme a situação, a busca pelo entendimento é feito com o (a) aluno (a) junto aos 

pais, se possível em horário diferente do seu turno de aula. Nestas questões não há ordem ou 

determinação, mas uma solicitação que busca sensibilizar o senso crítico dividindo com o 

alunato a responsabilidade na construção de um ambiente relacional que promova a interação 

amistosa num diálogo que prioriza a firmeza pela intensidade do olhar.  A gestora defende sua 

forma de atuar por entender ser necessário manter a conformidade deste direcionamento de 

envolvendo dos alunos na construção de uma atmosfera razoável de convivência por ver esta 

combinação como estratagema preventivo para impedir ou dificultar a introdução na escola de 

fragmentos de animosidades que circundam a instituição quando diz: 

 

"Não posso reproduzir nem admitir na escola ações antissociais em curso no seu extra-muro ou 

presentes nas proximidades dos domicílios do alunato, e, às vezes infelizmente no domicílio de 

alguns alunos. Uma atmosfera carregada por algum descontrole tende a dificultar o processo de 

ensino-aprendizagem. Aqui é preciso vigorar cooperação e bons relacionamentos, sem os quais 

o processo de ensino-aprendizagem fica reduzido em sua eficácia. Para tanto preciso envolver 

os alunos no processo de construção de uma ambiência o mais próximo possível daquilo que 

almejamos. Não posso abrir mão desta cumplicidade que mantenho com alunos, seus pais, 

coordenação pedagógica, professores, que muito tem me ajudado no exercício desta gestão". 

 

   Na sua estratégia para não perder o controle sobre os alunos com vistas a mantê-los na 

instituição, alega que certas incompatibilidades que circulam no entorno da escola, precisam 

ser contidas para que não viciem o epaço escolar. Argumenta que “não é bastante educar o 

cérebro, mas também o espírito”, para a “necessidade de relações solidárias”. Para ela, o 

aluno não deve apenas ser educado e condicionado para a capacidade laboral, mas também 

para a necessidade da “convivência respeitosa”. Por assim dizer, em sua visão, o sistema de 

ensino-aprendizado precisa considerar a necessidade de “além do foco no aprender para ter, 

valorizar também o aprender para ser”. 

   Ao solicitar a professora Grispa um parecer sobre o rigor da gestora em vetar o uso de 

insrições nos uniformes, respondeu-me que no regimento interno da instituição consta a 
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proibição de descaracterização do uniforme, e que o alunato e seus pais recebem esta 

informação no ato da matrícula. Disse ainda que este dispositivo regimental interno de uma 

instituição de ensino é facultado em capítulo espefícico que rege universo educacional 

conforme determina a Constituição.  

   Como as disposições normativas regimento interno contidas na imagem do outdoor não 

estão bem definidas, optei por digitá-las em função deste controle regimental exercido pela 

gestora nesta instituição. 

 

COLEGIO ESTADUAL SIGMA I 

 

São assegurados aos alunos:  

 

O livre acesso à educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e à sua qualificação para o mundo do trabalho; 

As condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades individuais nas 

perspectivas física, intelectual, social e espiritual; 

O tratamento com dignidade o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais; 

As condições de aprendizagem pela ampla assistência por parte do professor e acesso aos 

recursos materiais e didáticos, conforme o programa da unidade escolar; 

A reunião com colegas para a organização de agremiação ou de campanhas de cunho 

educativo, nas condições estabelecidas ou aprovadas pela administração da unidade; 

 

É dever dos alunos:  
 

O comparecimento pontual e de forma participativa às atividades que lhe forem pertinentes; 

A obediência às normas estabelecidas pela ética escolar discente e demais regulamentos da 

unidade escolar e/ ou determinações superiores; 

Um comportamento social adequado, tratando os funcionários da unidade escolar, os colegas, 

visitantes e autoridades, com civilidade e respeito; 

O porte da identidade escolar quando expedida pela unidade e sua exibição quando lhe for 

exigido; 

O cumprimento do horário estabelecido para as aulas, avaliações e atividades extraclasse 

respeitando sempre o início e término estabelecido pela escola; 

A realização de todas as atividades avaliativas programadas pela escola; 
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A cooperação para a boa conservação dos móveis, equipamentos e material escolar do 

estabelecimento, concorrendo para manutenção de boas condições asseio do edifício e suas 

dependências; 

Um comportamento adequado que fortaleça o espírito patriótico e a responsabilidade 

democrática, inclusive comparecendo às comemorações cívicas e solenidades; 

O uso do uniforme completo, mesmo fora do seu período de aula, em qualquer atividade 

escolar, com o necessário asseio pessoal; 

Estar de posse de todo material didático necessário e pela guarda e cuidado de todos os seus 

pertences; 

A indenização do prejuízo por si ou por seu responsável se menor, quando produzir dano 

material ao estabelecimento ou a objetos de propriedade dos colegas e funcionários; 

A entrega de comunicados e documentos enviados pela unidade escolar aos pais ou 

responsáveis legais; 

Cumprir código de ética da unidade escolar, mesmo em atividades extraclasse; 

Participar das aulas extras de reposição sempre que se fizer necessário 

 

São inaceitáveis: 

 

A entrada ou saída de classes sem justificativa e permissão do professor, bem como adentrar a 

unidade escolar e dela ausentar-se sem a permissão da administração; 

A ocupação durante as aulas, com quaisquer atividades estranhas a elas; 

A formação de grupos ou promoção de algazarras, vaias e distúrbios nas salas de aulas, outras 

dependências ou imediações do estabelecimento como; aplicação de trotes que trazem 

perturbação e desordem natural do funcionamento da instituição escolar; 

A participação em movimentos de indisciplina coletiva, impedindo a entrada de colegas na 

sala de aula, ou a incitação à ausência coletiva; 

O uso e porte de armas, estiletes, objetos pontiagudos e cortantes, livros e revistas 

considerados imorais e subversivos, bem como, material que representa perigo para sua saúde, 

segurança, integridade física e moral sua ou de outrem;  

O uso de linguagem imprópria ao ambiente escolar, prática de atos indecorosos ou portar de 

vestimentas que atentem a moral e aos bons costumes, manifestações ofensivas, físicas ou 

verbais a pessoas e/ ou instituições nas dependências ou imediações da unidade escolar; 

O uso de fumo, bebida alcoólica ou narcótica, bem como a prática de qualquer ação viciosa 

nas dependências ou imediações da unidade escolar; 

A descaracterização do uniforme; 
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Utilização de celular em sala de aula, atividades extraclasse, ou mesmo ausentar-se dos locais 

citados para atendê-lo; 

Uso de boné nas dependências da escola; 

Namorar, “ficar”, manter contatos físicos, sensuais, dentro da unidade escolar, ou mesmo em 

suas imediações; 

A prática de atos ofensivos à moral e bons costumes, palavras de baixo calão, gestos 

obscenos, apelidos, desenhos, inscrições, etc., nas dependências ou imediações da unidade 

escolar; 

A distribuição e ou veiculação de qualquer tipo de publicações dentro ou fora da unidade 

escolar, mesmo via internet em que esteja envolvido o nome da instituição, alunos, 

professores ou funcionários sem a expressa autorização da administração; 

A inscrição de palavras, desenhos ou sinais de qualquer natureza nas paredes, nos pisos ou em 

qualquer parte dos edifícios, dos móveis ou do material escolar; 

Manter atitudes inadequadas fora da unidade escolar estando uniformizados; 

 

Serão consideradas faltas graves: 

 

Desrespeito às autoridades escolares; 

A produção de danos à propriedade alheia ou destruição, danos de patrimônio escolar; 

A inscrição de desenhos ou palavras que firam a moral e aos bons costumes; 

Qualquer violência a pessoas (agressão física); 

Prática de ação viciosa 

Cabular aulas 

 

Serão aplicadas sansões: 

 

Ao aluno pelo não cumprimento de seus deveres e pelas faltas cometidas, graduadas segundo 

sua gravidade, na seguinte ordem; 

Admoestação verbal e repreensão pelo professor, em sala de aula e fora dele, por qualquer 

professor ou funcionário que tomar conhecimento da falta; 

Retirada da sala de aula pelo professor e encaminhamento à administração da unidade escolar, 

sendo julgada até o momento da interrupção, quando esta ocorrer durante a realização da 

avaliação; 

Repreensão particular oral ou escrita pelo administrador escolar; 
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Suspensão de algumas ou de todas as atividades escolares pelo prazo máximo de três dias, 

pelo administrador, não tendo direito à reposição de atividades avaliativas perdidas em 

decorrência da penalidade cominada; 

Emissão compulsória de transferência, por voto do conselho de classe, quando houver falta 

grave ou incompatibilidade disciplinar.  

   Contudo, concluímos que a escola pode nos dar as chaves do processo de libertação, até 

porque sabemos que liberdade não é somente estar solto pelas ruas, liberdade é ter consciência 

e discernimento, é saber interpretar os acontecimentos, interagir com o mundo externo ser 

manipulado ou influenciado pelo poder de interesses diversos, onde muitos se fixam num 

único observar esquecendo-se de concentra-se num bem maior que é a VIDA.  

   O parágrafo acima finaliza o outdoor, o que pressupõe uma explicação, ou seja, uma 

argumentação que visa justificar ou defender o modo operante em torno do qual gira o 

cotidiano do Colégio Sigma I. 

   A gestora atendeu minha solicitação em entrevistá-la e gravar a entrevista tendo em vista 

coleta de dados para o relatório de estágio e para a monografia. Suas palavras denotam 

envolvimento muito intenso com suas responsabilidades, que pode ser considerada de certa 

forma um tanto extremo, ou pouco comum em se tratando da administração de uma 

instituição de ensino. Todavia deixou bem claro que não se importa com possíveis críticas 

neste sentido, e caso seu trabalho tivesse um viés equivocado, seu resultado não 

proporcionaria o surgimento de uma empatia significativa em torno de sua pessoa. Nesta 

configuração, o nível de respeito e confiança conquistados denota uma proporção de 

influência e domínio que em termos de carisma atua favoravelmente no curso de sua gestão. 

 

1- Não vi presença policial nesta escola como em outras instituições estaduais de ensino. O 

ambiente parece oferecer um demonstrativo de não haver esta necessidade. O que poderia 

dizer sobre isso? 

 

   “A Secretaria Estadual orienta que a direção solicite policiamento em função de sua 

localização em área de risco. Todavia nossa solicitação não foi atendida pelo comando do 8º 

BPM, devido o potencial de risco à integridade física dos policiais. Não tivemos alternativa 

senão a de assumirmos esta responsabilidade, haja vista que se não o fizéssemos, certamente a 

situação se agravaria ao ponto desta escolar perder de fato sua razão de ser. Temos conseguido 

resolver as questões conflituosas, e raramente apelamos para a polícia. Por que o colégio 

precisa de policiamento se ele se constitui como um lugar destinado à educação e não à pressão 

coercitiva? Apesar de estarmos numa área considerada de risco, esta escola nunca foi alvo de 
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assalto por incursões furtivas. Entendemos isto como um demonstrativo de que somos 

respeitados pelas comunidades dos alunos que estudam neste colégio”. 

 

2- Como explicaria a visão positiva do bairro e comunidades em relação ao colégio? 

 
   “Conseguimos este retorno ao fazê-los entender que temos uma relação de parceria. 

Cuidamos de seus filhos da melhor maneira possível priorizando o bem estar e a segurança. 

Todavia precisamos do apoio de todos para manter os alunos na escola. Isso fica evidente na 

preservação das dependências da escola pela inexistência de qualquer ato lesivo ao seu 

patrimônio. É um fato concreto. Nunca tive qualquer espécie de problema seja com alunos, 

com alguém do bairro ou adjacências. Às vezes saio tarde da noite sozinha, sem ter sofrido 

qualquer abordagem inconveniente de alunos ou qualquer outra pessoa. Nunca fui importunada 

em minhas andanças pelas ruas do bairro e adjacências. Creio que seja fruto do trabalho 

desenvolvido na escola. Estou na condição de Diretora a cerca de 31 anos, e entendemos que 

conquistamos a confiança das pessoas pelo trabalho que temos realizado ao longo deste 

tempo”.  

 

    Neste ponto fica bem evidente no aspecto das ações que permeiam as relações sociais a 

presença o elemento carismático vinculado à personalidade da gestora, que na forma de 

administrar contém aquilo que Max Weber considera sobre dominação carismática. Quanto ao 

policiamento, pessoalmente a gestora considera inadequada a presença de policiais no 

ambiente escolar público de ensino fundamental e médio. Nutre o sentimento de que tal 

medida, “não é benéfica à escola no cumprimento de sua missão de educar”, mesmo diante 

desta singularidade de localização do colégio nesta área considerada de risco. Entende que 

cabe à escola atenuar esta situação de ausência da presença policial militar em suas 

dependências, e “reivindica que a administração escolar têm melhores chances de tratar 

conflitos” num “processo dialógico que educa”, do que através do “confronto repetitivo que 

desgasta e dispersa”. Todavia a forma como a gestora busca compensar a falta de 

policiamento, em sido mediante o aprofundamento do modo de austeridade presente no 

exercício de sua função, ficando patente aos olhos de eventuais profissionais não vinculados 

ao colégio que vão a esta instituição desenvolver algum trabalho pedagógico, que a gestora à 

sua maneira, inadvertidamente, ou sem esta intencionalidade acaba passando para eles a visão 

de haver neste colégio um controle policial exercido por sua pessoa. No entanto, a gestora 

mostra-se convencida de que devido o contexto ímpar de risco que circunda o colégio, o 

mesmo não comporta uma gestão de grande flexibilidade comportamental. Ao proibir, por 

exemplo, o namoro no espaço físico do colégio, entende que o faz pela necessidade evitar 
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desenlaces traumáticos já presenciados exemplificando dois casos que geraram agressão e 

danos físicos. Um aluno desentendeu-se com sua namorada e a empurrou do parapeito em que 

estava sentada, vindo esta a cair, sofrendo escoriações e fratura. Outra aluna que tinha 

interesse sentimental por um aluno, não gostou da forma como outra aluna olhou para o 

objeto do seu interesse, e, ao término da aula na frente ao portão de entrada, retalhou o rosto 

da suposta rival com um estilete. Os professores Alfonso, Hermenegildo e a professora 

Estelita dizem que possíveis críticos da gestora não fazem ideia do que é ter que lidar com 

esse tipo de ocorrência e dar as devidas explicações a seus superiores e aos pais de alunos.  

   Esta realidade escolar nos reporta a outra citação compartilhada no texto da tese de Eloisa 

Neves Entre o quintal, a casa e a rua, considerando uma escola em sua peculiaridade como… 

 

..."uma organização social, inserida e articulada com um contexto local singular, com 

identidade e cultura próprias, introduzindo modos de funcionamento e resultados educativos 

muito diferenciados. Deste ponto de vista, o estabelecimento de ensino emerge como uma 

construção social cuja configuração e funcionamento têm como elementos decisivos a ação, e a 

interação dos diferentes atores sociais em presença". (Canário 2005, p. 55) 

 

3- Não sei até que ponto se o que vou lhe perguntar contém algum exagero, ou se realmente o 

que dizem sobre sua conduta no trato com os alunos é verídico. Ouvi de alguns pais de alunos 

o seguinte comentário a seu respeito neste sentido: 

 

"Se a diretora em suas andanças no bairro, pela pracinha e ruas do bairro, ver qualquer aluno 

(a) circulando nos arredores em horário letivo, chama pelo nome do aluno (a), pergunta porque não 

está na escola, e se seus pais sabem disso. Diz que está no lugar errado e na hora errada. Pede que 

vá para a escola ou que vá para casa, e eles obedecem sem contestação. No dia seguinte pai ou 

mãe, aparecem na escola em atendimento à sua convocação para os devidos esclarecimentos”. 

 

   O que poderia dizer sobre isso? 

 

   “Já fiz isso muitas vezes. O que você está fazendo na rua, quando deveria estar na escola? 

Podem até dizer que não tenho nada com isso. Faço isso para o bem deles. Sabem muito bem 

disso. Não somente eu, mas todos aqui, coordenação pedagógica, professores; adotaram esta 

postura. No fundo entendem que temos preocupação constante com o bem estar de cada um 

deles. Digo que temos regras que precisam ser observadas, de forma que a vida seja 

organizada, de modo que possamos evitar problemas ou surpresas desagradáveis. Alguns 

procuram se esgueirar, passar despercebidos num cantinho estratégico para um namoro furtivo, 
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etc. Mas sempre percebemos e tomamos as medidas cabíveis. Em algumas situações digo aos 

alunos: Vocês estão confundindo a escola com outro lugar. Aqui não é palco para isso”. 

 

   Temos aqui neste agir peculiar da gestora uma espécie de quebra ou interrupção temporária 

do modo convencional, como uma característica incomum de abordar e tratar problemas. 

Temos de um lado um aspecto de controle que poderia gerar inconformismo ou negatividade 

pela marcação cerrada da gestora sobre o alunato.  Mas não obtive dos pais de alunos 

contatados reprovação à esta e outras práticas por ela adotadas.. Talvez esta tipologia de 

submissão ao viés austero de sua gestão possa de certa forma ter alguma vinculação com a 

característica humilde dos familiares quanto a situação econômica e ocupação laboral 

subordinada, cujo modo costumeiro pode considerar falta de firmeza ouvir possíveis queixas 

de seus filhos. Perrenaud faz uma abordagem neste sentido ao dizer: 

 

(…) os modos de regulação menos autoritário costumam contar com o assentimento dos pais 

favorecidos. Entretanto, os pais das classes populares estão ligados a um certo autoritarismo e, 

muitas vezes, chamam de lassidão a vontade de escutar as crianças e de instaurar um debate 

entre elas. (Perrenoud, pg. 77, 2001) 

 

   Um aspecto que os entrevistados consideram positivo, apesar da rédea curta imposta por 

força do regimento interno e do seu caráter dominador, diz respeito ao seu estratagema de na 

medida do possível antecipar-se a um indício de problema ou comportamento fora de padrão 

observado e comunicado por seus sequazes de modo a evitar seu agravamento ou um final 

constrangedor. No tocante a esta questão, ela diz que: 

  

“Não se trata de reprimir certos impulsos inerentes aos jovens, mas de sua inadequação ao 

propósito daquele ambiente. Preciso atuar com austeridade adequada para que não se perca o 

controle. Nem na frente da escola ou em sua proximidade, não admito certas práticas. 

Precisamos manter certo controle, sobretudo porque no palco da rua muitos pares de olhos 

estão focados nos alunos e sobre a escola. Saem de fininho por que não pode. Certas normas 

são disponibilizadas e cobradas para que o controle administrativo não se degenere”. 

“Já fiz muitas loucuras em relação a alunos. Já fui ao Santa Rosa, procurar aluno envolvido 

com situação de risco em horário letivo. Fui outras vezes, aqui mesmo perto da escola em 

busca de um grupo de alunos em uma casa suspeita. Estavam bebendo, se drogando e outras 

coisas mais. Quando me aproximei, os vizinhos desta casa não me deixaram entrar, por 

quererem evitar que me expusesse a uma situação de profundo constrangimento. Mas não saí 

de lá. Não podia admitir que menores de idade que estudam na escola da qual sou diretora, se 

permanecerem naquele antro de promiscuidade. Não me restou alternativa senão a de ligar para 
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as famílias destes alunos que seguramente sabiam que estavam naquele local para que fossem 

buscá-los. Se não vierem comigo, terão que sair com seus pais. Se não saírem com os pais, 

sairão com o Conselho Tutelar, e em último caso sairão pela força do Estado através da 

intervenção policial”. 

 

   Embora suas palavras e atitudes possam se constituir como um indicativo de excessiva 

rigidez com elementos de autoritarismo, para o coletivo dos atores que se relacionam com esta 

situação, isto lhes parece satisfatório pelo fato da gestora inserir no espírito deste coletivo uma 

captação clientelista, uma impressão inculcada de algo vantajoso e indispensável para os 

alunos. Seu discurso tem conseguido convencer o público alvo de que a instituição precisa 

manter uma linha austera e com limites de flexibilidade, dado as complexidades de risco que 

circula no entorno do colégio.  Há uma vigilância intensiva tanto no âmbito do espaço físico 

da instituição como em suas cercanias. Por ter ido vária vezes a um bar próximo retirar alunos 

daquele ambiente segundo ela “ocioso e sem propósito educacional”, sua proprietária 

constrangida com a presença periódica e séria da gestora, tomou a seguinte decisão: “Não 

quero nenhum aluno do Sigma I no meu bar em horário de aula. Não quero problemas com 

Dona Sinara nem com a escola. Não quero que pensem que aqui é ponto de droga". 

 

 “[...] o carisma pode ser uma transformação com ponto de partida íntimo, a qual nascida de 

miséria ou entusiasmo significa uma modificação da direção da consciência das ações, com 

orientação totalmente nova de todas as atitudes diante desbotada das formas de vida e diante do 

“mundo” em “geral”. (Weber, 2012, p. 161). 

 

  Em determinada época durante eventos internos da escola, alunas e professoras sentiram-se 

constrangidas com a grande presença de desocupados que se acomodavam sobre o muro da 

escola com o intuito de lhes dirigir comentários indecorosos que destoavam das diretrizes 

relacionais para escola. Ela instalou grades e segundo suas palavras “acabei com o pagode 

deles”, o que gerou críticas instigadas por estes elementos de que a gestora criara uma Bangu 

3 no bairro. 

 

“Deixei que falassem. Os alunos precisam de tranquilidade e convivência pacífica, pelo menos 

no espaço escolar. Cansaram de falar que era uma versão de Bangu 3. Hoje não fazem mais 

este comparativo. Cerquei todos os cantinhos favoráveis a olheiros inconvenientes. Preciso ter 

um controle tal que não dê margem para atitudes anti-escolares, com potencial de interferir em 

do nosso ambiente, o que temos conseguido manter”.  
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   A gestora tem por hábito perdiódicamente percorrer as dependencias do colégio numa 

espécie de ronda policial para ver se tudo está à contento. Entende que para favorecer os 

objetivos da instituição, precisa se manter sempre “atenta e disposta a ir em busca daqueles 

que demonstram disposição de evadirem-se”.  Na sua visão de gestão a escola precisa exercer 

sobre cada aluno influência positiva, tanto no âmbito do espaço escolar como fora dele. E para 

isso entende que nas cercanias da escola os alunos devem apresentar um comportar análogo 

ao praticado neste espaço escolar. O conjunto normativo do regimento interno do colégio 

exposto aos alunos e seus pais, fornece o detalhamento comportamental do alunato tanto no 

espaço físico como fora dele no que diz respeito às proximidades da instituição. A gestora 

consegue isso com eficácia porque o coletivo de seus sequazes atua como seus olhos e 

ouvidos quanto o que ocorre nas cercanias do colégio.  

 

“O aluno precisa levar a influência positiva da escola para sua vivência no mundo extraescolar, 

porque lá fora precisará por em pratica seu aprendizado escolar quando de sua atividade laboral 

para garantir seu sustento. Precisa perceber que há outras possibilidades para além das 

facilidades vantajosas do modo operante ilegal oferecidas pelo tráfico”. 

 

   Este domínio obtido mediante o personalismo carismático no trato suas responsabilidades 

proporcionou-lhe junto a seus comandados, na abrangência dos pais de alunos, do bairro e 

comunidades adjacentes o que podemos considerar como um crédito de confiança conforme a 

percepção de Bourdieu que ao discutir o poder simbólico, faz uma ponte com o carisma 

usando o termo kred no que tange o comando que é exercido por alguém mediante a 

concessão da parte de quem se sujeita ao comando por uma questão de credibilidade. 

 

     “O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, um 

crédito com que ele o credita, uma fides, uma auctoritas, que se lhe confia pondo nele a sua 

confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está suheito crê que ele existe. 

Credere, diz Benveniste, é “literalmente colocar o kred, quer dizer, a potência mágica, num ser 

de que se espera proteção, por conseguinte crer nele”. O kred, o crédito, o carisma, este não-

sei-quê pelo qual se tem aqueles de quem isso se tem, é o produto do credo da crença, da 

obediência, que parece produzir o credo, acrença, a obediência”. 

“... que se lhe confie o kred, com a condição de ele espalhar os seus benefícios sobre os que 

assim o apoiarem... retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé na 

representação do próprio grupo...” (Bourdieu, 201, p. 188). 
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   Esta transposição nos reporta à gestora como representante de um grupo que mescla alunos, 

professores, auxiliares, familias e comunidades quanto aos benefícios distribuidos em se 

tratando do que este público alvo considera quanto à segurança e tratamento adequado. A 

certeza de poder contar com seu empenho devido à sedução sugestiva de poderem usufruir o 

que esperam do dela, atua como uma força que garante este domínio, resultante da crença 

depositada no personagem que é visto como um elemento que oferece tranquilidade ao buscar  

atender às demandas advindas da preocupação com a confiabilidade e segurança deste 

coletivo. 

   A Coordenação Pedagógica atua numa espécie posto avançado, como uma antessala da 

diretora. Esta equipe posiciona-se à semelhança de uma trincheira, um posto avançado, uma 

linha de contenção através de uma atuação preliminar com o intuito de auxiliar a gestão 

quanto às expectativas do que orienta e objetivos da instituição. Suas integrantes é que lidam 

num primeiro momento com situações que revelam a potencialidade de se constituir num 

problema que possa interferir no que elas consideram como bom andamento característico do 

cotidiano deste espaço escolar. Da equipe de quatro coordenadoras pedagógicas, tive a 

oportunidade de entrevistar duas delas conforme o que se segue. 

 

1-   notório nesta instituição face o nível de vigil ncia exercido em seu espaço, a existência 

de uma atmosfera relativamente tranquila quanto o comportamento dos alunos e das relações 

entre alunos, corpo docente, direção e funcionários terceirizados. Apesar de muitas restrições 

posturais, da rigidez com que é aplicado os dispositivos do regimento interno do colégio, nas 

conversas com pais de alunos e ex-alunos, não obtive nenhuma palavra de desaprovação da 

forma austera como o colégio é administrado. Como vocês explicam esta correspondência? 

 

 “Muitos pais de alunos estudaram no colégio, e apreciam o modo como a diretora atua na 

instituição. Por isso sentem-se seguros que seus filhos estudem na mesma instituição, por que 

vêem a Prof. Sinara como uma espécie de guardiã fiel que recebe seus filhos com 

responsabilidade materna. No decorrer de nossa atuação na Coordenação Pedagógica, 

adquirimos a disposição de nos colocarmos como se fossemos mães do alunato deste colégio”.  

 

2- Como é o cotidiano da Coordenação Pedagógica? 

 

    “A sala da Coordenação Pedagógica é muito visitada tanto por alunos do ensino médio como 

do ensino fundamental, seja no turno da manhã da tarde e da noite. Eles não tem receio de 

trazerem suas duvidas, receios, temores, expectativas, dificuldades com algumas disciplinas, e 
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principalmente questões conflitantes de particularidade familiar que os atormentam. Aqui 

compartilhamos também nossas preocupações com a escola, ouvimos com atenção seus 

posicionamentos, vamos ao pátio, sentamos no meio deles conversamos sobre assuntos 

diversos. Isto aqui é um pouco de confessionário, de vara familiar, de clínica psicológica, de 

aconselhamento familiar, de terapia amorosa, arbitragem de pequenas causas, etc. Ouvimos 

pacientemente os alunos por entendermos que eles precisam desta abertura, e desta forma, este 

diálogo interativo que lhes inspira confiança, para nós é útil, por contribuir para formar tipo de 

cumplicidade positiva que coopera na construção de uma confiabilidade escolar saudável que 

repercute positivamente neste ambiente”. 

“Deixamos todos eles bem à vontade no decorrer das conversas, num clima de respeito e 

cordialidade em que naturalmente expõem aquilo que os atormentam. Somos muito incisivos 

no que diz respeito ao nosso discurso e conduta em preservar este ambiente de uma atmosfera 

intranquila. Para a educação cumprir o seu papel, carece de um espaço físico que possa 

oferecer tranquilidade cujos integrantes precisam estar imbuídos do espírito de cooperação. 

Entendemos que a forma como lidamos com o processo de ensino-aprendizagem na 

conjuntura educacional desta instituição favorece o estabelecimento de um ambiente 

satisfatório aos nossos educandos”. 

 

   Em suas ponderações sobre o que considera em termos das bases sociais e epistemológicas 

do conhecimento escolar, Forquin em sua obra Escola e Cultura, livro que contém a versão 

abreviada de sua Tese de Doutorado de Estado em Letras e Ciências Humanas, considera nos 

seguintes termos o comprometimento com a educação: 

 

“... ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou 

válida a seus próprios olhos. Esta noção de valor intrínseco da coisa ensinada, tão difícil de 

definir e de justificar quanto de refutar ou rejeitar, está no próprio centro daquilo que constitui 

a especificidade da intenção docente como projeto de comunicação formadora. Quer se tome a 

palavra "educação" no sentido amplo, de formação e de socialização do indivíduo, quer se 

restrinja unicamente ao domínio escolar, é necessário reconhecer que, se toda educação é 

sempre educação de alguém por alguém, ela supõe sempre também, necessariamente, a 

comunicação, a transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, 

crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de "conteúdo" da 

educação". (Forquin, 1993, p. 9 10) 

 

    Ao reproduzirem o discurso e estratégias da gestora no trato com os alunos, a Coordenação 

Pedagógica concede seu aval ao seu mote administrativo da direção, e busca obter êxito no 

controle da ambiência mediante o viés sedutor no diálogo, que ouve primeiro, que deixa o 



36 

 

interlocutor à vontade para falar o que quizer, que olha nos olhos, que procede um toque 

amistoso no ombro. Esse estrategema permite conduzir a problemática numa sequência que 

tem por objetivo amenizar a fúria momentânea e posteriormente impedir que um momento de 

descontrole conduza o desfecho da situação.  É uma sutileza que visa o domínio da situação e 

a obtenção de uma repercussão positiva entre os alunos, e seus responsáveis. Os resultados de 

controle são surpreendentes mediante a aplicação desta metodologia que deixa o interloctor 

em sua exaltação sem impedimentos para expor sua argumentação, revolta ou versão dos 

fatos. Na medida em que verbaliza suas colocações o interlocutor tende a atenuar o ímpeto 

inicial do início de sua fala. É de fato uma forma ardilosa que permite controlar, dominar, 

conduzir a reação do interlocutor ao que se pretende com o intuito de definir uma base 

comportamental.  O relato abaixo da equipe de Coordenação Pedagógica atesta a eficácia 

desta forma de abordagem num primeiro momento envolvendo um aluno, e num segundo 

momento envolvendo a responsável por uma aluna. 

 

   “ á algumas semanas tivemos uma situação de disse me disse envolvendo um aluno e uma 

aluna vinculados a facções rivais. Ocorreu um “bateboca” num momento em que determinada 

fez um comentário, e um aluno contestou a situação exposta pela aluna. Contrariada, esta aluna 

ligou para sua irmã, que é casada com um desses manda chuva do tráfico. Ela chegou aqui 

gritando com as coordenadoras pedagógicas. Seu objetivo era agredir o aluno que discutiu com 

a aluna sua irmã, o que foi de imediato impedido”. 

- “Vocês sabem com quem estão lidando”?  

- “Estamos lidando com a responsável por uma de nossas alunas, e o que tivermos que acertar, 

será com a senhora e sua irmã, jamais com o aluno que discutiu com ela. Em relação o a este 

aluno, a conversa será com ele e seu responsável, e a senhora não terá nenhum acesso a ele”. 

“Desfilou seu vocabulário e voltou a ameaçar”: 

- "Vocês sabem com quem estão falando”? 

- “Respondemos: com a responsável por uma de nossas alunas. A senhora é mãe de quem, 

perguntou Zenóbia. Cortamos de imediato qualquer tipo referência a uma pretenção de poder 

intimidatório, peculiar de elementos com vínculo a uma facção”. 

-“ Sou a dona do beco  Sou mulher do chefe do beco. Ele está preso, mas já mandou mais de 

sete para baixo do chão”.   

- “Para nós e para a escola, não importa quem seja dono do que. Aqui a senhora vai falar como 

responsável de uma aluna.  Aqui nós conversamos com  os responsáveis pelos alunos. Quem 

é dono do que, para nós e para a escola não interessa. Não diferenciamos nenhum aluno em 

função da ocupação de seus pais ou  responsáveis, e deixamos isto bem claro para eles. 

Independente de cor, religião, situação econômica e social, é um aluno com direitos mas 

também com deveres, e isto não é negociável. Eles são alunos da escola, são nossos alunos, e 

aqui seguimos as regras inerente a esta instituição. Muito irritada, proferiu outros palavrões do 
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seu vocabulário vulgar. Ao perceber a situação caminhava para o impasse, dona Sinara se 

aproximou e levou-a para sua sala. Após cerca de 15 minutos saiu da sala da diretora, retornou 

à sala da coordenação pedagógica, e surpreendentemente nos pediu desculpas, alegando não ser 

fácil ser mulher de bandido. Isso depois de nos ter mandado tudo quanto é lugar”.  

- “Estou grávida e estava na rua comprando o enxoval do bebê. Pensam que é fácil ter que se 

 vigiar o tempo inteiro”? 

“Não fizemos nenhum aporte a esses detalhes de pessoalidade, pois não dizem respeito à escola 

e à resolução desta questão. Baixou a cabeça e foi embora”. 

 

    “Um aluno de ensino fundamental passou a adotar um comportamento agressivo e rebelde 

ao ponto de alguns professores sinalizarem não querê-lo em sala de aula. Na semana que 

passou, entendemos que ela nos reservaria o momento certo para fazermos uma abordagem. 

Sutilmente o abordamos de modo que viesse a nossa sala. Entrou super alterado, falando alto, 

gesticulando, dizendo que não aceitava ser chamado pela coordenação pedagógica, porque ele 

era o errado, os outros são certos. Deixamo-lo falar à vontade até resolvesse silenciar. Então 

começamos a expor algumas considerações sobre suas palavras. Ele que no início recusou a 

sentar-se numa postura de desafio, mas com uma simples palavra e um toque amistoso no 

ombro, começou a chorar dizendo que a mãe não lhe dá atenção.  idamos muito com situações 

assim em que as mães trabalham, não tem marido e sustentam suas casas. São as provedoras da 

família por estarem separadas de seus c njuges e seus filhos passam boa parte do tempo 

sozinhos. Este menino está numa fase de mudanças e descobertas da adolescência, e não tem 

com quem conversar sobre questões pertinentes a esta fase da vida. Sua agressividade se 

apresenta como um grito de socorro, uma busca de compartilhamento sobre suas descobertas, 

dúvidas, temores, incertezas, expectativas, etc.   impressionante como um simples toque 

associado a um olhar sincero desperta transformações não imaginadas. Chegam arredios, 

trêmulos, às vezes com lágrimas de pura revolta por terem de comparecer a coordenação, 

agredindo com palavras e com expressão irritada. Não falamos nada. Na primeira pausa 

informamos que só teremos algo a dizer depois de ouvi-los, e que podem falar o, que quiserem. 

A chance de falar é um verdadeiro calmante que os levam a dizer claramente oque os aflige”. 

 

“... a palavra pela qual o porta voz anuncia uma vontade, um projeto, uma esperança ou, muito 

simplesmente, um porvir a um grupo, faz o que ela diz na medida em que os destinatários se 

reconhecem nela... conferindo-lhe força simbólica, capital simbólico, crédito firmado na crença 

e no reconhecimento, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a 

uma pessoa... os próprios poderes que eles reconhecem”. (Bourdieu, 2012, p.187) 

 

    

   Do que se apurou das palavras proferidas pela Coordenação Pedagógica, fica evidente que 

esta equipe incorpou em seu modo operante o formato peculiar ao da Diretora no trato com os 
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alunos e seus responsáveis. Esta associação que pinça do agir da diretora elementos do seu 

caráter, indica que a Coordenação Pedagógica imprime em suas ações algumas coisas do 

espírito (jeito de ser) da Diretora. Isto demonstra aceitação do seu agir nos termos de uma 

subordinação que para além do racional legal contido na estrutura da instituição, o que denota 

aceitação voluntarista do domínio de um caráter que expressa o magnetismo do seu carisma. É 

o que Max Weber define como “dominação carismática” extendido ao verificado neste 

coletivado escolar e transposto para além dos limites fronteiriços deste espaço escolar, por ele 

assim explicado que esta dominação,  

 

“derruba o passado (dentro de seu âmbito) e, nesse sentido, é especificamente revolucionária.  

Só é “legítima” enquanto e na medida em que “vale”, isto é, encontra reconhecimento, o 

carisma pessoal, em virtude de provas; e os homens de confiança, discípulos ou sequazes só 

lhes são  “úteis” enquanto tem vigência sua confirmação carismática.” (Weber, 2012, p. 160) 
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Capítulo 3 

 

O agente carismático e sua rotinização 

 

   Esse estudo de pesquisa se deparou com uma gestão escolar estabelecida por sua índole 

carismática, o que implica como vimos, de acordo com Weber, num tipo de dominação, 

mediante a anuência de seu mote operacional que mescla práticas simples de funcionalidade 

comprovada, cujos ingredientes desta práxis geralmente por não chamarem a atenção podem 

passar despercebidos como coisas pequenas que num primeiro momento não se vislumbra 

seu grau de import ncia, utilidade e sedução. São como considera Geertz “miudezas”, mas 

detentoras de um potencial eficiente. O que favorece o domínio carismático da gestora neste 

caso são essas miudezas características do seu jeito de lidar com a função associado ao 

magnetismo de sua personalidade no trato com seus interlocutores. Costuma deixá-los falar 

primeiro, fala baixinho, mantém os olhos fixos no olhar do interlocutor, enfatizando que 

precisa da parceria do interlocutor para que os objetivos da escola sejam alcançados. Não 

estamos sugerindo, determinando ou interpretando mediante uma realidade observada em 

uma instituição educacional, como o universo escolar deva funcionar, adotando estratégias 

sedutoras de dominação. Não há qualquer pretensão em estabelecer o certo e remover o que 

é errado, em classificar a escola certa e a escola errada. O foco do estudo se projeta sobre as 

habilidades e competências individuais da gestora em seu caráter funcional que associadas 

aos saberes docentes, englobam a cultura escolar, a cultura familiar, a formação acadêmica e 

a experiência profissional, considerados por Tardif; 

 

   "temporais em função dos longos anos como aluno e como professor; heterogêneos por 

serem provenientes de várias fontes, plurais porque cada um tem sua forma de lidar com a 

instituição e com os alunos, além de serem personalizados e situados, pois a marca do seu 

objeto é o ser humano". (2013, p. 32-33). 

 

   Neste âmbito, o agir  fortemente entrelaçado com a mobilização interna do sentimento de 

que "entrar na escola para assumir o papel que lhe cabe, não significa necessariamente 

estar na escola".  Para ela, estar na escola vai para “além da mera presença física”, pois 

envolve antes de tudo "compreender a missão da escola, justapor os objetivos da escola 
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aos seus objetivos no exercício da profissão docente”.  Há um vínculo intenso do corpo 

administrativo desta escola com a dimensão humana que segundo Candau integra a  

“dimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem"  em seu caráter afetivo no trato 

com os alunos. A gestora inclui a escola no círculo desta dimensão por entender que a 

profissão docente desprovida de sentimento, “sem a chama da paixão pelo que se faz, pode 

de alguma maneira arrefecer este elo, aproximando-o de um “viés mecanicista num 

formato com chances de abrir as portas sedutoras do flerte com a frieza do fazer pelo 

fazer”, sem maiores envolvimentos. Todavia este bem-querer obsevado nesta pesquisa 

adota uma série de limitações comportamentais que julga inerentes no manejo da 

ambiência.Tal sistemática prorcionou à instituição esta carterística peculiar decorrente de 

um perfil de gestão que atua sobre este ambiente escolar em função da pessoalidade 

carismática. Ao discorrer sobre a singularidade comportamental de uma escola em termos 

de organização e no curso do seu cotidiano, Eloisa Neves, em sua tese de doutorado 

considera a cultura que envolve uma escola à semelhança de… 

 

“uma teia de significado social que segundo Geertz (1978) interfere na definição da 

identidade da escola. Por conseguinte, tais culturas específicas afetam as identidades das 

pessoas que nela trabalham e estudam, identidades estas que, concomitantemente, ajudam a 

construir essa identidade institucional”. (Eloisa, 2008, p. 14) 

 

   Nesta disposição, a escola estudada têm em sua ambiência relacional e espacial, 

elementos de pessoalidade que provenientes da capacidade de seduzir, revela ser conduzida 

por uma personalidade grandemente atrativa que consegue atrair os demais integrantes do 

grupo, em função de sua capacidade de persuasão. O manejo da ambiência desta instituição 

observada no Estágio III, constituiu-se no imponderável que se firmou e se estabeleceu 

com tal nitidez, que trouxe para o foco da investigação a visão do carisma da gestora como 

elemento configurador desta ambiência, estabelecendo-o como o objeto a ser tratado na 

pesquisa. Esta confluência definiu as estratégias de verificação do que tem cooperado na 

produção deste panorama, e que ações podem estar contribuindo para este quadro cujo 

coletivo envolvido não exprime desancanto com a educação nesta realidade escolar. 

 

“Nos  Argonautas do Pacífico Sul, Malinowski diz: “há uma série de fen menos muito  

importantes que provavelmente não podem ser registrados através de questionários ou 
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documentos estatísticos, mas têm que ser observados em sua plena realização”. Pertencem a 

essa categoria de fatos a rotina diária de trabalho dos homens, os detalhes de seus cuidados 

corporais, o modo de comer e de preparar alimentos,  o tom das conversas e da vida social ao 

redor das fogueiras, a existência de fortes amizades ou de hostilidades, de simpatias e ambi- 

-ções pessoais se refletem no comportamento do indivíduo e nas reações emocionais que o 

cercam [...] Estudar as instituições, costumes e códigos, ou estudar o comportamento e a 

mentalidade humanas sem as sensações e os desejos subjetivos pelos quais um povo vive, 

sem aprender a essência de sua felicidade significa, em minha opinião, perder a maior 

recompensa que podemos esperar obter do estudo do homem”. (Malinowski, 1986, p. 42-8). 

 

    Assim, sob os auspícios do imponderável de Malinowsky¹, naquilo que o pesquisador está 

sujeito quando oberva o campo em busca dos objetos para análise, avançamos na jornada 

que nos inseriu no cotidiano deste coletivo observado. Com o aporte da proposta de Geertz; 

em perceber certas miudezas ou particularidades, a atenção a elas colocou diante da lente 

investigativa as considerações sociológicas de Weber sobre as relações sociais vinculadas ao 

domínio na esfera mágica do carisma. Por meio deste enfoque foi possivel perceber a 

existência de uma gestão caracterizada por um carisma dominante que mediante sutilezas 

pessoais, associadas ao exercício da profissão docente, mescladas ao caráter determinado e 

austero da gestora, temperada com a paixão pelo que faz; instituíram um magnetismo 

abrangente em torno de sua pessoa, fornecendo o indicativo de que a aura de sua 

personalidade tem estabelecimento uma esfera de conecções que lhe permite exercer um 

amplo controle sobre o cotidiano da instituição influindo em sua ambiência.  Foi o que a 

pesquisa pode descortinar no Colégio Estadual Sigma I, cuja visibilidade, favoreceu a 

composição  do texto descritivo do achado, com base no que Weber considera em se tratando 

do dominio relacionado ao magnetismo de um carisma.  

 

“O modo objetivamente “correto” como essa qualidade teria de ser avaliada, a partir de 

algum ponto de vista ético, estético, ou outro qualquer, não tem importância alguma para 

nosso conceito: o que importa é como de fato, ela é avaliada pelos carismaticamente 

dominados – os “adeptos”. 

“Sobre a validade do carisma decide o livre reconhecimento deste pelos dominados, 

consolidado em virtudes de provas – originalmente, em virtude de milagres - é oriundo da 

entrega à revelação, da veneração de heróis ou da confiança no líder. Mas esse 

reconhecimento (em caso de carisma genuíno) não é a razão da legitimidade; constitui-se 

antes um dever das pessoas chamadas a reconhecer esta qualidade, em virtude de vocação e 
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provas. Psicologicamente, esse “reconhecimento” é uma entrega crente e inteiramente pessoal 

nascida do entusiasmo ou da miséria e esperança”. (Weber, 2012, p.159) 

 

      Um dado de proporções marcantes que podemos relacionar com a expressão weberiana 

citada acima “em virtude de vocação e provas” ou no dizer: “Pela ideia de que o carisma 

seja uma qualidade (originalmente mágica)” ou ainda ”qualidades adquiridas e a eficácia 

dos atos hierúrgicos”, (Weber, 2012, p.163) se deve ao fato de que neste colégio, alunos 

residentes em comunidades vinculadas à facções do tráfico compartilham este espaço escolar 

nos moldes de uma convivencia que não apresenta animosidade explícita, por prevalecer o 

desejo de estudar nesta instituição e pelo respeito à pessoa da diretora. Não se vê isto na 

realidade de outras escolas do município, em que alunos preferem mudar de escola ao se 

depararem com alguém de outra facção ou residir proximo de sua área de influência, pois 

caso contrário, segundo o professor  erculano; “é morte na certa”. 

   As estratégias de convencimento e conquiata da gestão sobre os atores que atuam nesta 

configuração, a forma como trata certas  problematicas dentro e fora da escola, tem sido 

endossadas por seus “discípulos” permitindo-lhe manter-se um ciclo  longevo  por 

estabelecer medidas repetidas de um fenômeno relativamente estável  pelo discurso que 

anuncia a intensão de afastar riscos e perigos  oferecendo conforto e tranquilidade aos   

alunos, que talvez se aproxime do que Bourdieu considera à investidura de um capital de 

função em sua semelhança ao que denomina “graça institucional”, ou “carisma de função”, 

ou ainda “notoriedade pessoal”. 

 

“O capital pessoal de “notoriedade” e de ‘popularidade” – firmado no fato de ser conhecido e 

reconhecido na sua pessoa (de ter um “nome”, uma “reputação”, etc.) e também no fato de 

possuir um certo número de qualificações específicas que são a condição da aquisição da 

conservação de uma “boa reputação” – é frequentemente produto de reconversão de um 

capital de notoriedade acumulado... Enquanto este capital pessoal de notável é produto de 

uma acumulação lenta e contínua, a qual pensa Max Weber quando fala de “carisma” é 

produto de uma ação inaugural, realizada em situação de crise, no vazio e no silêncio deixado 

pelas instituições e os aparelhos: a ação profética de doação de sentido, que se fundamenta e 

se legitima, retrospectivamente, pela confirmação conferida pelo seu próprio sucesso à 

linguagem de crise e à acumulação inicial de força de mobilizaçção que ele realizou”. 

(Bourdieu, 2012, p. 191) 
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   Os elementos presentes no magnetismo pessoal que emana do carisma como fator de 

domínio, obsevado nesta pesquisa, obedece a uma configuração resultante de um objetivo 

intencional mediante o estabelecimento de uma relação proveniente do empenho de 

conquistar uma clientela através do pressuposto da dedicação, do doar-se a si mesmo em favor 

de algo que se acredita. Dificilmente este agir passa despercebido ao ser expresso pelas 

entrelinhas da comunicação, e, na medida em que se aprofunda, ou seja, na medida em que 

perdura, esta conveniência conspira positivamente para a manutenção deste ciclo, pelo fato do 

seu curso se mostrar satisfatório quanto à expectativa dos envolvidos. Relacionamos este 

indicativo ao prolongamento de uma gestão que se iniciou em 1985 e continua neste ano de 

2016, afinada nos termos de suas relações, com as expectativas do corpo de atores que de bom 

grado aceitou seu estabelecimento e sua continuidade. Ao abordar o carisma quanto o aspecto 

de sua rotinização, Weber considera os seguintes elementos que a seu ver favorecem sua 

constância: 

 

“O interesse ideal ou material dos adeptos na persistência e reanimação contínua da 

comunidade; o interesse ideal e o material, ambos mais fortes no quadro administrativo dos 

sequazes, discípulos, homens de confiança de um partido, et., em continuar a existência da 

relação, e isto de tal modo que esteja colocada, ideal e materialmente, a posição própria sobre 

um fundamento cotidiano duradouro, externamente o estabelecimento da existência familiar 

ou, pelo menos, a existência saturada, em lugar das “missões” estranhas à família, e à 

economia isolada do mundo. Esses interesses tornam-se tipicamente atuais quando desaparece 

a pessoa portadora do carisma e surge a questão da sucessão. O modo como esta se resolve – 

desde que se resolva, persistindo, portanto, a comunidade carismática (ou nascendo só então) – 

e essencialmente decisivo para a natureza geral das relações sociais que então se 

desenvolvem”. (Weber, 2012, p.  

162)  

 

   As ponderações de Weber em se tratando do alongamento desta forma de dominação, 

adimite sua legitimidade pela combinação de intereses que atendem aos atores envolvidos no 

processo, dado o  reconhecimento de ser necessário haver alguém de poder pautado por uma 

relação de confiança que estima e aprecia este domínio na precisão de sua forma de 

autoridade. Esta dominação, por assim dizer; reside, portanto na aceitação de que haja o 

exercício de um comando, que por força de sua confiabilidade, exerce um controle desejado 

em sua continuidade no contexto relacional interno e externo da instituição pesquisada. Esta 

ocorrência indica uma dominação longeva apesar de integrar uma relação social que resulta 
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num poder desigual, aplicada no sentido de uma preponderância conquistada, no sentido claro 

de que a vida social precisa ser organizada, precisa que haja um segmento que comanda, e 

outro segmento que aceite este comando. Isto vem ocorrendo continuamente em 

conformidade com os interesses dos envolvidos. As combinações desses interesses tem 

favorecido nesta instituição uma tendência que se estabilizou na permanência da gestora no 

exercício continuado de sua função. A evidência de maior peso se deve à legitimidade 

conquistada por investir na busca de uma ambiência social com o mínimo possível de 

constrangimento através de suas habilidades sedutoras de convencimento, e, como resultado 

disto sua gestão tem obtido aprovação por um coletivado expressivo. 

 

 “Por isso, a rotinização do carisma se realiza também, na forma de apropriação de poderes de 

mando e oportunidades aquisitivas pelos sequases ou discípulos, e com regulação de seu 

recrutamento”. Essa tradicionalização ou legalização (conforme existam ou não estatutos) pode 

assumir diferentes formas típicas. O modo genuíno é segundo o carisma pessoal. Os sequazes 

ou discípulos, em caso de rotinização do carisma, podem estabelecer normas para 

recrutamento, especialmente normas de educação ou normas de prova. O carisma pode ser 

“despertado”, e não “aprendido” ou “inculcado”. (Weber, 2012, p. 164). 

 

   Este tipo de dominação estará presente enquanto o carisma ali estiver e isto só será possivel 

medinte a continuidade da pessoa vinculada a este carisma. Neste caso, observamos a 

existência de rotinização deste domínio carismático por conta de uma gestão continuada, cuja 

detentora, num momento de grande dificuldade do colégio e vacância do cargo, aceitou o 

desafio de sua adminstração. Não houve um procedimento ordenado para sua nomeação, mas 

o aceite de um cargo oferecido, assim como ainda não há nenhuma previsão de procedimento 

ordenado para sua substituição. Há um consenso entre os atores deste universo observado de 

que a futura gestora venha ser recrutada no quadro da equipe da atual gestora, em face de 

algumas similitudes proximas do agir da gestora atual. Mas todos sabem que não será a 

mesma coisa, porque a possível futura gestora tem suas particularidades. Talvez esta 

conjuntura seja uma lamina de dois gumes para um coletivo costumado e ajustado a um 

comando, ter de conviver com outro comando que apresente algumas diferenças. 

 

“A rotinização não é ocasionada, portanto somente pelo problema do sucessor e está muito 

longe de afetar apenas afetar este último. Ao contrário, o problema principal é a transição dos 

quadros administrativos carismáticos paras os cotidianos”. (Weber, 2012, p. 166). 
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   Não haverá nada que possa assegurar a perpetuidade da devoção afetiva dos dominados 

tributada ao dominador que encerra seu ciclo, ser idêntica para com o novo ciclo que se inicia, 

uma vez que a pessoalidade do carisma é intransferíval. O sucessor certamenta irá lidar com o 

universo deixado pelo seu antecessor, à sua maneira e, portanto não necessáriamente análoga 

ao gestor anterior. Enquanto perdura a longa gestão de um carisma em termos de 

tranquilidade, segurança e confiabilidade, por exemplo, não se sabe como será a nova gestão 

no que se refere a estas expectativas.  

   Provavelmente algumas coisas deixadas, plantadas pelo domínio carismático findo seu 

ciclo, poderão ser mantidas por algumas pessoas. A equipe de Coordenação Pedagógica, por 

exemplo, incorporou em seu proceder algums aspectos peculiares à gestora no trato pró-ativo 

de conflitos, com o propósito de atenuar o máximo possivel seus efeitos no contexto da 

ambiência social neste colégio, mesmo ao custo de algumas restriçoes comportamentais. 

   Enquanto que na primeira escola observada há maior concentração de alunos no pátio do 

que em sala de aula, transito constante de alunos pelas escadas e corredores, grande alarido 

nos intervalos, um entra e sai constante nas salas de aula, gritos, batidas de porta, e arraste de 

carteiras, não se vê no Sigma I alunos fora da sala de aula em horario letivo perambulando 

pelas escadas, corredores, quadra, pátio ou em namoros furtivos. Mesmo nos intervalos, o 

alarido sonoro peculiar da faixa etária do alunato não incomoda.  

   Na profundidade desta configuração, a gestora tem marcado este colégio no aspecto de sua 

identidade como demonstram as articulações presentes tanto no âmbito interno da institição 

quanto ao que se projeta para fora de seus muros, o que a torna ao mesmo tempo produtora e 

reprodutora de relações específicas de dominação. Esta dominação para além da inerência do 

racional legal embutido na configuração burocrática dos estamentos que regem a escola 

adquire maior visibilidade em sua conotação carismática através da combinação realizada por 

ela entre a funcionalidade prática e a funcionalidade estrutural gerando uma resultante 

proximal que magicamente aflora um poder de sedução e conquista do grupamento social no 

interior da escola e fora dela.  

 

 

 

 

 



46 

 

Considerações finais 

 

   Durante leitura introdutória sobre Currículo e cultura contido no livro Escola e Cultura, de 

Forquin, o autor traça um panorama desolador sobre os entraves e percalços que envolvem a 

trajetória da educação notadamente nas décadas de 60, 70 e 80. Senti-me um tanto deprimido 

por entender estar sendo conduzido pelo autor para um beco sem saída. Todavia, ele 

disponibiliza uma réstia de luz que indicava a possibilidade de uma saída. Esta saída nada 

mais é segundo ele; 

 

"uma tarefa que só pode ser perseguida de modo indireto e fragmentário, mas que de qualquer 

modo vale a pena ser perseguida, pois é a justificativa fundamental do empreendimento 

educativo que, através dela, está em jogo". (Forquin, 1993, p. 10) 

 

   Por esta ótica, é possível presumir que o modo peculiar como a Prof. Sinara desenvolve seu 

trabalho como Diretora do Colégio Estadual Sigma I, é tipificado pela determinação em 

perseguir esta tarefa, na certeza consciente de que vale a pena todo esforço empreendido em 

salvaguardar o processo educativo no âmbito de uma escola em uma área sde risco. Ela diz 

que o que está em “jogo” não é apenas a vida de “um ou mais alunos”, mas as “gerações 

futuras” e com elas o “destino da sociedade”.  Ela crê piamente nisto. 

   As "loucuras" da diretora, em transpor o extramuro em busca de alunos fujões, parece 

sugerir alguma similitude à percepção de Harendt quando citada por Forquin: 

 

"Com a concepção e o nascimento", escreve Hanha Arendt em (em Lá crise de lá culture, 

1972, p. 228), "os pais não deram somente vida a seus filhos, eles, ao mesmo tempo, introduziram-

nos em um mundo. Educando-os, eles assumem a responsabilidade da vida e do desenvolvimento da 

criança, mas também a da continuidade do mundo. Estas duas responsabilidades não, coincidem de 

modo algum e podem mesmo entrar em conflito. Num certo sentido a responsabilidade do 

desenvolvimento da criança vai contra o mundo: a criança tem muito particularmente a necessidade 

de ser protegida e cuidada para evitar que o mundo possa destruí-la. Mas este mundo também tem 

necessidade de uma proteção que o impeça ser devastado e destruído pelas vagas dos recém-

chegados que se precipita sobre ele a cada geração". É por isso, que para Arendt essa 

responsabilidade de designar o mundo, de dizer: "Eis nosso mundo", que cabe aos adultos diante 

destes recém-chegados, os quais devem sobreviver e substituí-los em seus reinados, supõe uma 

atitude fundamentalmente conservadora, ou, mais exatamente, preservadora. "O fato de aprender está 

inevitavelmente voltado para o passado", escreve ela (p.250), e o papel do educador supõe "um 
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imenso respeito pelo passado" (p.248). É com esta única condição que, paradoxalmente, nós 

deixaremos para nossos filhos "sua chance de empreender qualquer coisa de novo", que nós os 

prepararemos para "a tarefa de renovar o mundo comum" (p.252). Entretanto, observa (p.247), 

"apesar de toda a tagarelice da moda sobre um novo conservadorismo, hoje é extremamente difícil 

de apegar-se a este mínimo de conservação, e a esta atitude conservadora, sem a qual a educação é 

total e simplesmente impossível". (Forquin, 1993, p. 13). 

 

   Não se pode negar que no caso em questão, o esforço desenvolvido pela direção quando 

busca em áreas de risco grupos de alunos fujões para mantê-los integrados a uma 

instituição de ensino, preservando-os de influências contrárias aos objetivos desta 

instituição, procurando controlar na medida do possível, a possibilidade de que tais 

fluências interfiram no cotidiano deste espaço escolar e comprometam negativamente na 

vida futura dos alunos.  

 

   “Um grupo-classe abandonado à sua própria sorte, não é capaz de gerenciar sua própria 

diversidade de temperamentos e projetos. Como não consegue chegar a um consenso, 

negociar compromissos aceitáveis, aceitar uma regra majoritária, administrar as minorias, 

corre o risco de se esgotar em conflitos ou de se subdividir em subgrupos mais homogêneos”. 

(Perrenoud, 2001, p. 75) 

 

   O modo como a direção deste colégio controla situações que geram evasão, tem favorecido 

a continuidade presencial de grande parte dos alunos matriculados integrados ao processo de 

ensino-aprendizagem. No contexto de risco em que este colégio está situado, o trato pró-

ativo tipificado pelo rigido controle de comportamentos que apontam  para situações cujos 

ingredientes se revelam passíveis em causar transtornos que interfiram negativamente no 

curso do seu cotidiano e na segurança dos alunos, não tem gerado insatisfação ou reclamação 

dos alunos e seus pais, mesmo quando em algumas situaçoes a gestora aprofunda certo rigor 

no seu tratamento. 

 

   “Ainda eu não encontrei uma escola estadual melhor que o Sigma I.”. Tenho 5 filhos. Todos 

passaram por lá. É uma excelente escola principalmente a diretora Dona Sinara muito 

dedicada. Se eu fosse escrever, tudo de bom que acontece lá tinha de escrever um livro e 

também os professores e funcionários. Parabéns Dona Sinara pela sua escola. 

   "Fui o criador do Grêmio Estudantil desta amada escola. Fiz amigos, como a diretora 

Sinara, Claudinara... e tantos outros. Sinto saudades do tempo que estive dentro dessas salas, 
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"passeando" pelos corredores, almoçando ou jantando... Infelizmente, tempos que não voltam 

mais. Vi o antigo prédio. Estudei no novo. Fiz parte da primeira turma do ensino médio. Sou 

privilegiado! Hoje, nas salas da faculdade de direito, lembro-me dos bons tempos que estudei 

no Sigma. Abraços para todos e que os alunos que hoje estudam e que vierem a estudar, 

tenham carinho e respeito por este patrimônio do estudo em Açunum". 

"Escola disciplinada e com ótima qualidade, com ótimos educadores e diretores (a) com 

capacidade para o ensino. Parabéns Sigma I pelo o meu orgulho de estudar aí". 

"Estudei há muitos anos atrás. Na época a diretora foi D. Sinara, foi seu primeiro mandato. 

Ensino bom, professores ótimos, antes das greves. Saudades dos meus tempos de Brasil". 

"Eu amo essa escola. Mesmo que eu apronto muito e quase levei uma suspensão. Eu adoro 

muito". 

"Beijos aos meus professores e os meus amigos. Amo vocês"! 

"Eu também um dia estudei no Sigma e sai de lá muito satisfeita com o ensino. Gostei tanto 

que hoje minha filha também estuda lá. Que continue assim"! 

"O Colégio Sigma I em Pedópolis é excelente. Ela é muito boa. Eu adoro estudar lá”. “Beijos 

para todos os alunos e professores” Amo todos vocês”. 

"O atendimento é bom. Mas o melhor mesmo é a refeição. Vocês vão adorar como eu adoro". 

"Olha eu gostaria muito de estudar lá mas não tem vaga para mim no 8° ano do ensino 

fundamental. Mas parece bom". 

"Adoro a escola tem um ótimo aprendizado. Os professores são ótimos. A escola é muito 

disciplinada"! 

“Adoro. Esta escola é a melhor que eu já estudei até agora". 

“Eu quero matricular o meu filho na escola estadual SigmaI. O que eu tenho que fazer"? 

"Eu gostei da escola espero que todos também gostem". 

"É uma ótima escola". 

 "Ótima escola com disciplina nota 10”. 

“Um dia estava muito chateado e resolvi não esperar a chatice da chamada das turmas para 

entrar em sala de aula. Fiquei mal na fita com a turma. A turma me deu uma dura. Qual é ô 

mano? Pegou mal. Tá a fim de queimar nosso filme mermão”? 

“A gente vai pensando em botar pra quebrar, mas o olho na cara, o silêncio das meninas da 

coordenação, e a surpresa de falar o que quiser te deixa meio desmontado”. 

“No Sigma as coisas não se resolvem de qualquer maneira não. Quem pensa que vai fazer e 

acontecer pode tira o cavalinho da chuva. Já ouvi gente meio complicada dizer que lá se entra 

de um jeito e sai de outro”. 
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   Nos termos da discussão sociológica sobre a dominação carismática em Weber, muito 

embora haja uma proeminencia de caráter carismático neste ambiente escolar, a dominção 

racional legal também observada por Weber, por conta da disposição organizacional 

burocrática em conformidade com os dispositivos legais e normativos também se faz 

presente. Percebe-se que estes dois níveis de dominações estão presentes, porém com 

destaque para o viés carismático neste estudo de pesquisa. Ao que tudo indica, parece que há 

na escola uma combinação que une esses dois modos de dominação. Por força de sua 

natureza política que orienta procedimentos normativos a escola exerce uma dominação que 

em seu cotidiano se mescla à gestão por conta das habilidades individuais em forma de 

poder. O dominio nestas duas esferas pressupõe que a gestão escolar neste caso é detentora 

destes dois níveis de domínio no entorno das relações de poder que permeiam o universo 

escolar, com certo protagonismo para o modo de dominação carismática. Na prevalencia 

deste domínio por força do carisma, as restrições que a gestora conseguiu inserir como preço 

a se pagar para obter uma ambiência que se configure como razoável través de limites 

comportamentais,  pressupõe haver na instituição uma espécie de microcosmo conflitante, 

que é aceito ou suportável por se evitar sua abrangência na proporção do descompasso de um 

cotidiano com perturbações indesejadas. É como se à semelhança da inoculação de uma 

vacina que visa a produção de anticorpos;  aceita-se no âmbito deste colégio o trânsito suave 

ou suportável do elemento conflitante de controle instaurado pela gestora de modo a evitar 

conflitos maiores e mais difícies de serem atenuados, dirimidos ou administrados.  

 

   Conforme publicação da RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 10 (30):, dez 

2011, no que tange o conflito segundo Simmel, no artigo postado; 

 

“Conflito é portanto, destinado a resolver dualismos divergentes, é uma maneira de conseguir 

algum tipo de unidade, mesmo que seja através da aniquilação de uma das partes em litígio. 

Assim, como o universo precisa de “amor e ódio”, isto é, de forças atrativas e repulsivas, a fim 

de dispor de qualquer forma, do mesmo modo, a sociedade, também, para atingir uma forma 

determinada, precisa de alguma razão quantitativa de harmonia e desarmonia de associação e 

de concorrência, de tendências favoráveis e desfavoráveis. Achamos que somos um todo ou 

uma unidade composta por duas lógica e objetiva partes que se opõem, e identificamos essa 

totalidade da nossa com uma delas, enquanto sentimos a outra como algo estranho que não nos 

pertence e que nega o nosso ser central e abrangente. Simmel (1983, pg. 122) pondera: 

“Admite-se o que conflito produza ou modifique grupos de interesses, uniões, organizações”.  

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20v10%20n30%20dez2011%20em%20pdf.pdf 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20v10%20n30%20dez2011%20em%20pdf.pdf
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   Convergência, divergência, e possíveis tensões num microcosmo de mundo composto pelo 

universo escolar pesquisado; comporta  um tipo dominante, um coletivo dominado que aceita 

quem os domina, e a existência de possíveis críticos. Tais elementos impregnam o universo 

que envolve os relacionamentos, na tipologia de um palco em que o espetáculo das interações 

humanas tem o seu curso.  

   Este trabalho não buscou expressar aprovação, apresentar um panorama simpático, nem 

tampouco enaltecer esta administração escolar; mas entender seu cotidiano no conjunto das 

relações entre os atores envolvidos em sua rede de conexões. No seu estudo sobre 

comportamento em lugares públicos, Goffman faz uma espécie de alerta quanto ao que possa 

ser equivocadamente interpretado como defensor de algum elemento contido no universo de 

uma análise. 

 

    “Um ato pode, é claro, ser apropriado ou inapropriado apenas de acordo com os juízos de 

um grupo social específico, e mesmo nos confins do menor e mais unido dos grupos é 

provável que exista algum dissenso e dúvida. O grau de dissenso ou consenso num grupo em 

relação à propriedade de um ato – e mesmo as próprias fronteiras do grupo – não pode ser 

estabelecido por minhas afirmações, e sim apenas através de pesquisa empírica sistemática. 

Este relato, entretanto está repleto de tais afirmações não verificadas. Porém, esta fraqueza 

confessa não deve ser confundida com uma fraqueza inconfessa: em enhum ponto deste relato 

eu pretendo insinuar que pessoalmente considero algum ato apropriado ou inapropriado, 

apesar do método de apresentação poder ocasionalmente passar esta impressão”. (Goffman, 

pg. 15, 2010) 

 

   Ao estudar o universo das relações sociais tendo como base de apoio três tipologias de 

domínio, Max Weber não está preocupado se estas modalidades de domínos são legais ou 

ilegais, se são aprováveis ou reprováveis, se agradam ou desagradam. Weber nos diz na 

especificidade deste seu estudo que estes formatos de dominação fazem parte das interações 

que permeiam as sociedades.  Este estudo de pesquisa buscou seguir a proposição deste 

direcionamento em sua tentativa de compreender uma realidade escolar em sua 

correspondência com uma gestão que expresa forte vínculo com a dominação carismática 

explicitada por Weber. 
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