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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo principal refletir sobre os discursos do gestor 
escolar no contexto político-administrativo-pedagógico de uma rede de ensino 
municipal. Os gestores escolares assumem cargos comissionados com indicação 
direta do governante municipal, determinada por uma relação política. Este trabalho 
se referencia na prosa e poesia de Clarice Lispector, pautando-se especificamente 
no conceito de instante-já, nas proposições do filósofo Michel Foucault e seus 
conceitos de governamentabilidade, relações de poder e poder-saber e ainda na 
contribuição filosófica de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O estudo está inserido na 
linha de pesquisa Políticas Públicas para a Educação Básica e Superior. A 
contextualização da pesquisa pretendeu refletir a multiplicidade das imagens-
discursos dos gestores escolares no espelho, configurada em pesquisa qualitativa. A 
amostra e população da pesquisa são constituídas de dezessete gestores de 
escolas de ensino fundamental da rede pública municipal. Como instrumento de 
coleta de dados, fez-se uso de entrevista semiestruturada. As reflexões 
apresentadas ao longo do texto subsidiam novas reflexões e ações sobre a gestão 
escolar no âmbito das escolas e do governo municipal de Balneário Camboriú. 
Ressalta-se que os resultados não findam em si mesmos, mas representam uma 
alternativa de reflexão sobre a gestão escolar. 

 

 

Palavras-chave: Gestão escolar, instante-já, poder, saber. 

 



ABSTRACT 
 

This study reflects on the discourses of school managers in the political, 
administrative and teaching contexts of a municipal school system. The school 
managers assume commissioned positions that are directly appointed by the local 
government, determined by a political relationship. This work is referenced in Clarice 
Lispector’s prose and poetry through the concept of instante-já, the concepts of 
governmentality, power relations and power-knowledge of the philosopher Michel 
Foucault, and through the philosophical contribution of Gilles Deleuze and Félix 
Guattari. The study is part of the line of research Public Policy for Basic and Higher 
Education. The contextualization of the research sought to reflect the multiplicity of 
speech-images of school managers and is configured as a qualitative study through 
discourse analysis. The study population and sample comprises seventeen 
managers of elementary schools in the municipal public system. A semi-structured 
interview was used as a tool for the data collection. The reflections presented 
throughout the text support new reflections and actions on school management 
within schools and in the municipal government of Balneário Camboriú. It is 
emphasized that the results are not seen as an end in them, but represent an 
alternative reflection on school management. 

 

 

Keywords: School management, instante-já, power and power-knowledge. 
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ESPELHOS 

 

Mas agora estou interessada pelo mistério do espelho. 
Procuro um meio de pintá-lo ou falar dele com a palavra. 
Mas o que é um espelho? Não existe a palavra espelho, 

pois um único é uma infinidade de espelhos. Em algum lugar 
do mundo deve haver uma mina de espelhos? Espelho não 
é uma coisa criada e sim nascida. Não são precisos muitos 

para se ter a mina fascinante e sonambúlica: bastam dois, e 
um reflete o reflexo do que o outro refletiu, num tremor que 

se transmite em mensagem telegráfica intensa e muda, 
insistente liquidez em que se pode mergulhar a mão 

fascinada e retirá-la escorrendo de reflexos dessa dura água 
que é o espelho. Como a bola de cristal dos videntes, ele 

me arrasta para o vazio que para o vidente é o seu campo 
de meditação, e em mim o campo de silêncios e silêncios. E 

mal posso falar, de tanto silêncio desdobrado em outros. 

Clarice Lispector 

 

Por que espelhos? Por que no plural? O que espelhos têm a ver com gestão 

escolar? O que Clarice Lispector tem a ver com gestão escolar? Como escreveu 

Clarice Lispector, “um único espelho é uma infinidade de espelhos”. São múltiplas as 

possibilidades de interpretação a partir do espelho, seja pelos seus diferentes 

ângulos de visão, pelos diversos formatos estéticos ou ainda por sua capacidade de 

regeneração, ou melhor, multiplicação — quebrado, torna-se um novo espelho ou 

novos espelhos. Por essas razões, espelhos no plural. No primeiro momento, pensa-

se nesses múltiplos focos para, enfim, fazer recortes, na medida em que as falas dos 

gestores escolares vão corporificando esta pesquisa. 

Diante do espelho, este trabalho pretendeu recolher alguns estilhaços e 

transformá-los num novo quadro, ou seja, reunir discursos dos gestores escolares da 

rede municipal de ensino de Balneário Camboriú, considerando a singularidade do 

cargo — político — que eles ocupam e as pressões, externas à instituição escolar, 

que ele sofre. 

Ao sentar diante do computador para traçar algumas das várias linhas desta 

dissertação, percebi e me senti diante do caos. Foi exatamente nesse momento que 

entendi o que Mostafa e Nova Cruz (2009) escreveram a partir do livro O que é 

filosofia? dos filósofos Deleuze e Guattari. No livro Para ler a filosofia de Gilles 
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Deleuze e Félix Guattari, as autoras abordam o que é preciso para enfrentar o caos 

e permitir que o pensamento, a linguagem e a cientificidade da pesquisa possam se 

ordenar e resultar num trabalho coerente e relevante. 

O pensamento aqui é definido pelo enfrentamento que faz ao caos. É 
diante dele que se nos apresenta sempre, a cada momento, menos 
definido por sua total desordem e mais pelas velocidades infinitas 
que apresenta e que, por essa característica, faz desaparecer ou 
destrói toda forma possível que nele se esboça. E é esse caos que 
enfrentamos, é lá que vamos em busca de uma consistência possível 
para organizar nossas vidas (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2009, p. 16). 

Para melhor compor o pensamento e o percurso desta pesquisa, optei por um 

caminho alternativo: o de transitar pela arte, ciência e filosofia, que mais tarde será 

mais bem entendido como deslizamentos de planos. Buscou-se compreender melhor 

os conceitos postos em plêiade à disposição da ciência, a fim de contribuir com um 

novo elemento para pensar a educação e a gestão escolar, numa perspectiva 

diferente da linha tradicional que pensa pelo plano linear dos estudos em 

administração e pedagogia. 

Por que Clarice Lispector entrou neste trabalho? Não foi somente para 

epigrafá-lo nem apenas para ilustrá-lo com seu livro Água viva (1998). A prosa e a 

poesia dessa escritora brasileira foram inseridas nesta dissertação porque permitem 

ir além da literatura acadêmica, demonstrando que é possível o deslizamento entre 

diferentes planos e que estes tragam à luz da ciência uma perspectiva maior que a 

pretensa verdade de que o resultado de dois mais dois é sempre quatro. Clarice não 

falou sobre gestão escolar, tampouco sobre pedagogia ou educação, mas o que ela 

escreveu é de uma profundidade poética tanta que a submersão nas suas eternas 

indagações e possibilidades de enxergar a vida podem ser aplicadas à gestão 

escolar, principalmente no que se refere às dificuldades de conexão humana, ao 

sentimento humano. 

O objeto deste estudo se aproxima mais de um trabalho de reflexão do que da 

busca por resultados absolutos. Por isso, esta pesquisa se afastou de 

procedimentos rígidos e não se concentrou na tentativa de classificar o tipo de 

liderança ou tendência do melhor modelo de administração. 
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Embora este trabalho pareça inovador, sob a perspectiva da gestão escolar, 

há outros estudos que exploram a literatura de Clarice Lispector e a filosofia de 

Foucault e Deleuze, notadamente na educação. Isso pode ser observado em Sousa 

(2008), que, no texto Clarice Lispector, “perto do coração selvagem”: uma cartografia 

das singularidades selvagens à luz de Michel Foucault, procura descobrir a 

exterioridade na ordem do discurso literário. 

Também no estudo de Beserra (2008), intitulado A imagem no romance Água 

Viva, de Clarice Lispector, evidencia-se a perspectiva de analisar o hibridismo da 

prosa e poesia na narrativa do texto. Já no livro de Dinis (2006), Perto do coração 

criança: uma leitura da infância nos textos de Clarice Lispector, destaca-se a análise 

das várias infâncias da literatura infantil de Clarice. Portanto, a inovação aqui se 

sustenta nas palavras de Foucault (2006, p. 26): “O novo não está no que é dito, 

mas no acontecimento de sua volta”. 

O propósito deste estudo é refletir sobre os discursos do gestor escolar no 

contexto político-administrativo-pedagógico de uma rede de ensino municipal. Não 

se trata de prescrever comportamentos e ações que possam sustentar uma prática 

melhor. Trata-se, sim, de traduzir o olhar — manifestado no discurso — dos gestores 

em relação a si mesmos, sua prática, sua fala e sua construção identitária a partir de 

diferentes ângulos. 

O “silêncio desdobrado em outros”, na epígrafe deste capítulo, é o que me 

impulsiona e ao mesmo tempo me engessa. Minha proposta, como dito 

anteriormente, não é analisar a gestão escolar pela via exclusiva da cientificidade, 

tampouco transformar esta dissertação num manual de procedimentos sobre como 

fazer gestão escolar; muito pelo contrário. Considero que, por causa da excessiva 

preocupação com parâmetros, leis, resoluções, diretrizes e tantas quantas forem as 

formas de ordenar os processos e políticas educativas, pouco ainda se tem 

avançado na direção de uma educação de qualidade no Brasil. A proposta é outra, é 

pensar de forma simples, desgarrada das intermináveis listas do que pode ou não 

pode ser feito. 

Pensando nisso, apego-me aos filósofos para dar credibilidade à pesquisa e 

para, com a ajuda deles, construir um novo pensar. Um pensar que não quer saber 

de fazer avaliações institucionais, não quer elaborar manuais de liderança ou de 

gestão de recursos humanos, não quer propor modelos administrativos — sejam 
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eles burocráticos, humanistas ou gerenciais. Um novo pensar, porque, longe do que 

a educação tem produzido nas últimas décadas, pensar e agir diferentemente pode 

sinalizar caminhos para obtenção de melhores resultados. 

Também não me proponho a discutir a melhor forma de empossar um 

profissional no cargo de gestor de escola pública, pois, quaisquer que sejam as vias, 

supõe-se que sempre haverá associação a um mecanismo político ou a uma relação 

de força e/ou poder, seja por indicação do governante, por eleição direta ou 

processo seletivo. Em síntese, de forma direta ou indireta, as questões políticas, de 

poder e de força imbricadas ao cargo atam os profissionais à orientação política 

vigente e tendem a conduzir as escolas para a homogeneização. 

Esta pesquisa se torna, portanto, desafiante; primeiro, porque não intenciono 

apresentar resultados absolutos ou verdades intangíveis; segundo, porque não 

tenho formação em filosofia e recorro constantemente aos filósofos e seus conceitos; 

terceiro, porque os elementos que fomentam novos conhecimentos não são de 

interesse comum e costumam atingir uma minoria, o que pode colocar em dúvida a 

cientificidade do estudo. Quanto aos paradigmas científicos dominantes, Santos 

(2005, p. 38) assevera: 

 

A ciência social será sempre uma ciência subjectiva e não objectiva 
como as ciências naturais; tem de compreender os fenónemos 
sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes 
conferem às suas acções, para o que é necessário utilizar métodos 
de investigação e mesmos critérios epistemológicos diferentes dos 
correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de 
quantitativos, com vista à obtenção de conhecimento intersubjectivo, 
descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento objectivo, 
explicativo e nomotético. 

 

Assim também se posiciona Foucault (2007, p. 531): 

 

Superficialmente, pode-se dizer que o conhecimento do homem, 
diferentemente das ciências da natureza, está sempre ligado, mesmo 
sob sua forma mais indecisa, a éticas ou a políticas; mais 
profundamente, o pensamento moderno avança naquela direção em 
que o outro homem deve tornar-se o mesmo que ele. 

 

Nem por isso o trabalho se coloca em nível de supremacia; muito pelo 

contrário, é pela simplicidade e pelos deslizamentos entre planos, interpretações e 
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significados diversos que se pretende pensar a gestão escolar, seja pela prosa e 

poesia de Clarice Lispector, seja pelo pensamento filosófico de Deleuze, Foucault e 

outros. 

A proposta deste trabalho se justifica pela possibilidade de transitar nos 

deslizamentos de planos apresentados por Mostafa e Nova Cruz (2009). Baseadas 

no estudo de Deleuze e Guattari, as autoras mostram que os planos do pensamento, 

suas relações mais próximas e as conexões que fazem em seu enfrentamento ao 

caos se superpõem e se interpõem constantemente, buscando outros 

entendimentos e considerando a multiplicidade e a complexidade das relações que 

compõem o conhecimento e suas práticas. 

Gallo (2008), ao justificar sua obra intitulada Deleuze e a educação, 

preocupa-se em desterritorializar para reterritorializar o pensamento de Deleuze 

relativo aos problemas e às questões da educação como exercício de pensar no 

diferente para a educação, não para colocar palavras que não foram ditas por 

Deleuze. Então, desterritorializar e reterritorializar, não se referem ao território 

(espaço físico), mas a possibilidade do ser humano ser capaz de transformar e 

transformar-se, transitar por diferentes campos de visão. 

 
Penso que essa atividade pode ser bastante interessante e 
produtiva, na medida em que esses conceitos passam a ser 
dispositivos, agenciamentos, intercessores para pensar os problemas 
educacionais, dispositivos para produzir diferenças e diferenciações 
no plano educacional, não como novos modismos, ou repito, o 
anúncio de novas verdades, que sempre nos paralisam, mas como 
abertura de possibilidades, incitação, incentivo à criação (GALLO, 
2008, p. 54). 

 

Entendo que a proposta deste trabalho se concilia ao proposto por Gallo 

(2008), ou seja, buscar subsídios teóricos em outras fontes, ou melhor, em fontes 

diversificadas, por vezes distantes da educação, para pensar a educação — neste 

caso particular, a gestão escolar — de modo a não se prender a noções equacionais 

e não se pautar apenas pelo pensamento dos que vivem a educação no seu sentido 

introspectivo: os experts1, como mencionado por Lyotard (1998). 

                                                 
1 Para Lyotard (1988), experts são os cientistas, cujo conhecimento é considerado soberano, único e 
aceitável. 
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Quais são as necessidades e os principais percalços dos gestores escolares? 

No contexto dessa problemática, o estudo se torna relevante por dar voz aos 

gestores escolares da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú, enquanto 

investiga os seus discursos, e por analisar as relações de poder imbricadas ao 

cargo. 

Esta pesquisa se propõe a responder as seguintes questões: Como os 

gestores constroem seus discursos em função do cargo? Qual é o seu espelho? A 

partir do objetivo central deste estudo — identificar os discursos do gestor escolar e 

as implicações das relações de poder — foram definidos três objetivos específicos: 

a) identificar as características pessoais e de formação do gestor escolar da rede 

municipal de ensino de Balneário Camboriú; b) analisar o sentido das relações de 

poder embutidas no cargo de gestor escolar; c) analisar o discurso como o “instante-

já”2, num tempo que já pode ter ocorrido ou que ainda está por vir. 

As relações de poder, que parecem tão evidentes pela força tácita da palavra 

poder, constroem uma identidade do gestor escolar, mesmo nas práticas de gestão 

democrática e compartilhada, tornando o papel de gestor personificado numa única 

pessoa centralizadora, dotada de poder na tomada de decisão e, principalmente, 

responsabilizada pelo bom andamento da organização. Dessa forma, entender o 

contexto das dimensões política, administrativa e pedagógica se torna importante na 

construção da identidade que se evidencia na maioria das escolas brasileiras. A 

pesquisa pretende contribuir para que o governo local, instituições educacionais e 

gestores possam se analisar no contexto de sua contribuição para a qualidade do 

ensino. 

O recorte que se propõe nesta pesquisa é examinar, na fala dos gestores, o 

olhar deles no espelho e a diversidade desses olhares e dos possíveis esquemas de 

uso que se faz com esse espelho. Muitas poderiam ser as formas de captar os 

discursos dos gestores escolares, ou mesmo esse “olhar de frente”, mas optei pela 

realização de entrevista que procurou despertar a reflexão quanto à satisfação 

profissional, a maior qualidade e dificuldade pessoal, atrativos do cargo, relações de 

poder, novas ações em relação à gestão anterior e projetos a serem realizados. 

                                                 
2 Expressão usada por Clarice Lispector no livro Água viva. 
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A pesquisa foi desenvolvida com uma população de dezessete gestores de 

escolas de ensino fundamental da rede municipal de Balneário Camboriú e a 

amostra representa a população em sua totalidade. Portanto, foram incluídos os 

dezessete centros educacionais, não havendo, assim, critérios de seleção ou 

exclusão de gestores. O instrumento escolhido foi a entrevista semiestruturada, 

gravada em equipamento de áudio. Para manter o anonimato dos entrevistados, 

eles serão identificados a partir de um número (de 1 a 17) precedido pela letra G. 

Apesar da participação de mulheres no grupo de entrevistados, todos são referidos 

no texto como gestor, sem flexão de gênero. No caso de citação de escolas, elas 

serão identificadas pela letra E, seguida também de um número. 

Os gestores escolares que fazem parte deste estudo assumiram o cargo em 

janeiro de 2009, exceto um que assumiu em fevereiro de 2010 e permanecia no 

cargo por apenas três meses. Os outros estavam na direção da escola há um ano e 

cinco meses quando as entrevistas foram realizadas. 

A pesquisa resguardou o anonimato dos sujeitos e concedeu total liberdade 

de não participação, desistência a qualquer tempo e também abstenção de resposta 

a qualquer pergunta. Nenhuma desistência ou abstenção foi registrada e todos os 

dezessete participantes contribuíram com a pesquisa, expressando seus 

posicionamentos.  

Voltando a Clarice Lispector, por que a escolha do livro Água viva em meio ao 

amplo trabalho literário da escritora? Porque essa é uma obra em que a vida é 

aclamada, reprimida e expandida, não possuindo começo, meio e fim. A autora 

rompe com o sistema e propõe revelar o indizível, o proibido, como destaca Moser 

(2009, p. 456 e 457): “No conjunto de uma obra tão poderosa do ponto de vista 

emocional, tão inovadora na forma e tão radical filosoficamente, Água viva se 

destaca como triunfo particularmente notável”. Nesse sentido, a autora sugere 

desconstrução e reconstrução de vida, à semelhança da desterritorialização e 

reterritorialização propostas por Deleuze e Guattari ou também dos deslizamentos 

de planos. É um novo olhar para entender que a gestão escolar se dá pela interação 

e conexão de vidas e que, como ensina Spinoza (2009), não se gerencia vidas, a 

razão não se opõe aos afetos, vidas e sentimentos são afetados, tal como é 

demonstrado na obra de Clarice, que inclusive muito se inspirou em Spinoza nos 

seus primeiros trabalhos. 
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O instante-já de Clarice Lispector é o momento hoje, é o devir da filosofia e é 

o futuro da educação plasmado no presente, no aqui e agora. O devir na filosofia 

teve seu início em Heráclito3, quando ele contemplou as águas do rio e concluiu que 

o rio continuava o mesmo, apesar de suas águas estarem em constante movimento; 

e como as águas assim também é o homem, em constante movimento, o homem de 

ontem não é o mesmo homem de hoje. 

 
Só vejo o devir. Não vos deixeis enganar! É à vossa vista curta e não 
à essência das coisas que se deve o fato de julgardes encontrar terra 
firme no mar do devir e da evanescência. Usais os nomes das coisas 
como se tivessem uma duração fixa; mas até o próprio rio, no qual 
entrais pela segunda vez, já não é o mesmo que era da primeira vez 
(NIETZSCHE, 1974, p. 21). 
 

Pesquisando o Almanaque da Comunicação (2010) foi possível verificar 

diversos slogans que pensam a educação como algo projetado para o futuro, tais 

como: “passo a passo com o futuro”, “educação para o futuro”, “o futuro à sua 

frente”, “você lá na frente”. O que se percebe com esses exemplos é que o olhar 

sobre a educação está voltado para conquistas e transformações futuras, por vezes 

subestimando o devir e o instante-já. Cabem aqui as palavras de Clarice Lispector 

(1998, p. 9): “Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que 

de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também 

não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é.” 

No sentido dado por Clarice Lispector e pelo devir de Heráclito, o instante-já 

desta pesquisa não pode ser fotografado, até porque, por mais estática que seja 

uma fotografia, por mais que ela denote um tempo específico, toda vez que 

olharmos para ela, a visão poderá ser diferente, pode-se descobrir novos detalhes, 

fazer novas leituras. Isso porque sentimentos que percorriam aquele momento já 

não são mais os mesmos. Pensa-se no espelho, não para congelar a imagem nele 

projetada, mas sim como um instrumento capaz de projetar novas imagens. 

Qual é o instante-já que se pretende aqui? Aquele que permita entender que 

a gestão escolar é um processo contínuo, que poderia até ser congelado ou 

fotografado em alguns momentos, mas jamais deixando de levar em consideração 

                                                 
3 “Heráclito (+ ou - 540-470 a.C.) nasceu em Éfeso, cidade da Jônia [...]. É considerado o mais 
importante dos filósofos pré-socráticos. É dele a frase de que tudo flui. Não entramos no mesmo rio 
duas vezes e o sol é novo a cada dia. É o filósofo do devir, a lei do universo; tudo nasce, se 
transforma e se dissolve, e todo o juízo seria falso, ultrapassado” (NASCIMENTO, 2010). 
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que o instante-já é o devir, é também o instante de fazer agora, sem o foco centrado 

naqueles slogans que prometem um futuro, mas não o constroem numa 

sobreposição infindável de instantes-já. 

Por que tudo isso? Por que o instante-já de Clarice é importante? Ou melhor, 

o que o instante-já de Clarice tem a oferecer à gestão escolar? O meu primeiro 

instante-já desta pesquisa, quando me propus estudar gestão escolar, afundou-me 

num estudo de polissemia4 e homonímia5 de palavras como: 

administração/gestão/direção, administrador/gestor/diretor. Pouco importa o nome! 

Parece-me tudo a mesma coisa! 

Em qualquer esfera de governo (municipal, estadual ou federal), geralmente 

os cargos públicos são ocupados por — ou melhor, concedidos a — pessoas que 

não precisam ter frequentado cursos de capacitação, decorado manuais, nem terem 

sido avaliadas em suas competências e habilidades, como observa G2: “É assim, eu 

não sou... eu não sei ser gestor. Eu não fui preparado prá isso, eu tenho visão do 

que poderia ser; então o que eu tenho que fazer?”. Ao contrário, G15 compreende 

que a sua formação o capacita e lhe dá tranquilidade para assumir um cargo: 

 

Eu diria que a época em que eu me formei na universidade ainda era 
uma época em que a gente saía preparado, então quando eu assumi 
a administração da escola eu não tive assim tantas dificuldades, 
claro, só que os anos trazem experiência prá gente. Nada como os 
anos, mas eu saí preparado da universidade, eu me senti pronto prá 
estar ali, claro, como eu estou colocando, passados os anos você vai 
ficando mais experiente e vai fazendo, acertando mais as coisas, 
mas eu me senti preparado sim, porque eu fui da época do 
magistério também, então nós tínhamos uma outra formação, 
diferenciada de hoje. Eu vejo que hoje o pessoal não tem o mesmo 
preparo que a gente tinha. 
 
 

                                                 
4 Polissemia é definida como “propriedade da significação lingüística [palavra] de abarcar toda uma 
gama de significações, que se definem e precisam dentro de um contexto” (CÂMARA JÚNIOR, 1985, 
p. 194). A polissemia diz respeito à possibilidade que tem uma palavra de variar de sentido, 
dependendo dos diferentes contextos em que ela ocorre. A enfermeira tomou a criança pela mão [no 
sentido de segurar]. Os ingleses tomaram as Malvinas (conquistar). Só tomo vinho francês (beber). A 
casa do ministro toma todo um quarteirão (ocupar). Agora Lucas toma ares de rico (assumir) 
(MORAES, 2011). 
5 Homonímia é “a propriedade de duas ou mais formas, inteiramente distintas pela significação ou 
função, terem a mesma estrutura fonológica: os mesmos fonemas dispostos na mesma ordem e 
subordinados ao mesmo tipo de acentuação; ex.: a) um homem são; b) São Jorge; c) são várias as 
circunstâncias” (CÂMARA JÚNIOR, 1985, p. 139). 
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Constata-se que o gestor escolar de Balneário Camboriú, objeto deste estudo, 

não teve suas habilidade e competências analisadas antes de assumir o cargo, uma 

vez que a escolha para ocupação do cargo se deu por indicação política, sem a 

necessidade de qualificação específica. Vale então um manual para exercerem sua 

nova função? Se forem estudar os manuais, o devir e o instante-já irão devorá-lo e o 

tempo não será o tempo de Clarice: 

 
Meu tema é o instante? Meu tema de vida. Procuro estar a par dele, 
divido-me milhares de vezes em tantas vezes quanto os instantes 
que decorrem, fragmentária que sou e precários os momentos – só 
me comprometo com a vida que nasça com o tempo e com ele 
cresça: só no tempo há espaço para mim (LISPECTOR, 1998, p. 10). 

 

O espelho, metáfora escolhida para o desenvolvimento deste estudo, não 

deve ser entendido como o espelho de Narciso6 (Figura 1), um reflexo de si, mas 

como representação de cada gestor como a única imagem a se apaixonar e ser 

refletida como a mais bela. 

                                                 
6 “No mito, a história de Narciso começa marcada pelo excesso. Sua beleza desmedida, fora do 
comum, coloca-o em perigo, uma vez que, segundo as leis vigentes na cultura grega, a desmesura, o 
exagero [...] punha o mortal em risco perante os deuses. Isso faz sua mãe, Liríope, procurar Tirésias 
para saber sobre o destino de seu filho. O cego vidente profetiza que ele viveria longos anos, desde 
que não se conhecesse (visse). [...] Narciso estava com dezesseis anos quando, ao procurar saciar 
sua sede em uma fonte, outra sede surge dentro dele. Enquanto bebe, arrebatado pela beleza que vê 
em sua imagem, apaixona-se por um reflexo sem substância: toma por corpo o que não passa de 
sombra. Aprisionado, tenta em vão beijar a água enganosa. Sua imagem, refletida na fonte, foge 
enquanto a ‘coisa’ ilusória de si, dissolvendo-se na água. Desesperado em sua vivência de perder-se 
de si, encerra-se tanto em seu desespero, em sua insatisfação, como no imenso desinteresse pelo 
que o circunda. Abandona assim qualquer possibilidade de desenvolver uma posição desejante de 
conhecimento” (VETTORAZZO FILHO, 2007, p. 131). 
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Figura 1 – Narciso (pintura de Caravaggio,1599) 
Fonte: Cadernos de Arte (2011) 

 

Para se captar o reflexo do gestor escolar não se quer o espelho de Lacan7, 

conhecido como o estádio do espelho, que consiste no reflexo do eu imaginário, até 

porque, para isso, teria que se adentrar no campo da psicologia, que não é do meu 

domínio, muito embora se possa recorrer a Martello (2011) para abordar 

sinteticamente esse assunto: 

Com o estádio do espelho essa topografia interno-externo se altera, 
já que a imagem constituinte do eu comparece determinada por uma 
exterioridade. A condição dessa exterioridade íntima do eu, onde a 
relação consigo se marca e se atualiza através de uma relação com 
o outro, reorienta toda a dialética do desejo. A dessimetria inerente à 
constituição especular do eu coloca uma hiância e uma estrutura de 
falta, de deficiência, que marcará toda a dialética do desejo. 

Não é o imaginário que se quer, nem a imagem simétrica de Narciso, mas a 

imagem refletida no instante-já, no momento em que foi realizada a entrevista, 
                                                 
7 “Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981) foi um psicanalista francês. [...] Sua primeira intervenção 
na psicanálise é para situar o Eu como instância de desconhecimento, de ilusão, de alienação, sede 
do narcisismo. É o momento do Estádio do Espelho. O Eu é situado no registro do Imaginário, 
juntamente com fenômenos como amor, ódio, agressividade. É o lugar das identificações e das 
relações duais. Distingue-se do Sujeito do Inconsciente, instância simbólica. Lacan reafirma, então, a 
divisão do sujeito, pois o Inconsciente seria autônomo com relação ao Eu. E é no registro do 
Inconsciente que deveríamos situar a ação da psicanálise” (SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 
PSICANÁLISE DE SÃO PAULO, 2011). 
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porque a mesma pesquisa realizada em outro momento configuraria um novo 

instante já. Podemos também reconhecer o instante do espelho na música Sampa 

de Caetano Veloso8: 

 
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto. Chamei de 
mau gosto o que vi de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha 
feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é 
mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos 
mutantes (SOM 13, 2011). 

 

Nessa mesma música ainda se pode constatar a crítica através do texto: “do 

povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói 

coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas” — palavras que 

sugerem relações de força e poder. 

Cabe salientar que este trabalho está organizado, intencionalmente, de forma 

que a fundamentação teórica se mistura permanentemente à análise das falas dos 

gestores escolares. É uma forma de articular os conceitos científicos (teoria) e as 

falas dos gestores escolares (prática), relacionando-os para fazer emergir o olhar 

desses atores sobre si e sobre as questões conceituais que os norteiam. 

O trabalho é composto por mais quatro capítulos: O vidro e a lâmina de prata, 

A moldura, A parede, Os ângulos dos espelhos e Sete anos de azar. O primeiro 

identifica os gestores escolares de Balneário Camboriú. O capítulo apresenta 

algumas características em comum dos gestores e outras particulares, captadas em 

seus depoimentos, destacando aspectos profissionais e pessoais. Os deslizamentos 

de planos apresentados sustentam esse capítulo e contribuem para subsidiar e 

justificar as escolhas teóricas e o percurso metodológico e da pesquisa. O vidro e a 

lâmina de prata é, então, propriamente o espelho e é nessa perspectiva que se pode 

investigar o que os gestores pensam sobre si mesmos. 

A moldura é um capítulo que aborda o que de governamentabilidade existe no 

discurso dos gestores escolares, na perspectiva foucaultiana em que a 

governamentalidade se dá numa via de mão dupla entre governo e governados. A 

arte de governar, sob esse prisma, implica suprir as necessidades da população. 

                                                 
8 Caetano Veloso, músico e compositor brasileiro, nasceu em 7 de agosto de 1942 em Santo Amaro 
da Purificação, Bahia. A música Sampa foi composta em homenagem à cidade de São Paulo. Nela, 
Caetano fala de seu deslumbre pela cidade e ao mesmo tempo critica o desenvolvimento que 
provoca a desigualdade social (SOM 13, 2011). 
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Aplicado à educação, esse conceito compreende as decisões que os gestores 

podem tomar para gerir a sua comunidade escolar. 

No capítulo A parede, discute-se como o poder e suas relações aparecem nos 

discursos dos gestores escolares. As minúcias do poder foram evidenciadas pelo 

prisma tanto do poder de autoridade como do poder que subjuga a todos a todo 

tempo e a todo tempo todos domina. Numa escala hierárquica, o cargo favorece 

decisões e também fortalece o poder em relação às pessoas que são a elas 

submetidas. Diante dessa complexidade, analisou-se qual poder os gestores usam e 

como conseguem discursar sobre ele. 

O capítulo Os ângulos dos espelhos coloca em pauta a heterogeneidade dos 

discursos e os vários ângulos possíveis de uma imagem que se reflete pelo espelho. 

Nesse sentido, todos os gestores, olhando para um mesmo espelho em igual tempo, 

apresentam narrativas diferenciadas e também diferentes pontos de vista. O capítulo 

não se concentra nesse sincronismo, mas sim nos ângulos de visão em cada tempo, 

em cada escola, em cada comunidade escolar. 

O capítulo Sete anos de azar segue a perspectiva foucaultiana do poder-

saber e revela como os gestores escolares lidam com os novos conhecimentos da 

gestão escolar, enfatizando a valorização de teoria e prática e a conjunção do poder 

e do saber. A fundamentação nos deslocamentos de Deleuze e Guattari serviu para 

dar sustentabilidade à análise das falas dos gestores escolares, numa tentativa de 

descobrir os deslocamentos de poder-saber, a fim de desterritorializar e 

reterritorializar seus discursos, ou seja, colocar os gestores na perspectiva real de 

sua fala e também numa nova perspectiva subsidiada por reflexões outras. 

 



O VIDRO E A LÂMINA DE PRATA 

 

E descobriu os enormes espaços gelados que ele tem em si, 
apenas interrompidos por um ou outro bloco de gelo. 

Espelho é frio e gelo. Mas há sucessão de escuridões 
dentro dele – perceber isto é um instante muito raro – e é 

preciso ficar à espreita dias e noites, em jejum de si mesmo, 
para poder captar e surpreender a sucessões de escuridões 
que há dentro dele. Com cores de preto e branco recapturei 

na tela a sua luminosidade trêmula. Com o mesmo preto e 
branco recapturo também, num arrepio de frio, uma de suas 

verdades mais difíceis: o seu gélido silêncio sem cor. É 
preciso entender a violenta ausência de cor de um espelho 

para poder recriá-lo, assim como se recriasse a violenta 
ausência de gosto da água. 

Clarice Lispector 

 

A junção do vidro à lâmina de prata é o que compõe propriamente o espelho, 

possibilitando assim a projeção de imagens. “De maneira geral, o espelho reflete as 

imagens do mundo sensível e, simbolicamente, do mundo do sonho e da existência” 

(FERREIRA, 2003, p. 81). Nesse sentido, o espelho se torna um objeto concreto e 

ao mesmo tempo um mediador de abstrações e subjetividades. 

Nesta pesquisa, essas imagens incorporam o “discurso”, ou seja, o “olhar de 

frente”, os diferentes ângulos, a duplicação da imagem e tantas quantas forem as 

projeções possíveis que se encontram no espelho. Identificar os discursos dos 

gestores escolares por meio do vidro e da lâmina de prata significa, portanto, 

planificar as diversas leituras e interpretações a partir das falas dos gestores 

entrevistados. 

Este capítulo revela as imagens projetadas no espelho, num tratamento dado 

pela perspectiva da pesquisa qualitativa. Essas imagens ora podem se apresentar 

com nitidez, ora surgir imersas numa penumbra tal qual a que se forma ao fundo do 

espelho, que somente com recursos tecnológicos poder-se-iam evidenciar. Em 

outros momentos são as imagens formadas pela narrativa dos sujeitos que se 

pretendeu refletir no espelho. Os principais excertos das entrevistas respondem a 

indagações sobre a principal função do gestor e as mudanças mais percebidas 

quanto à sua identidade pessoal e profissional. 
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Quem são afinal esses gestores da rede municipal de ensino? Ao colar a 

lâmina de prata no vidro e colocar na frente dos gestores, quais foram as imagens 

detectadas? 

A gestão escolar da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú é 

composta em sua maioria por mulheres, com média de idade próxima aos 40 anos. 

A formação acadêmica desses gestores é bem diversificada (licenciatura em história, 

educação física, professor de séries iniciais, supervisor e administrador escolar) e 

todos possuem especialização na área de educação. Dois deles também concluíram 

mestrado acadêmico em educação e um frequentava o mesmo curso na época da 

entrevista. 

Dos dezessete gestores que participaram desta pesquisa, treze são 

funcionários de carreira com estabilidade, dois estavam em estágio probatório e dois 

foram contratados em caráter temporário. A média de tempo do vínculo de trabalho 

na rede municipal é de aproximadamente 14 anos. 

O total de alunos matriculados na rede, de acordo com as informações 

fornecidas pelos gestores, é em torno de doze mil alunos e estes não são 

distribuídos proporcionalmente ao número de escolas. Dividindo as escolas em dois 

grupos (maiores e menores em relação ao número de alunos), há um grupo de 

escolas com média de 900 alunos, enquanto outro grupo tem média de 350 alunos. 

Essa disparidade é, portanto, demasiadamente acentuada quando se examina 

separadamente número de alunos de cada escola: enquanto uma tem 1.200 alunos 

matriculados, outra tem menos de 40 alunos matriculados. 

Esses dados são significativos porque envolvem uma complexa dinâmica de 

inter-relações e implicações sociais que podem ser analisadas a partir dos conceitos 

aqui propostos, como poder, governamentabilidade, poder-saber. Pressupõe-se que 

quanto maior a comunidade (alunos, professores, funcionários, pais ou 

responsáveis, fornecedores de produtos e serviços) que se move dentro e em torno 

da escola, maior a quantidade de interações humanas, mais relações de poder e, 

portanto, também mais acentuadas serão a diversidade e a intensidade dos 

relacionamentos e trocas que se estabelecem nesse meio. 
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O exercício de selecionar e organizar excertos das entrevistas coincide com a 

reflexão feita por Foucault (2006) ao discorrer sobre a ordem do discurso, no sentido 

da linguagem pronta que a sociedade considera aceitável: 

  
[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 
por certo número de procedimentos que tem por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2006, p. 
8-9). 

 

Segundo Orlandi (2009, p. 15), o discurso “torna possível tanto a permanência 

e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da 

realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da 

produção da existência humana”. A autora salienta que, na análise do discurso, a 

linguagem é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. 

Há de se considerar que as linguagens escritas e faladas ainda se encarregam de 

distinções que percorrem a tríade língua/discurso/ideologia. 

Assim, o discurso se manifesta em condições diversas que o fazem enaltecer 

ou subtrair verdades. E romper com a verdade aparente num discurso organizado, 

selecionado, controlado é o que Foucault (2006) coloca como desconstrução 

discursiva. Esse discurso desnudo de conceitos, sem vínculos, sem as amarras da 

linguagem construída é capaz de trazer à tona a verdade na linguagem e nas ações 

de seus interlocutores. Cabe aqui a formulação de Deleuze (2005, p. 57) de que: 

 
os estratos são formações históricas, positividades ou empiricidades. 
“Camadas sedimentares”, eles são feitos de coisas e palavras, de ver 
e de falar, de visível e de dizível, de regiões de visibilidade e campos 
de legibilidade, de conteúdos e de expressões. 
 
 

As entrevistas levaram, por vezes, à percepção de um discurso bem 

construído, no sentido da mensagem que se pretendeu transmitir, a fim de 

impressionar e corresponder às expectativas da entrevistadora. Essa percepção se 

reforçava quando alguns entrevistados se manifestavam perguntando: “era isso que 

você queria que eu respondesse?”, “não sei se eu respondi certo”. “era isso que eu 

tinha que responder?”. Parecia haver uma espécie de controle que conduzia ao 

discurso correto, fazendo lembrar a constatação de Foucault (1979, p. 35) de que “é 

sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem; mas 
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não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma ‘polícia’ 

discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos”. 

Não há problema no impressionamento, bem como não há problema no 

discurso formal ou informal, caso este tenha sido construído na verdade. Coube, 

portanto, à pesquisadora, superar o impressionamento para que ele não fosse só um 

discurso de aceitabilidade, mas também um discurso capaz de denunciar o 

verdadeiro quadro da gestão escolar da rede municipal de ensino, bem como o 

tratamento que os gestores vêm dando às suas ações. 

A primeira fala no discurso dos gestores a se destacar é de G2, quando ele 

diz que “não sabe ser gestor” e em seguida afirma: “Uma coisa que me assustou 

muito, estando desse lado de cá”. Isso pode representar o caos no qual todos se 

encontram ao lidar com situações novas, como é destacado no excerto de G2 e 

também de G8: 

 
Ter que chamar a atenção de alguém sabe cobrar alguma coisa de 
alguém, é a pior coisa que tem, ou avaliar alguém. Sabe fazer um 
estágio probatório de alguém é o caos prá mim. Só que você tem que 
fazer daí você arregaça as mangas e tenta olhar da melhor maneira 
possível. (G2) 
 

A minha maior dificuldade é ter que estar chamando as pessoas 
adultas, pra falar pra elas o que elas já deveriam saber o que elas 
têm que fazer. Isso pra mim é uma coisa que eu considero muito 
chato, porque eu acho que nunca precisou ninguém ficar me 
dizendo: você tem que fazer dessa forma. (G8) 

 

Para a composição do espelho propriamente dito há o deslizamento de dois 

planos: o vidro e a lâmina de prata. É na sobreposição desses dois elementos que o 

espelho se forma e que se dá a sua conjunção. No que se refere à composição dos 

gestores, nas respostas para o questionamento sobre sua principal função, foram 

evidenciados três planos que eles vivenciam no dia a dia da gestão: pedagógico, 

administrativo e pessoal. G2 menciona a preocupação de “zelar pelo pedagógico, 

que é o mais difícil, (pequena pausa) e ao mesmo tempo sem tirar o olho da 

organização da escola.” Já o discurso de G17 foca mais a parte administrativa e 

burocrática: 

Ah, a principal função se você for olhar lá, teoricamente, o gestor tem 
que ser administrador, gestor e gerente, isso é que eu li, que eu 
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aprendi lá naqueles livros até de gestão que tem. Sinceramente hoje 
eu até me questiono assim, porque o primeiro ano parece que você é 
síndico da escola, pela falta de profissionais que tinha no começo, 
contratação, toda essa questão é organizacional da escola. Então, eu 
acho que é mais essa parte, prá mim no caso seria mais a parte 
pedagógica, eu acho que tinha que ser maior ênfase na parte 
pedagógica da escola, deveria ser o papel principal do gestor, mas 
ela acaba ficando não em segundo plano, mas acaba não sendo 
assim o principal porque você tem que ver toda parte administrativa, 
essa parte burocrática, é muita coisa, então eu acho que é de tudo 
um pouco, administrativo, gerencial mesmo, é, a parte pedagógica, é 
tudo, é tudo junto, tudo. (G17) 

 

Retomando os deslizamentos de planos, interessa visualizar o esquema 

(Figura 2) elaborado por Mostafa e Nova Cruz (2009), que demonstra o quanto os 

deslizamentos são uma constante no ir e vir do conhecimento, do instante-já, do 

devir e, por que não, da gestão escolar. 

 

 
 

Figura 2- Deslizamentos de planos 
Fonte: Mostafa e Nova Cruz (2009, p. 96) 

 

Os deslizamentos partem do caos, da virtualidade, e retornam a ele, num 

movimento incessante de idas e vindas da filosofia, da arte e da ciência. As autoras 

descrevem a dinâmica dessas três grandes formas de pensamento em seu 

enfrentamento ao caos.  

 
O caos é o virtual e cabe à filosofia, por meio da criação de seus 
conceitos e da construção do plano de imanência, realizar a 
atualização desse virtual, traçando na vida, uma consistência 
possível, os acontecimentos experenciados.  
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A arte também enfrenta o caos e, por intermédio de perceptos e 
afectos tem a pretensão de fixá-lo em suas obras, em seus 
monumentos. [...] A arte traça o chamados plano de composição e 
faz isso pela invenção de suas figuras estéticas (MOSTAFA; NOVA 
CRUZ, 2009, p. 16). 
 
 

Diferentemente da filosofia e da arte, a ciência enfrenta o caos de outra 

maneira: 

 
A ciência também vai ao caos, recorta-o, seleciona uma porção finita 
do infinito, mas, ao contrário da arte e da filosofia, abre mão dele, 
desiste de apreendê-lo, para ganhar referência. A ciência quer 
resolver problemas imediatos, desacelera as velocidades e traça um 
plano de coordenadas variáveis, funções e proposições que vão 
definir o chamado estado das coisas [...] delineia seu plano de 
referência por meio dos chamados observadores parciais. O exemplo 
que nos corre, por experiência, é o do médico confrontado com o 
caos das possibilidades diagnósticas, quando examina um paciente 
portador de uma enfermidade grave. O médico, cientista, vai ao 
mesmo caos das velocidades infinitas, das infinitas possibilidades 
que, antes de germinar, sucumbem àquelas tais velocidades 
(MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2009, p. 17).  
 

É no enfrentamento ao caos que Deleuze e Guattari (1992, p. 261) 

consideram existir mais conceitos, mais diversidade, mais possibilidades para 

combater a opinião9, o saber estabelecido, o pensamento dominante. “Diríamos que 

a luta contra o caos implica afinidade com o inimigo, porque outra luta se desenvolve 

e toma mais importância, contra a opinião que, no entanto, pretendia nos proteger 

do próprio caos”.  

Pode-se colocar o enfrentamento ao caos como um exercício que implica 

estar atento a uma nova ação, partindo da ideia de que problematizar a vida pode 

envolver perigos, pode até ser “ruim”, como diria Foucault, mas é fundamentalmente 

necessário quando se buscam respostas que requerem conhecimento da origem dos 

problemas. “Eu gostaria de fazer a genealogia dos problemas, das 

problematizações. Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que 

não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos 

sempre algo a fazer” (FOUCAULT,1995, p. 256). 

                                                 
9 A opinião, para Deleuze e Guattari (1992), é a zona de conforto de um saber já dito, confirmado e 
estabelecido, ou melhor, aquele saber dominante que poucos detêm. 



 20 

No deslizamento da filosofia reside a importância da reflexão e formulação de 

novos conceitos — estes não se contrapondo aos “antigos”, mas produzindo re-

encadeamentos e possibilitando variações que permaneçam infinitas.  

O que o filósofo traz do caos são variações que permanecem 
infinitas, mas tornadas inseparáveis sobre superfícies ou em volumes 
absolutos, que traçam um plano de imanência secante: não mais são 
associações de ideias distintas, mas re-encadeamentos, por zona de 
indistinção, num conceito (DELEUZE; GUATTARI,1992, p. 260). 

A arte contribui com as variedades, que possibilitam novos olhares, novos 

sentimentos, e também com afetos e perspectivas estéticas que constroem novas 

percepções. “O artista traz do caos variedades, que não constituem mais uma 

reprodução do sensível no órgão, mas erigem um ser do sensível, um ser da 

sensação, sobre um plano de composição, anorgânica, capaz de restituir o infinito” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 260). 

O deslizamento da ciência inclui novas formas de interpretação e de ação. 

Nesse deslizamento da ciência diante do caos são estabelecidas novas verdades, a 

partir de um encadeamento de “opiniões” que não cessa e que, num constante e 

infindável movimento para enfrentar o caos, cria uma espiral de pensamentos e 

ações que não permitam o estabelecimento da zona de conforto.  

O cientista traz do caos variáveis, tornadas independentes por 
desaceleração, isto é, por eliminação de outras variabilidades 
quaisquer, suscetíveis de interferir, de modo que as variáveis retidas 
entram em relações determináveis numa função: não mais nos 
liames de propriedades das coisas, mas coordenadas finitas sobre 
um plano secante de referência, que vai das probabilidades locais a 
uma cosmologia global (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 260). 

O que esses deslizamentos podem ajudar na gestão escolar? Em primeiro 

lugar, encarar a gestão diante do caos dá abertura para que a filosofia, a arte e a 

ciência se desdobrem e rompam a zona de conforto instituída. Dessa forma, os 

deslizamentos permitem flexibilidade de pensamento, descoberta e aceitação de 

novos conceitos, novas ações, novos afetos, novas figuras estéticas. Afinal, como 

enfatiza G14, um gestor escolar precisa “inovar, inovar, inovar, a palavra é inovar”. 
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De certa forma, a gestão escolar faz deslizamentos quando o gestor busca 

subsídios em experiências anteriores para fazer comparações e orientar sua prática, 

a exemplo do G8: 

 
E eu acho que sou estou dando continuidade porque eu acho que o 
trabalho dos outros gestores foi bom assim, foi bom, tanto que até 
hoje quando a gente conversa, eles (pais e alunos) falam com 
saudade, espero que eles falem com saudade de mim também. (G8) 

 

Por esse discurso percebe-se a continuidade de conceitos, ou a cadência 

entre gestões, sem que haja necessidade de uma ruptura. Mas os comentários de 

G8 sobre a diferença de uma gestão para outra expressam outro ponto de vista que 

parece divergir da fala anterior, quando ele declara: “Eu não estou aqui pra criticar 

ninguém, mas como eu vou falar da outra gestão acho que vai ter coisas diferentes, 

positivas e negativas.” 

Pode-se analisar a fala de G8 sob o prisma do deslizamento de planos da 

ciência, na medida em que o gestor analisa aspectos diferentes (positivos e 

negativos) de práticas válidas para seu tempo e para sua comunidade, comparando 

saberes e processos relacionados à gestão escolar em coordenadas temporais 

distintas. 

O discurso de G8 incita uma análise a partir da “arqueologia do saber” de 

Foucault (2009), que se preocupa em descrever os modos de atualização de 

determinadas práticas discursivas, remetendo-as a um conjunto de enunciados já 

produzidos que são confrontados. O autor assevera que a comparação arqueológica 

não tem um efeito unificador, mas multiplicador. 

A análise arqueológica individualiza e descreve formações 
discursivas, isto é, deve compará-las, opô-las umas às outras na 
simultaneidade em que se apresentam, distingui-las das que não têm 
o mesmo calendário, relacioná-las no que podem ter de específico 
com as práticas não discursivas que as envolvem e lhes servem de 
elemento geral (FOUCAULT, 2009, p. 177). 

G8 fala das diferenças na administração da escola como consequência da 

experiência de vida do gestor, do seu perfil de trabalho, e não como resultado de 

quebra abrupta de conceitos ou de mudanças realizadas sob pressão política. Ele 
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afirma adotar uma postura de facilitador de relações que tornem agradável e 

harmônico o ambiente escolar. 

 
Eu penso já que nós passamos tantas horas por dia aqui, nada 
melhor, eu sempre falo, pros alunos e pros funcionários, que a gente 
se sinta bem nesse lugar. Porque às vezes, até as coisas acontecem 
de uma maneira mais produtiva, tanto pros alunos quanto pros 
funcionários. O gestor é um facilitador, então tem que estar sempre 
antenado nessas coisas, principalmente pra mim tem haver com as 
relações assim, de está ligado nessas relações, para que elas 
aconteçam de uma forma legal. Porque o administrativo, tu tens 
funcionários que te dão suporte no administrativo, mas essa parte do 
humano, pra mim é o mais importante. (G8) 

 

Embora o discurso de G8 não apresente relação com perspectivas estéticas 

associadas à arte, percebe-se um deslizamento para esse plano na preocupação do 

gestor com as relações afetivas e em se dedicar a elas com certo empenho, 

considerando que o administrativo se cumpre pela capacidade técnica, enquanto a 

“parte do humano” requer a atuação do “facilitador” para compor novas percepções e 

novos sentimentos.  

Outra pergunta importante neste contexto de estudo é a seguinte: Até que 

ponto o cargo pode alterar alguma característica na pessoa e até que ponto a 

pessoa pode transformar o imaginário de ser gestor escolar? De acordo com Hall 

(2009), a identidade ou a “identificação” não é um processo acabado, é 

interminavelmente um processo de transformação. Portanto, as respostas à questão 

levantada nunca se esgotarão, porque estarão continuamente sujeitas a mudanças 

contextuais.  Por isso este estudo busca captar a percepção do momento como mais 

um ponto na constituição da identidade, entendendo que “a identificação é, pois, um 

processo de articulação, uma saturação, uma sobredeterminação, e não uma 

subsunção. Há sempre ‘demasiado’ ou ‘muito pouco’ — uma sobredeterminação ou 

uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade” (HALL, 2009, p. 106). 

O vidro e a lâmina de prata, ao retratar os discursos dos gestores e, 

principalmente, tentar personificar as imagens do espelho, para melhor conhecer 

esses gestores que representam a rede municipal de ensino de Balneário Camboriú, 

revelou certo distanciamento do gestor com sua função anterior e com os demais 

funcionários da escola, como se fosse um estrangeiro, assim como estrangeira foi 

apontada Clarice Lispector.  



 23 

Estrangeira não somente por causa de sua origem — ela nasceu em 

Chechelnyk, uma pequena cidade da Ucrânia, e chegou ao Brasil ainda bebê, 

quando tinha dois meses de idade10 —, mas também porque sua linguagem era 

absolutamente diferente de tudo que se escrevia e falava no Brasil; estrangeira 

porque, como mulher de diplomata, rompeu com os valores fúteis de ser madame11 

e procurou caminhos de altruísmo e de sentimentos humanos mais aprofundados; 

estrangeira porque sentiu sua liberdade controlada após tornar-se conhecida como 

escritora e sofrer críticas positivas e negativas. 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que o gestor escolar é um estrangeiro, 

porque, embora da mesma nacionalidade que o grupo com o qual irá trabalhar, tem 

que se convencer e convencer os outros de que não é um estrangeiro em relação à 

comunidade escolar. Estrangeiro porque muda de território social quando sai do 

papel de anonimato e passa ao papel de protagonista, porque a sua linguagem já 

não é mais a mesma que ele usava desde sua infância.  

Ele é um estrangeiro porque as questões políticas, em alguns casos, levam-

no a atravessar uma ponte à qual só alguns têm acesso e a ocupar, do outro lado, o 

lugar de “autoridade” da educação. Estrangeiro também porque, assim como Clarice, 

sua liberdade passa a ser controlada por outrem. Estrangeiro, por fim, porque passa 

a fazer parte da história de uma comunidade, inclusive em algumas escolas com 

direito a foto na parede, como personagem distante e intocável. Isso pode ser 

observado nos excertos das entrevistas de alguns gestores: 

 
É se fazer ser entendido pelas pessoas, porque às vezes parece que 
tu fala grego com as pessoas. Então isso prá mim é muito dificultoso, 
muito. Assim, se tu falas pro professor ou, por exemplo, pro professor 
mesmo: Olha a janela12, tem que ser cumprida dentro da escola, por 
exemplo, aí na última aula, ele foge, sem você perceber. Gente! Eu 
falei que tem que ser cumprida dentro da escola, eu não falei grego 
entendeu? (G3) 
 

É, hoje eu decido, eu posso, eu tenho esse poder de decisão que 
antes eu não tinha. Por exemplo: dá uma advertência, aquele 

                                                 
10 Sempre quando questionada de sua nacionalidade, Clarice afirmava não ter nenhuma ligação com 
a Ucrânia. Dizia que naquela terra ela literalmente nunca pisou, só foi carregada de colo, e que sua 
verdadeira pátria era o Brasil (MOSER, 2009). 
11 Madame aqui tem como significado mulher rica, casada, que não precisa trabalhar e vive apenas 
para seus mimos. 
12 Janela no sentido de horas de atividade do professor, ou seja, horários vagos em que o professor 
não tem aula. 
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professor que fala muito ou professor que está cometendo 
aberrações na sala de aula, eu repassava na minha antiga função13 e 
competia de repente à advertência lá pra frente, hoje eu posso tomar 
essa atitude. Então isso pra mim é assim um pouco, como é que eu 
vou dizer, não é gratificante, mas assim fica mais tranquilo pra mim 
hoje na minha posição poder fazer aquilo que eu não podia fazer e 
que até eu questionava, mas que não melhorava porque cada um 
tem o seu perfil. Então hoje eu posso resolver isso, pra mim isso é 
um pouco mais tranquilo, me ajuda, eu penso assim, me ajuda, me 
facilita. Me facilita nesse sentido. (G17) 
 

“Analisar as positividades é mostrar segundo que regras uma prática 

discursiva pode formar grupos de objetos, conjunto de enunciações, jogos de 

conceitos, séries de escolhas teóricas” (FOUCAULT, 2009, p. 203). Nesse sentido, 

os deslizamentos que se apresentam nas falas dos gestores escolares perpassam o 

âmbito da transformação de identidade no sentido de se transformar em um novo 

ser, com atitudes que se apresentem coerentes com a liderança, com o cargo de 

gestor escolar, como comentado por G10: 

Eu acho que é a postura, a postura de diretor, precisa mudar muita 
coisa, questão de responsabilidade, de, eu vejo como, tu tais tocando 
uma equipe, não sei se essa é a resposta correta. 

Sobre a mesma questão, G8 declara: 

 
Enquanto de repente professor, é claro eu tinha uma postura 
profissional, mas eu não tinha tanto compromisso em estar mantendo 
aquilo ali. Então eu acho, que você, na minha identidade isso é uma 
das coisas. Manter uma postura frente a essa equipe, até porque 
eles têm que acreditar em mim e confiar no que eu estou fazendo, 
para que eles poderem me seguir também de uma forma positiva. 
(G8) 

 

A legitimidade foi outro tema abordado na entrevista. Sendo o cargo de 

confiança, designado pela autoridade maior do município, como os gestores 

entendem a sua legitimidade diante desse contexto? De acordo com Bobbio (2000), 

a legitimidade, embora tenha a mesma origem etimológica de legalidade, 

procedendo do latim lex, legis, que significa lei, pode ser considerada distinta pela 

profundidade do termo legitimidade. Em outras palavras, a legalidade é restrita à 

                                                 
13 A expressão “na minha antiga função” substitui o discurso original do gestor, em virtude de 
prevalecer o anonimato. 
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formalidade da lei (direito positivo14), enquanto a legitimidade requer mais nuanças, 

devendo haver conformidade entre o direito positivo e direito natural (a vontade do 

povo). Nesse sentindo, havendo leis injustas, provocar-se-ia um conflito entre o legal 

e legítimo. 

Souza, Garcia e Carvalho (1998) explicam a legitimidade a partir de dois 

aspectos: genérico e específico. O sentido genérico está em conformidade com o 

que Bobbio (2000) expõe sobre legalidade, ou seja, com a racionalidade da lei. Já o 

específico se refere à legitimidade “como sendo um atributo do Estado, que consiste 

na presença, em uma parcela significativa da população, de um grau de consenso 

capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a 

não ser em casos esporádicos” (SOUZA; GARCIA; CARVALHO, 1998, p. 675). Visto 

isso, pode-se concluir que a função de gestor escolar no município está em 

legalidade no que refere à lei. Mas no sentido da legitimidade, como encontra 

consenso nas comunidades escolares? 

É claro que consenso absoluto numa organização é praticamente impossível, 

mas a legitimidade envolve a capacidade do gestor de perceber as necessidades de 

sua comunidade, bem como a aceitabilidade de suas ações. Percebe-se isso na fala 

de G3: 

Eu tenho boa aceitação por parte da comunidade, eu não tenho tido 
problemas, rejeição, é claro que sempre tem um pai ou outro que não 
cai com..., que não te aceita, mas isso é normal, em todas as 
escolas, em todas as situações, e sempre tem um professor ou outro 
que gostaria que tivesse outro diretor, mas isso é normal, mas eu 
acredito que na situação que eu estou agora eu tenho sim. (G3) 
 
 

A governamentabilidade traz em seu conceito as condições humanas que 

constituem o comportamento e encaminhamento de ações por parte do gestor. 

Pressupõe a identificação das principais necessidades da população e a tomada de 

decisão para atendê-las, visando ao bem comum. Ela está dividida, de acordo com 

Foucault (1999a), entre a continuidade ascendente e descendente, a primeira em 

relação ao governo de si —“quem governa o Estado tem que poder governar-se a si 

mesmo” — e a segunda em relação aos outros — “em um Estado bem governado, 

                                                 
14  Direito positivo é o conjunto de princípios e regras que regem a vida social de determinado povo 
em determinada época.  Diretamente ligado ao conceito de vigência, abrange toda a disciplina da 
conduta humana e inclui as leis votadas pelo poder competente, os regulamentos e as demais 
disposições normativas, qualquer que seja a sua espécie (PEREIRA, 1987). 
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os pais sabem governar a casa, e os indivíduos também se comportam 

corretamente” (FOUCAULT, 1999a, p. 191). 

A gestão escolar abarca também essas questões e, apesar de sua 

sobrecarga política, o gestor pode articular os elementos das continuidades postas 

por Foucault, a fim de pautar suas ações na ética universal defendida por Paulo 

Freire: 

Quando, porém, falo da ética universal do ser humano estou falando 
da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto algo 
absolutamente indispensável à convivência humana [...]. Na verdade, 
falo da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de 
sua vocação ontológica para o ser mais. É no domínio da decisão, da 
avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 
necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. A ética se torna 
inevitável e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma 
virtude (FREIRE, 2003, p. 18). 

  

Converge para esse caminho a reflexão realizada por G4 durante a entrevista: 

 
[...] e outra coisa assim que eu vi que mudou também é que, a gente 
que é professor, tu, o diretor, agora que me vejo como diretor, tu és 
diretor o tempo inteiro, não é só diretor aqui na escola, então a tua 
postura, tu tens que ser sempre exemplo, então tu és diretor quando 
tu vais ao mercado, porque tu encontras um aluno, tu és diretor, ô 
diretor! No trânsito, então assim, eu me cuido bastante, porque a 
gente é ser humano, aí vem um, tu não podes estar xingando no 
trânsito, tu não podes, porque tu, de repente tu falou uma coisa e é 
um pai de aluno, então é uma mudança de postura assim. (G4) 

 

Sob esse ponto de vista, G4 demonstra que a governamentabilidade 

ascendente está presente, pelo controle que ele exerce sobre de si mesmo, 

monitorando suas ações e sua postura. No sentido descendente, procura colocar-se 

como exemplo para que a sua comunidade saiba como agir, visando à ética, à boa 

convivência e ao bem comum: 

[...] então se tu semeias uma semente boa, se tu semeias um feijão 
bom, não vai nascer um feijão ruim, e eu vejo que as crianças eles 
são uma terra fértil. Essa questão da afetividade, que a escola assim, 
que mostra muito a questão da afetividade porque, porque tudo é 
mais atrativo do que a escola, então se tu consegues uma questão 
da afetividade, dos princípios, dos valores, eu acho que vai ser uma 
boa semente, eu acho que, eu acredito nisso, que o próximo diretor 
daqui ele vai colher coisas boas, porque a gente tem semeado coisas 
boas, pode ser isso? (G4) 
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Contudo, observa-se uma imagem de gestor agarrado ao poder que lhe é 

conferido pelo cargo, sem se valer dos deslizamentos de planos que poderiam 

potencializar os resultados de suas boas intenções. Percebe-se a continuidade 

ascendente e descendente da governamentabilidade de Foucault também na 

centralização do poder, na relação de poder e de força, como revela o discurso de 

G7: 

Às vezes de lidar com meu próprio a, aquela coisa assim de, do que 
as pessoas não são, e o que eu sou às vezes. Eu penso que todo 
mundo tem que ser igual a mim, entendeu? E às vezes não são, as 
pessoas foram só até ali, e às vezes não, eles não chegaram até lá, 
e eu cobro as vezes pensando que são, tem que ser igual a mim, por 
que não pode? Se abre uma porta, vai lá abre e fecha, desliga uma 
luz, são pequenos detalhes assim, que eu vejo que eu não... Se fala 
em avaliação, são certos quesitos para avaliações assim, e aí a 
pessoa me mostra de outra maneira, então eu cobro, sabe. Aí eu 
estou nessa função eu cobro mesmo, com certeza. 
[...] Não sei, eu sou desse tipo, eu sei que estou de passagem, 
enquanto eu estiver, entre aspas, poder, como diretor, como gestor, 
mudou a palavra agora, eu tento fazer aquilo que eu estava como 
professor que gostaria que um diretor delineasse as normas, direitos  
e deveres. (G7) 

 

Enfrentar o caos, deslizar pelos campos da filosofia, da arte, da ciência, 

utilizar a governamentabilidade para interagir com a comunidade escolar, assumindo 

os princípios da ética universal do ser humano: a soma de todas essas ações é 

capaz de construir um caminho de gestão pavimentado com novos conceitos, novos 

afetos, novos sentimentos, novas relações. 

Em O vidro e a lâmina de prata foi possível apresentar resumidamente o perfil 

dos gestores participantes da pesquisa e expor seus pontos de vista sobre a 

principal função do gestor escolar, a satisfação no cargo e as principais mudanças 

como pessoa e como profissional e também quanto a legitimidade do cargo. As falas 

dos entrevistados revelaram aspectos interessantes em relação ao poder que o 

cargo lhes confere para a tomada de decisões. Permitiram constatar que os gestores 

se preocupam com a visibilidade da função e a consequente exigência de diferentes 

posturas nas condutas pessoais e profissionais. Também evidenciaram que, ao 

assumir o cargo de gestor, esses sujeitos se afastaram de sua função anterior e que 

isso exigiu novas habilidades, novos afetos, novos deslizamentos.  

 



A MOLDURA 

 
A sua forma não importa: nenhuma forma consegue 

circunscrevê-lo e alterá-lo. Espelho é luz. Um pedaço 
mínimo de espelho é sempre o espelho todo. 

Tire-se a sua moldura ou a linha de seu recortado, e ele 
cresce assim como água se derrama.. 

Clarice Lispector 

 

Este capítulo busca revelar, na gestão escolar, os aspectos da 

governamentabilidade conceituados por Foucault (1979). A moldura do espelho 

representa a governamentabilidade da gestão escolar, por se tratar da linha tênue 

entre o eu e o outro, numa relação do eu indivíduo, governo ou Estado. 

A moldura é o que sustenta o espelho e dá a ele a oportunidade de vestir-se 

de infinitas formas; pode ser uma moldura reta, trabalhada, oval, retangular ou outra 

forma geométrica, antiquada, moderna ou de variadas cores.  

A governamentabilidade, de acordo com Foucault (1979), nasce da população 

e cabe ao governo/Estado garantir a ela segurança e território; portanto, a ordem 

nasce das necessidades da população. A moldura do espelho representa então os 

caminhos, as escolhas, as ações do gestor escolar frente à sua comunidade. 

O que a governamentabilidade poderia acrescentar na reflexão e na 

identificação dos discursos dos gestores escolares? Ou ainda, o que a gestão 

escolar tem de governamentabilidade? Como diz Clarice na epígrafe deste capítulo, 

“um pedaço mínimo de espelho é sempre um espelho todo” e “a sua forma não 

importa”. Talvez não importe mesmo, talvez o espelho não precise de moldura para 

ser imponente e para ser útil na sua finalidade primária. Como a ideia presente é 

colocar a moldura no espelho, há de se passar pelas margens da escola para que se 

possa melhor compreender que a escola não é uma instituição isolada. O isolamento 

deve ser entendido como a falta ou a carência de inserções culturais, políticas, 

sociais, econômicas. No entanto, há de se fazer escolhas. Se for ou não necessária 

moldura, se é necessária uma moldura mais cara ou uma moldura mais bonita. 

Para melhor compreender o que vem a ser governamentabilidade, já que se 

trata de um neologismo criado por Foucault (1979) — cabe explicar que ela difere 
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dos conceitos de governança e governabilidade —, transcreve-se o texto do autor 

(1979), que resume o conceito em três indicações fundamentais: 

 
1 – O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, 
análises, reflexões, cálculos, táticas que permitem exercer esta forma 
bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a 
população, por forma principal de saber a economia política e por 
instrumentos técnicos essenciais ou dispositivos de segurança; 

2 – A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, 
durante muito tempo, à preeminência desse tipo de poder, que se 
pode chamar de Governo, sobre todos os outros – soberania, 
disciplina, etc. – e levou ao desenvolvimento de uma série de 
aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes; 

3 – O resultado do processo através do qual o Estado de justiça da 
Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado 
administrativo, foi pouco a pouco governamentabilizado. 
(FOUCAULT, 1979, p. 291-292). 

 

A governamentabilidade ganha sentido no processo de evolução histórica, 

quando os governos deixam de ser principados e se tornam administrativos, ou seja, 

governo e Estado se encarregam da população, a fim de ofertar segurança e 

território. Com essa mudança, novas formas de relação de poder, novos direitos, 

novas verdades emergiram da sociedade. 

O atendimento das necessidades e desejos da população se tornou 

emergencial. O objetivo do governo seria, como acentua Foucault (1979, p. 289), 

“não certamente governar, mas melhorar a sorte da população, aumentar sua 

riqueza, sua duração de vida, sua saúde, etc.”. Nesse etc. pode-se incluir a 

educação com grifo. Com certeza Foucault não se importaria. A gestão escolar, pela 

perspectiva da governamentabilidade, pode ser entendida como governo ou Estado 

capaz de garantir, à sua comunidade, procedimentos, instrumentos, disciplina, 

segurança, mas, como escreveu Foucault (1979, p. 283), “o essencial é portanto 

este conjunto de coisas e homens; o território e a propriedade são apenas variáveis”. 

Como a gestão escolar poderia então assegurar o atendimento às 

necessidades de sua população, ou, como diz Foucault, melhorar a sua sorte? 

Talvez a chamada gestão compartilhada se encarregasse disso, pois a sorte de 

cada um pode ser subjetiva; então seria preciso conhecer essa sorte pela 

manifestação da população. Essa questão aparece nos discursos dos gestores 

quando eles afirmam precisar de sua equipe na tomada de decisões. G15 se 
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manifesta preocupado em atender a população de professores com equidade para 

que o resultado final seja o bem-estar de todos. 

 
É, mas eu acho que uma qualidade e que eu tenho procurado fazer 
aqui na escola. Ontem foi interessante um episódio que aconteceu e 
que eu vou narrar para você, [...], só para você entender esse me 
esse meu retrato no espelho e depois eu quero ler ele também. 
Quando eu era professor, eu ainda sou no período noturno, eu ficava 
um pouco triste quando eu via diferença no lanche, que ia pro 
administrativo e ia para os professores, eu ficava muito triste, e na 
minha antiga função eu já tinha vontade de mudar isso e eu não 
conseguia, eu não tinha poder para isso, [...] e aí na direção a gente 
implantou, se vai um lanche aqui pro administrativo, o mesmo lanche 
tem que ir para os professores [...]. (G15) 

 

Poucas vezes os gestores escolares se referiram a uma população escolar 

completa (incluindo alunos e pais), restringindo-se à sua equipe direta de 

funcionários. Isso pode ser bem observado quando se perguntou quantas pessoas 

estavam sob seu comando. A maioria considerou apenas os funcionários, enquanto 

uma minoria (três gestores) considerou toda a comunidade: pais, alunos e 

funcionários. 

Segundo Foucault (1979), a governamentabilidade está diretamente ligada à 

forma de o governo ou de o Estado governar. Cabe salientar que “é característico da 

abordagem de Foucault uma concepção da sociedade e de suas instituições que 

relaciona o domínio político ao subjetivo” (AMOS, 2010, p. 26). Tratada numa 

instância micro, pode-se analogicamente pensá-la no âmbito da gestão escolar. A 

ideia de governar, nesse sentido, é estabelecida na relação entre governo, 

população e segurança.  

O governo é o ente capaz de tomar decisões e assegurar à população o 

suprimento de suas necessidades. A população determina, em cada tempo histórico, 

que novas necessidades sejam asseguradas. A segurança se refere ao fato de que 

é preciso que atividades primárias e fundamentais sejam fornecidas pelo governo, 

tornando a correlação sempre ajustada. Não há como, na arte de governar, separar 

esses três componentes. É preciso deslizar pelos planos, buscar as variações (plano 

da filosofia), as variedades (plano da arte) e as variáveis (plano da ciência) ou 

mesmo proporcionar instantes-já incessantemente. 



 31 

Quanto à sorte mencionada por Foucault (1979), entendida como as 

atividades primárias e fundamentais, que no caso da educação seria o 

conhecimento e o saber, os gestores manifestaram maior preocupação com a parte 

pedagógica: “zelar pelo pedagógico” (G2) ou “primar pelo pedagógico” (G6). 

Vale lembrar que na Idade Média existiam os conselheiros do governo, que se 

manifestavam “quanto ao modo de se comportar, de exercer o poder, de ser aceito 

ou respeitado pelos súditos, conselhos de amar e obedecer a Deus” (FOUCAULT, 

1979, p. 277). A partir do século XVI, passou-se a não considerar mais os conselhos, 

e logo ganhou ênfase a arte de governar, que se preocupa em responder a questão 

de fundo: como governar e como fazer para ser o melhor governante? 

Foucault (1979) percorre a literatura de Maquiavel15 e dela extrai proposições 

para aprofundar estudos sobre governo e poder. O autor explica que a forma como o 

príncipe recebe seu principado, por herança, arranjo, conquista ou aquisição, é que 

determina seu objetivo. É no exercício do poder e da força que ele mantém e 

protege seu principado. Do ponto de vista da gestão escolar da rede municipal de 

Balneário Camboriú, pode-se afirmar que o cargo é obtido, ao mesmo tempo, por 

arranjo e por conquista, uma vez que, embora assumam o posto por indicação 

política, os gestores têm competências e méritos que influenciam a escolha, como 

ressalta G4: 

 
Olha, eu sou um professor que eu fiz a minha história na rede, então 
assim, eu tenho, eu tenho legitimidade para está aqui. Eu tenho 
compromisso com a educação, eu sou uma pessoa que eu tenho 
compromisso, com horário na escola, eu tenho compromisso com a 
questão da aprendizagem, eu sou uma pessoa comprometida com a 
educação, e depois assim, a gente que foi criado aqui, a gente tem 
sonhos pra nossa rede, nós sonhamos com os alunos todos 
alfabetizados e quando a gente também trabalha com adultos, é 
muito triste saber que um aluno que tem 26 anos, um jovem de 26 
anos não sabia ler, e que foi nosso aluno lá no E1 e que a escola, 
que em determinado momento, que a escola não foi eficiente pra 
estar trazendo ele, que precisou três anos de um trabalho, depois 
dele adulto pra tu alfabetizar. (G4) 
 
 

                                                 
15 A obra de Maquiavel referida é O príncipe (2006), que apresenta estratégias para manter-se no 
principado; “é essencialmente um tratado de habilidade do príncipe em conservar seu principado” 
(FOUCAULT, 1979, p. 280). 
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No caso de G13 fica bem clara a predominância do aspecto político: “Eu acho 

que confiança partidária, isso me dá legitimidade, é porque o cargo é partidário, é 

cargo de confiança.” 

A partir da reflexão sobre o príncipe e avançando no tempo, busca-se 

entender o que se pode chamar de arte moderna de governar, que de nenhuma 

forma se encontra no postulado de Maquiavel, mas sim no de autores que se 

opuseram a ele. Foucault (1979) enfatiza que a arte de governar se dá a partir das 

diversas práticas que se encontram no seio do Estado e da sociedade. Ao se referir 

à literatura anti-Maquiavel, Foucault (1979, p. 280) argumenta: 

O príncipe “maquiavélico” é, por definição, único em seu principado e 
está em posição de exterioridade, transcendência, enquanto que 
nesta literatura o governante, as pessoas que governam, a prática do 
governo são, por um lado, práticas múltiplas, na medida em que 
muita gente pode governar: o pai de família, o superior do convento, 
o pedagogo e o professor em relação à criança e ao discípulo. 
Existem portanto muitos governos, em relação aos quais o do 
príncipe governando seu estado é apenas uma modalidade. Por 
outro lado, todos estes governos estão dentro do Estado ou da 
sociedade. Portanto, pluralidade de formas de governo e imanência 
das práticas de governo com relação ao Estado: multiplicidade e 
imanência que se opõem radicalmente à singularidade transcendente 
do príncipe de Maquiavel. 

Por esse viés, governar diz respeito à pluralidade de relações que não 

comporta autoritarismo ou absolutismo e que se sustenta nas interações sociais, 

cultural e historicamente determinadas e tão mutáveis quanto os sucessivos 

instantes-já. Alguns gestores reconhecem a transitoriedade do cargo — “eu estou 

aqui de passagem” (G7) — e outros assumem várias responsabilidades que 

poderiam ser compartilhadas com outras pessoas, exercendo um governo no qual 

não há pluralidade. É o caso de G2, que afirma se dedicar totalmente à escola: 

 
É total, total, chegam férias, você vai viajar? Não, não vou, mas por 
quê? Não posso deixar a escola, mas todo mundo deixa! Não pode, 
se acontecer qualquer coisa na escola na minha ausência, eu piro! 
Então você está de férias e você vem pra cá, abre o portão, olha, se 
assegura que está tudo certinho, se alguém te ligar que teve uma 
movimentação diferente, você já corre prá cá. Na realidade a gente 
se transforma mesmo numa galinha cuidando dos pintinhos, que a 
escola da gente acaba sendo isso, você acaba pegando ela prá 
você. (G2) 
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Foucault (1979, p. 280) distingue três formas de governo: 1) o governo de si 

mesmo, que diz respeito à moral; 2) o governo da família (“a arte de governar 

adequadamente uma família”) que diz respeito à economia; 3) a ciência de bem 

governar o Estado, que diz respeito à política. Para o autor, essa três formas 

possibilitam uma continuidade essencial entre elas, ou seja, o poder circularia por 

toda parte, todos teriam poder. 

Essas três formas de governo são interdependentes, devem ser exercidas 

visando aos interesses coletivos e podem criar uma sociedade que conduzirá suas 

ações ao bem comum. Referências a elas, tanto positivas quanto negativas, são 

facilmente encontradas nos discursos dos gestores. Tal como no prenúncio de 

Foucault (1979, p. 281). 

A arte de governar, tal como aparece em toda literatura, deve 
responder essencialmente à seguinte questão: como introduzir a 
economia – isto é, a maneira de gerir corretamente os indivíduos, os 
bens, as riquezas no interior da família – ao nível da gestão de um 
Estado? 

Em relação à moral — governar a si mesmo —, pode-se citar a fala de G6: “A 

minha maior qualidade é procurar ser exemplo positivo dentro da escola. Eu sempre 

procuro me imaginar assim, eu não posso cobrar de um funcionário, do meu colega 

aquilo que eu não sou que eu não dou exemplo aqui dentro da escola”. 

Quanto à economia — governo da família — é interessante mencionar parte 

do discurso de G8: “Olha o cargo me roubou bastante, na minha vida familiar, a 

gente analisa em casa assim que realmente eu sou uma pessoa totalmente sugada, 

meu cérebro foi abduzido (risos)”. Em se tratando de política — ciência de bem 

governar —, o comentário de G13 é bastante expressivo: 

 
Eu acho que hoje em dia não tem mais essa relação de poder, o 
diretor não tem isso, o gestor não tem essa direção de poder, ele tem 
que seguir muitas regras, os pais são muito críticos, as crianças são 
muito críticas, os professores também, o diretor não tem mais poder. 
Não, ele tem a função dele. Ele é respeitado entre aspas, porque um 
cargo político, o nome não lhe dá respeito, por você ser partidário, 
você já não tem o respeito da oposição, já não te dá respeito porque 
sabe que é um cargo político partidário, então a gente já não tem 
mais esse poder todo que se tinha não. (G13) 
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Contudo, importa entender que o espaço público e o privado não devem ser 

sobrepostos constantemente, mesmo porque os comportamentos diferem em cada 

espaço. Para esse entendimento, o antropólogo Roberto DaMatta (1997), com sua 

obra A casa e a rua, colabora na reflexão sobre o comportamento humano, em 

específico do brasileiro, no espaço da rua e da casa. O autor analisa rituais que 

envolvem determinados comportamentos pré-estabelecidos, como funeral e 

casamento. 

Esses comportamentos, assim como os discursos, são esperados em e 

adequados a diferentes eventos que ocorrem no cotidiano social. DaMatta (1997) 

aborda as diferenças entre  o discurso enunciado em casa e aquele que se dá na 

rua, considerando que casa e rua não designam simplesmente espaços geográficos, 

mas, acima de tudo, entidades morais e esferas de ação social. O autor discorre 

sobre três esferas: a casa, a rua e o outro mundo, dando sentido aos diferentes 

papéis e comportamentos em cada uma dessas esferas, seja pelo costume, seja 

pela legalidade.  

O comportamento esperado não é uma conduta única nos três 
espaços, mas diferenciados de acordo com o ponto de vista de cada 
uma dessas esferas de significação. Nessa perspectiva, as 
diferenciações que se podem encontrar são complementares, jamais 
exclusivas ou paralelas (DAMATTA, 1997, p. 48). 

 

Isso se verifica no caso de gestores, como G9, cujos comportamentos são 

flexíveis, ou seja, não há separação rígida entre o comportamento na escola e o que 

é característico no grupo de amigos:  

 
Na verdade é assim, no ano passado foi um ano bem difícil pra mim 
aqui, só que eu acho assim, com isso, eu conquistei amigos, 
entendeu? Eu não conquistei colegas de trabalho, eu conquistei 
amigos, então assim, eles foram vendo que realmente eu queria o 
bem deles, entendeu? Então isso foi bom pra mim... porque eu sei o 
dia que eu sair daqui eu não vou simplesmente: Ah! G11 foi o diretor 
da escola, eu, eu sei que eu que aqui dentro eu tenho amigos, que 
eu posso ir na casa, que eu posso tomar um café, que eu posso ligar, 
que eu posso ir na praia, me convida pra ir num aniversário, 
entendeu? Não que isso seja, é que tem gente que quer separar 
muito isso, mas tu acabas, acaba que é como uma família, porque tu 
acabas ficando o dia inteiro aqui. (G9) 
 
 

Em outros casos, a exemplo do de G4, assumir comportamentos específicos 

no ambiente escolar funciona como estratégia para evitar conflitos. 
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[...] então eu acho assim, tu tem que ser humano, tu tem que ter, tu 
tem que ter assim, tu não pode perder, porque as pessoas, porque 
as pessoas abusam de ti, então tu não pode ser boa, tu tem que ser 
firme, tu tem que ser certa, aí eu acho que tu não te perde no 
caminho. (G4) 

 

Percebe-se que a complementaridade das ações e comportamentos 

individuais diante do coletivo poderia produzir harmonia na sociedade nessa 

superposição de papéis, ou seja, na ascendência do indivíduo, quando age com 

moralidade, e também na descendência, quando dá bons exemplos que podem ser 

seguidos numa sociedade interessada em agir pelo bem-estar de todos. Nesse 

sentido, o discurso do “eu comigo mesmo” e o discurso do “eu com o outro” não 

seriam discursos de impressionamento, mas discursos que consignam uma 

coerência de palavras e ações nos diversos espaços da sociedade, seja em casa, 

na rua ou no outro mundo. 

Como dito anteriormente, ao analisar a questão da governamentabilidade é 

natural pensar sua aplicação no âmbito do governo ou Estado, mas a sua 

fundamentação pode ser associada a âmbitos menores no que se refere a gerir 

território e população, como no caso desta pesquisa sobre gestão escolar. Os 

gestores por vezes esbarram nos obstáculos burocráticos da administração pública, 

o que amarra a gestão escolar a ranços e procedimentos morosos. Essa situação é 

alvo da crítica de G14: 

 
Eu acho que a maior dificuldade é essa burocracia, essa burocracia 
do sistema todo, porque assim, eu sei que a escola precisa de uma 
coisa, eu encaminho a necessidade para a Secretaria de Educação e 
para a prefeitura. Então essa burocracia de licitação de compra, isso 
atrapalha o trabalho do gestor, e é difícil de mudar, é difícil de mudar, 
porque não vai mudar, não muda, vai ser assim, um setor ou outro, 
que se muda, mas assim, essa dificuldade mesmo de gerir as coisas 
na escola, de encaminhar, de comprar, de adquirir, isso eu acho que 
amarra mais a situação da escola. (G14) 

 

O papel do gestor está imbricado a questões políticas — sua nomeação se dá 

por eleição ou por nomeação do governante; no caso deste estudo, por nomeação 

do governante —, administrativas e pedagógicas. Ao gestor cabem as tarefas de 

otimizar recursos, organizar o funcionamento da escola, ocupar-se da gestão de 

pessoas, do clima e da cultura organizacional. No que se refere aos aspectos 
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pedagógicos, ele precisa conhecer os objetivos e procedimentos de uma 

organização de ensino, acompanhar a dinâmica dos processos de atendimento aos 

alunos, colaborar com os professores no sentido de lhes dar condições para 

realizarem suas práticas diárias. 

A dificuldade de primar por um aspecto ou outro se evidencia em muitos 

momentos nos discursos dos gestores, como no caso de G6: 

 
É bem complexo, porque eu acho que seria, que deveria ser, a gente 
deveria primar pelo pedagógico. Mas na verdade essas funções no 
dia-a-dia, elas se, se misturam muito. Às vezes a gente se dedica de 
um tempo maior pra parte administrativa. E, mas eu acho que é tudo, 
a gente entra na escola com algumas coisas planejadas pro dia, mas 
nem sempre a gente consegue, muitas vezes não consegue dar 
andamento aquele planejamento e acaba se envolvendo. (G6) 

 

Muito embora as funções do gestor tenham teor mais administrativo do que 

pedagógico, cabe a ele garantir meios para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, visando à eficiência e à eficácia dos processos de ensino e 

aprendizagem, que dizem respeito à principal função da escola. 

Voltando ao deslizamento de planos e de discursos, no enfrentamento ao 

caos que ora se apresenta, tem-se que buscar a diversidade, seja pelos conceitos 

filosóficos, pedagógicos e interdisciplinares, que oferecem variações de 

conhecimento para novas atitudes, seja pelos aspectos da variedade das artes, que 

se sustentam da estética e dos sentimentos, e também pelas variáveis das ciências, 

que oferecem fundamentos da racionalidade técnica. 

Apesar de existirem inúmeros “manuais” sobre como fazer a gestão escolar e 

de as pessoas viverem o clima da escola por anos, os gestores ainda enfrentam 

muitas dúvidas em relação às suas práticas por conta da complexidade das funções 

a eles atribuídas. Os discursos dos gestores escolares mesclam clareza sobre o que 

eles têm que fazer e desordem em suas convicções, como se constata na fala de 

G11: “O gestor, ele é um articulador. Ele está sempre articulando, ele está sempre 

fazendo alguma coisa, ele não para. E a gente está sempre pensando em alguma 

coisa que vai fazer se não tem o que fazer, a gente inventa. E é assim, é direto.” O 

mesmo se percebe no comentário de G8: 
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Então, eu não vejo muito isso, eu acho que a gente põe mais em 
prática a visão de mundo que a gente tem, cada um vai fazer 
daquele espaço, transformar aquele espaço naquela visão de mundo 
dele, de repente uns que são mais técnicos outros são mais 
pedagógicos. Vai seguindo o perfil. (G8) 

 

Diante do exposto é possível inferir que a governamentabilidade envolve a 

relação de poder instituída pelo governo local da rede municipal de ensino, as 

escolhas do gestor escolar em se valer da moral, da economia e da política, e 

também a coerência entre o seu comportamento e o seu discurso no espaço público 

e privado. 

A moldura escolhida para compor o espelho é uma possibilidade de escolha 

do gestor escolar, a fim de refletir ações, comportamentos, resultados que irão 

fomentar uma educação melhor para sociedade, satisfazendo as necessidades da 

comunidade (população) e colocando-as acima das necessidades individuais e/ou 

políticas. Como proposto neste capítulo, a governamentabilidade é o poder que 

circula em todas as esferas, independentemente de cargos ou funções. O papel de 

cada gestor escolar, seja em relação à moral, à economia ou ao governo, é o de 

assegurar que a população tenha suas necessidades atendidas e garantir a ela 

segurança e território. 

 



A PAREDE 

 

E nas cores quietas há bronze e aço – e tudo ampliado por 
um silêncio de coisas perdidas e encontradas no chão da 

íngreme estrada. Sinto uma longa estrada e poeira até 
chegar ao pouso do quadro. Mesmo que os portais não se 

abram. 

Clarice Lispector 

 

Os espelhos geralmente estão sustentados por um plano firme, seja uma 

porta de guarda-roupas, seja o interior de um elevador. Nesta pesquisa, o espelho 

está pendurado numa parede e essa parede é retratada como o poder, poder pelo 

qual atravessam todas as formas de interação humana, as organizações e o 

conjunto de múltipos interesses imbricados nas relações sociais. Essa parede é a 

longa estrada apresentada por Clarice no início desta página, mas há de se “chegar 

ao pouso do quadro, mesmo que os portais não se abram”. 

Quais são os principais aspectos que aparecem no discurso dos gestores que 

retratam poder, verdade e direito? Existe no discurso dos gestores escolares a 

relação de poder conceituada por Foucault (1999a)? Como os gestores entendem as 

relações de poder nas quais estão inseridos? 

A verdade postulada por Foucault (1999b, p. 9) pode ser configurada por suas 

histórias: interna e externa. A interna se refere à verdade constituída a partir das 

ciências e de seus “próprios princípios de regulação”.  A verdade externa se refere 

àquela constituída a partir dos jogos de linguagem, da subjetividade, ou seja, através 

das interações humanas, da história e da acumulação de saberes.  

Essa verdade pode ser observada no discurso de G9, quando fala da sua 

verdade externa: G9: “[...] eu acho que a pessoa tem que procurar aquele 

autoconhecimento, eu tenho que confiar nas minhas decisões, eu tenho que buscar 

ser uma pessoa ponderada, e isso acaba refletindo na vida pessoal. [...]”. Também é 

percebida na fala de G11, quando fala da sua verdade interna: 
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Eu acho que não pelo fato assim, porque a gente não tem autonomia 
total, a gente não tem, muitas coisas são impostas pela Secretaria de 
Educação, a gente faz reunião tudo, é colocado pra gente assim, 
mas às vezes não é como a gente quer, muitas vezes é como o 
prefeito quer como a Secretaria de Educação quer, ou como lá o 
Diretor do Pedagógico quer, poucas vezes é como os pais querem 
ou como a gente quer. (G11) 
 
 

Foucault (1999b, p. 8) considera a verdade como uma produção histórica e 

social e procura evidenciar que existe uma história da verdade — “a própria verdade 

possui uma história” — e que ela também é produto de relações de poder. Nesse 

sentido, não se pode pensar numa ordem sobre a história da verdade, como se a 

linha do tempo pudesse determinar as verdades absolutas. Não, não é isso; o tempo 

e a história transformam, modificam, apontam novas verdades, mas, quando o autor 

afirma que a verdade tem a sua história, sugere a possibilidade de pensar a verdade 

como o devir, como os sucessivos instantes-já. 

No livro A revolução dos bichos, editado em 1945, George Orwell (1999) 

expressa sua verdade por meio de uma fábula que denuncia os caminhos tortuosos 

do poder. Ele relata a vida dos animais e sua sujeição ao domínio do homem. Um 

dos bichos (Major, um porco) propõe aos outros bichos uma revolução — chamada 

pelo autor de “animalismo”16 — com o objetivo de conquistar autossuficiência e se 

tornarem independentes do Sr. Jones (o dono da fazenda). Os bichos não aguentam 

mais as ordens do fazendeiro, o trabalho escravo e o racionamento de alimentos. 

Major defende a ideia de que os bichos poderiam aplicar suas próprias políticas de 

convivência, efetuar escolhas quanto a horários, alimentação, comando, entre tantos 

outros aspectos que constituem os mecanismos de interação de uma comunidade-

sociedade. 

Sobre as relações de poder, Bauman (2001, p. 14) argumenta que elas 

passam por transformações — “o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma 

redistribuição e realocação dos ‘poderes de derretimento’ da modernidade”. Ao 

analisar esse processo, o autor disserta que a “modernidade pesada/ 

sólida/condensada/sistêmica da ‘teoria crítica’ era impregnada da tendência ao 

                                                 
16 Animalismo é o termo usado pelo autor se referindo à revolução proposta por um porco (Major) que 
propunha tomar a fazenda do homem, uma vez que na sua visão o homem era seu maior inimigo e 
consumia sem produzir, sobrecarregando os bichos e obrigando-os a uma vida de trabalho escravo, 
miséria e fome. Tomando a fazenda, os bichos passariam a ter o comando de tudo, propondo suas 
próprias políticas e regras. 
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totalitarismo” (BAUMAN, 2001, p. 33). Derretida, ela se transforma em uma 

modernidade líquida, que busca o entendimento da variedade, da ambiguidade e da 

instabilidade. 

As questões de poder também são abordadas por Boff (1998) na relação 

movimento versus instituição. O movimento representa a criatividade e a liberdade 

no espaço aberto e a instituição configura a ordem e os limites. O que o autor quer 

retratar é que os dois se complementam, não podendo um estar no lugar ou adquirir 

a forma do outro. “O movimento, porém, quando consegue triunfar e impor-se, muda 

de natureza. Vira instituição. E com a instituição entra a repetição, a rotina, a 

burocracia, a norma, a hierarquia de poderes” (BOFF, 1998, p. 93). 

Os discursos de Orwell e Boff conduzem à reflexão sobre as mudanças do 

comportamento humano influenciadas pelas relações de poder que podem, por um 

lado, levar ao enfraquecimento e à perda da ideologia e do “animalismo” — 

entendido como o entusiasmo para a luta em defesa de direitos —, e por outro, gerar 

novas percepções e instigar a busca por transformações positivas da realidade. 

O que se verifica neste estudo é que o exercício da gestão escolar provoca 

deslocamentos de pontos de vista e mudanças de comportamento nas pessoas que 

assumem o cargo de gestor. Isso se verifica no discurso de G3 — “Então eu tenho 

certeza que o dia que eu voltar, eu vou voltar tendo outra visão de direção de escola. 

E cobrando menos talvez, exigindo menos de uma direção, porque eu sei o que é 

ser diretor” — e de G8: “Então isso é o que me motiva, eu quero que essa escola 

seja melhor, seja bem diferente de quando eu entrei. Quando eu deixar esse cargo 

eu quero olhar e dizer: Nossa! Essa escola está bem melhor”. O mesmo se observa 

na fala de G7: 

Quando você está do lado de lá, como professor, não como diretor, é 
mais fácil a gente poder falar. Então é quando a gente está como 
diretor... é como eu já falei, a gente cria outras responsabilidades e 
assim no dia-a-dia da gente, a gente fica muito é, se cobrando muito, 
a gente se cobra. Porque às vezes assim, por que não dá certo tal 
coisa? Porque, então fica muito, porque isso na vida da gente, a 
gente também se cobra no dia-a-dia, então é, todos deviam de 
passar por essa experiência, com certeza porque assim, tem muitas 
pessoas que falam: Ah! Diretor é fácil não faz nada, fica lá, olha pra 
lá e pra cá. (G7) 
 



 41 

Ao analisar o tema poder sob a perspectiva de Foucault, Baudrillard (1994) 

ratifica o animalismo de Orwell e o movimento versus instituição de Boff, 

argumentando que, embora haja transformações e revoluções, o poder se institui 

pela força e ao instituir-se acaba por manter a relação de forças opressor/oprimido, 

dominante/dominado. 

Este desafio fundamental, todos los poderes se las han ingeniado 
para camuflarlo como relación de fuerzas dominante/dominado, 
explotador/explotado, drenando así todas lãs resistencias hacia una 
relación frontal (incluso desmultiplicada en micro-estrategias, es aún 
esta concepción la que domina en Foucault, simplemente el 
rompecabezas de la guerrilla há sustituido al tablero de la guerra). 
Porque en términos de relaciones de fuerzas, siempre es el poder el 
que gana, incluso si cambia de manos en el transcurso de las 
revoluciones17 (BAUDRILLARD, 1994, p. 17). 

A partir de Foucault (2008) se pode entender por poder uma “ação sobre 

ações” (VEIGA-NETO, 2003, p. 74) ou “uma ação sempre escorada em saberes” 

(VEIGA-NETO; LOPES, 2007, p. 957).  Baseado no pensamento foucaltiano, Calixto 

(2009, p. 24) afirma que “o poder é fluxo; é volatilidade, se consubstanciando num 

conjunto de linhas de força que atravessam os indivíduos, produzindo efeitos e o 

constituindo — o poder só existe em um ato”. 

Ao discorrer sobre as relações de poder postas, seja por escolas, prisões, 

quartéis ou outras instituições, Foucault (2008, p. 149) salienta que elas são 

marcadas pela disciplina, que “traz consigo uma maneira específica de punir, que é 

apenas um modelo reduzido do tribunal”. É pela disciplina que as relações de poder 

se tornam mais facilmente observáveis, porque é através da disciplina que se 

estabelecem as relações opressor/oprimido, persuasor/persuadido, comandante/ 

comandado e tantas outras dicotomias de poder.  

Essa disciplina e a relação de força e poder se revelam no discurso de G2: 

“Eu gosto muito da disciplina, eu aprendi muito com minha faculdade, na graduação, 

na pós-graduação nem tanto, mas na graduação sobre a disciplina, [...] Aprendi a 

avaliar o aluno tecnicamente”. Em outro momento, o mesmo gestor afirma ser 
                                                 
17 O desafio fundamental, todas as potências conseguiram camuflar como relações de poder, 
dominante/dominado, explorador/explorado, drenando todos em resistência frontal para um 
relacionamento (mesmo voltado para baixo em micro-estratégias, concepção que Foucault domina, 
simplesmente o quebra-cabeça dos guerrilheiros substituiu o conselho de guerra). Porque em termos 
de relações de poder, é sempre o poder que ganha, mesmo quando muda de mãos no curso das 
revoluções. (Tradução da autora). 
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disciplinador de seus funcionários: “A minha relação com vocês é puramente 

profissional, eu G2, não gostaria de chegar pro professor e dizer assim: o senhor 

não está limpando a sala, então eu vou brigar.” 

Cabe aqui um parêntese para buscar a etimologia da palavra “poder” e os 

diferentes significados a ela atribuídos em dicionários de língua portuguesa, de 

filosofia, de política.  O termo se origina do latim vulgar potere, substituído ao latim 

clássico posse, que vem a ser a contração de potis esse, “ser capaz”; “autoridade”. 

De acordo com o Dicionário Oxford de Filosofia, poder significa a capacidade 

de um indivíduo ou instituição “conseguir algo, quer seja por direito, por controle ou 

por influência. O poder é a capacidade de mobilizar forças econômicas, sociais ou 

políticas para obter certo resultado [...]” (BLACKBURN, 1997, p. 301). Segundo o 

autor, esse poder pode ser exercido de forma consciente ou não e frequentemente é 

exercido de forma deliberada. 

Os dicionários de política apresentam uma definição de poder mais elástica, 

tendo a preocupação de colocá-lo em esferas distintas, como poder social, poder 

político, poder constituinte, poder moderador, poder potencial, poder coordenador. 

Mas, em todos os caos, o termo se associada à condição de autoridade. Podem-se 

encontrar definições como: “É poder social a capacidade que um pai tem para dar 

ordens a seus filhos ou a capacidade de um governo de dar ordens aos cidadãos” 

(BOBBIO, 2000, p. 933) e “O poder evoca a ideia de força, capacidade de governar 

e de se fazer obedecer, império” (SOUZA; GARCIA; CARVALHO, 1998, p. 417). 

Uma das questões colocadas aos gestores escolares da rede municipal de 

ensino de Balneário Camboriú se refere ao que eles entendem por poder e como se 

formam as relações de poder. As respostas foram bastante distintas sobre o 

entendimento de poder. O discurso de alguns gestores, a exemplo do de G15, 

aproxima-se da definição de Blackburn (1997), que associa o poder à capacidade de 

mobilizar forças.  

Eu apenas tenho título de comando do grupo, mas é o grupo que vai 
fazer a diferença. É o professor que tem que está feliz aqui, prá ele 
fazer a diferença, sem ele eu não vou fazer. Ele tem que está feliz 
ele tem que se sentir apoiado, ele tem que ir prá sala, ele tem que 
receber o mínimo prá ele poder trabalhar, então, essa questão de 
falta isso, falta aquilo, às vezes angustia um pouco a gente, mas a 
gente dá um jeito aqui, eu não quero que falte nada prá ele trabalhar, 
entendeu? (G15) 
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O poder marcado pela obediência a ordens superiores, como colocado por 

Bobbio (2000), Souza, Garcia e Carvalho (1998), também aparece no discurso dos 

gestores, como, por exemplo, na fala de G17: 

 
Como eu penso essa relação de poder! Eu acho que infelizmente 
aquela coisa, tem quem manda e tem quem obedeça, e tem que ser 
assim. Porque a gente vê que as gestões muito democráticas elas 
ainda não funcionam, por causa da cultura mesmo, do nosso país, 
isso não funciona muito bem, eu até procuro ser bem democrática, 
mas eu acho que é, o poder, tem que ter alguém para delegar as 
coisas, tem que dizer não ou tem que dizer sim, eu penso que sim, 
até porque isso dá uma segurança pro ambiente. (G17) 

 

Ainda foi possível encontrar uma definição de relação de poder distanciada da 

questão da obediência e da verticalidade hierárquica, mais próxima da ideia de 

horizontalidade e mobilização do grupo de trabalho, como no discurso de G10: 

 
Pois é, isso é uma coisa que eu penso todo dia, a relação do poder... 
Na verdade o gestor ele tem, ele tem que atuar como articulador, não 
como detentor do poder. O gestor detém, ele detém o poder naquela 
situação assim, que tem que tomar decisão final de algum assunto, 
mas em tudo que eu resolvo eu procuro pegar a ideia do grupo, 
procuro buscar as sugestões, discutir, muito poucas coisas eu tomo a 
decisão sozinho. Porque a escola é um grupo de funcionários, nada 
acontece isoladamente, se eu estou trabalhando com um grupo, eu 
sei que toda decisão que eu tomar é..., que parta assim de um poder 
unitário, que não seja uma ação entre todos, não vai ser aceito, 
então eu acho que o poder tem que ser articulado nesse sentido, o 
poder de, de interagir, o poder de ouvir... e não aquela coisa 
autoritária, eu sempre penso muito nisso, aliás, eu como professor, 
eu acho que não aceitaria um gestor que chegasse impondo [...]. 
(G10) 

 

G11 define a relação de poder como uma ação, simples assim, mas nem por 

isso com menor importância: “O que eu entendo por relação de poder, poder, é 

poder fazer, é poder fazer acontecer.” 

Sob a ótica de Foucault (1979), o poder deve ser analisado por uma espécie 

de polígono de três lados: poder – direito – verdade. Os três vértices representam as 

formas como a sociedade se coloca e se movimenta. O poder no vértice principal é 

aliado à verdade e vem instituir os discursos convencionais que a sociedade produz 

ou é obrigada a reproduzir pela pressão dos sistemas dominantes que a vitima e a 

acomete. 
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Para assinalar simplesmente, não o próprio mecanismo da relação 
entre poder, direito e verdade, mas a intensidade da relação e sua 
constância, digamos isto: somos forçados a produzir a verdade pelo 
poder que exige essa verdade e que necessita dela para funcionar, 
temos de dizer a verdade, somos coagidos, somos condenados a 
confessar a verdade ou encontrá-la (FOUCAULT, 1999a, p. 29). 

 

O direito municia o poder com diretrizes impostas pelas leis que limitam ações 

e estabelecem direitos e deveres da sociedade, determinando como ela deva se 

comportar, ou seja, há um disciplinamento social nesse triângulo (Figura 3) rígido em 

vértices, em tempo e espaço. 

 

PODER

DIREITO VERDADE

 

Figura 3 – Poder – direito – verdade 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da obra de Foucault (1979) 

 

Sobre o conceito de poder foucaultiano, Pogrebinschi (2004, p. 185) explica 

que ele se situa “em algum lugar entre o direito e a verdade.  

 

Foucault quer estudar o modo pelo qual o poder se exerce, o "como 
do poder", conforme ele mesmo explica – em outras palavras, isso 
equivale a compreender os mecanismos do poder balizados entre os 
limites impostos de um lado pelo direito, com suas regras formais 
delimitadoras, e de outro pela verdade, cujos efeitos produzem, 
conduzem e reconduzem novamente ao poder. É nesse sentido que 
Foucault menciona a relação triangular que se estabelece entre 
esses três conceitos: poder, direito e verdade (POGREBINSCHI, 
2004, p. 185). 
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A verdade, de acordo com Foucault (1979), é determinada pelos “próprios 

princípios de regulação” que a sociedade estabelece, constituídos a partir dos jogos 

de linguagem, da subjetividade, ou seja, através das interações humanas, da história 

e da acumulação de saberes. Já o direito permite flexibilização conforme o tempo, os 

sentimentos e ações que a sociedade manifesta, visando ao equilíbrio e à harmonia 

da população e não ao benefício de uma minoria que detém o “poder” e a “verdade”. 

Na Figura 3 se estabelece uma relação de interação, mas estática quanto à 

soberania do poder. Na verdade Foucault (1979) propõe uma circulação maior entre 

as esferas poder – direito – verdade para que não haja hegemonia do poder, mas 

para que o poder circule, como ilustrado na Figura 4. 

 
 

 
 

Figura 4 – Poder – direito – verdade e seus movimentos 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da obra de Foucault (1979) 

 

Analisando as duas figuras (3 e 4) se percebe que o triângulo apresentado 

por Foucault (1979) comporta diversas ações que articulam o poder, o direito e a 

verdade. Assim, pode-se concluir que essas ações sobre as ações representam a 

infinidade do ir e vir, dos deslizamentos de planos, dos instantes-já e do devir. 

Foucault (1979) apresenta duas tecnologias de poder, divididas em duas 

séries: a) série corpo — organismo/disciplina/instituições (que são os mecanismos 

disciplinares); b) série população — processos biológicos (que são os mecanismos 

regulamentares)/Estado. 

 
 
Uma técnica, que é centrada no corpo, produz efeitos 
individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é 
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preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, 
temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, 
mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas 
próprios de uma população (FOUCAULT, 1999a, p. 297). 

 

A série corpo pode ser observada nos discursos dos gestores quando eles se 

referem ao poder de controle na instituição — “eu acho que infelizmente, aquela 

coisa, tem quem manda e tem quem obedeça, e tem que ser assim” (G8). Os 

mesmos discursos insinuam mecanismos regulamentares (série população), como o 

de G12: “esse controle nós temos aqui, não digo cem por cento, seria uma hipocrisia 

minha falar, mas um percentual bem significativo de controlar todas essas questões”. 

Segundo Foucault, a modernidade trouxe duas forças de poder fortemente 

interligadas: poder disciplinar, no âmbito dos indivíduos, e sociedade estatal, no 

âmbito do coletivo. Em termos políticos, conforme Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 

952), a modernidade pode ser caracterizada “pela progressiva estatização tanto das 

ações de governar quanto das relações de poder. Trata-se de um poder cujas 

feições aparecem diferenciadas em função do circuito em que ele se exerce 

(pedagógico, judiciário, policial, familiar etc.)”. 

O poder disciplinar surgiu em substituição ao poder pastoral (no campo 

religioso), exercido verticalmente por um pastor que depende do seu rebanho e vice-

versa. No poder pastoral, o pastor deve conhecer individualmente cada membro do 

seu rebanho, sacrificar-se por ele e salvá-lo. Em síntese, trata-se de um poder 

“vertical, sacrificial e salvacionista; individualizante e detalhista” (VEIGA-NETO, 

2003, p. 81).  

Esse poder pastoral é percebido no discurso de G12: “Esses dias eu me vi 

numa situação assim, eu estava procurando alguém pra deixar o filho de um 

professor, porque ele tinha que vir para reunião sem o filho”. Em outro momento, o 

mesmo gestor declara: “A minha maior qualidade, eu acho que eu sou, eu sou uma 

pessoa que eu vejo muito o outro lado do outro assim. E isso às vezes é até ruim, 

não é muito bom, porque assim vem, eu preciso de tal coisa, tal coisa, muito 

‘protetor’18 assim.” 

                                                 
18 ‘Protetor’ substitui a expressão original do discurso do gestor: ‘mãezona’ ou ‘paizão’. Não 
referenciado para manter o anonimato. 
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No campo político, a sociedade estatal veio em substituição ao poder de 

soberania; vem da lógica pastoral, mas “não pode ser salvacionista, nem piedoso, 

nem mesmo individualizante” (VEIGA-NETO, 2003, p. 82). Isso fica explícito na fala 

de G5: 

É igual o momento de decisão, eu não posso tomar uma decisão que 
vai te prejudicar, ou outra decisão pro o outro vai dar vantagem pra 
ele. Eu tenho que ver que aquela decisão que tomei contigo não vai 
também prejudicar o outro, então são questões assim de tu perceber 
que, não é sozinho, não é, não é individual. É você perceber a escola 
num coletivo, isso muda muito a forma de ver. (G5) 

 

Sendo assim, de acordo com Veiga-Neto (2003, p. 82), “o poder de soberania 

tem um déficit em relação ao poder pastoral”. Daí surge o poder disciplinar para 

preencher essa lacuna, com efeitos individualizantes, vigilantes, a fim de cobrir os 

espaços vazios do campo político. Como destacado por Veiga-Neto (2003, p. 83), 

em muitos momentos ocorreu “a invasão do poder pastoral no plano político do 

corpo social”, ou seja, o caráter individualizante do poder pastoral deveria ser 

assimilado pela sociedade estatal e essa contradição pode ser bem identificada no 

Estado de Bem-estar Social. 

 
Governar um Estado significará, portanto, estabelecer a economia ao 
nível geral do Estado, isto é, ter em relação aos habitantes, às 
riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de 
vigilância, de controle tão atenta quanto à do pai de família 
(FOUCAULT, 1979, p. 281). 

 

Interessa observar as transformações do Estado e suas formas de produção 

e/ou regulação. O Estado de Bem-estar Social — também conhecido como Estado-

providência — surgiu da movimentação histórica em torno da urgência de o Estado 

prover necessidades básicas para a sociedade, visto que o liberalismo19 não deu 

conta de supri-las. A economia capitalista entrou na década de 1970 em profunda 

crise histórica e houve consenso entre as correntes conservadoras e progressistas 

em relação ao seu caráter: tratava-se de uma crise de Estado. 

Essa passagem de estado tutelar, assistencial (Estado Produtor) a estado de 

livre iniciativa (Estado Regulador) remete à questão levantada por Foucault (1979, p. 

                                                 
19 “Ideologia política centrada no indivíduo, sendo este considerado um detentor de direitos contra o 
governo, entre eles os direitos de igualdade de respeito, liberdade de expressão e de ação, e 
liberdade religiosa e ideológica” (BLACKBURN, 1997, p. 225). 
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281) em relação à arte de governar: “a maneira de gerir corretamente os indivíduos, 

os bens, as riquezas no interior da família — ao nível da gestão de um Estado?” E 

como isso se dá no âmbito da gestão escolar? A dificuldade de lidar com essas 

questões foi identificada na fala de um dos gestores, na qual se percebe a 

preocupação com ações assistenciais, ou melhor, de providência: 

[...] de ver como é que ele está o que está faltando prá ele, o que ele 
está precisando, de ver se ele pegou chuva no caminho, se o 
calçado está molhado e não dá prá deixar ele com calçado molhado, 
que eu tenho que ter um calçado reserva e uma meia reserva para 
no pé daquela criança, como é que ele vai produzir na sala de aula?  
(G12) 

 

Esse discurso ratifica o comentário de G3 sobre as diferenças de cada escola: 

“cada realidade é uma realidade diferente”. Coloca-se então como mais interessante 

para os gestores escolares a proposta de perceber o poder e as relações nos quais 

eles estão inseridos, entendendo as diferentes formas de interesse: “o interesse 

individual — como consciência de cada indivíduo constituinte da população — e o 

interesse geral — como interesse da população” (FOUCAULT, 1979, p. 289), para 

que o triângulo de Foucault (1979) – poder – direito – verdade - paute as verdades e 

direitos que devem ser constituídos a partir de suas ações. 

Na tentativa de descobrir o que tem direito, verdade e poder nos discursos 

dos gestores, este capítulo proporcionou a análise desses conceitos ao longo da 

história e, ao mesmo tempo, mostrou o confronto dos gestores com “a parede”, 

revelando percepções e verdades desses sujeitos no seu espaço e tempo. O tempo 

de cada um pode até ser diferente, mas não diferente do tempo de Clarice (1998, p. 

13): “Sou um ser concomitante: reúno em mim o tempo passado, o presente e o 

futuro, o tempo que lateja no tique-taque dos relógios”. 

 



OS ÂNGULOS DOS ESPELHOS 

 

Espelho? Esse vazio cristalizado que tem dentro de si 
espaço para ir sempre em frente sem parar: pois espelho é 

o espaço mais fundo que existe. 
 

Ao pintá-lo precisei de minha própria delicadeza para não 
atravessá-lo com minha imagem, pois espelho em que eu 

me veja já sou eu, só espelho vazio é o espelho de si 
mesma, que a imagem não marca. Como prêmio, essa 

pessoa delicada terá então penetrado num dos segredos 
invioláveis das coisas: viu o espelho propriamente dito. 

Clarice Lispector 

 

Os ângulos dos espelhos! Ao colocar um objeto em frente ao espelho, quais 

seriam as imagens refletidas? Depende do ângulo do observador ou da posição da 

imagem que está se refletindo? É partindo dessas interrogações e unindo-as a 

outras tantas interrogações que se inicia este capítulo. Afinal, quais e quantos 

ângulos podem ser revelados a partir do discurso do gestor escolar? 

De primeira mão se pode afirmar que muitos são os ângulos. Como informado 

anteriormente, a maioria dos gestores tem mais de dez anos de trabalho na rede 

municipal e dois começaram sua história na rede como gestor. Quanto ao número de 

alunos matriculados por escola, há uma desproporcionalidade. Essas situações 

poderiam representar ângulos a serem analisados, mas a proposta é esgotar as 

diferentes visões que um mesmo gestor poderia ter se partisse de um mesmo ponto. 

O panóptico, tão analisado por Foucault (2008), poderia auxiliar nessa tarefa, 

bem como o estudo do filósofo sobre a obra de Velázquez. Então se poderia 

perguntar: quantas visões são possíveis estabelecer sobre o mesmo objeto? 
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O quadro As meninas20 (Las meninas ou Las niñas em espanhol), obra de 

Diego Velázquez21 interpretada por Foucault, foi base de análise no primeiro capítulo 

do livro As palavras e as coisas de Michel Foucault (2007). O filósofo faz uma 

análise muito interessante sobre o quadro, explorando diversas possibilidades de 

leitura da imagem na busca por significados. Ele interpreta cada elemento, cada 

personagem, os detalhes do quadro para mostrar que a visibilidade evidente para 

um pode ser a invisibilidade do outro. A verdade da imagem, portanto, depende de 

quem a vê e a interpreta. 

“Ao pintá-lo precisei de minha própria delicadeza para não atravessá-lo com 

minha imagem”. Esta frase de Clarice Lispector remete à sutileza da análise de 

discurso, que exige um esforço redobrado, uma atenção cuidadosa para enxergar o 

reflexo do observado antes da imagem do observador, para ler não só o visível, mas 

também as entrelinhas, entendendo que “as relações de linguagem são relações de 

sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados" (ORLANDI, 2009, p. 

21). 

Os ângulos, os pormenores do instante-já que se refletem no espelho podem 

gerar uma infinidade de observações, sem levar em conta o juízo de valor, tal como 

na prosa de Guimarães Rosa (1981, p. 72). 

O espelho, são muitos, captando-lhe as feições; todos refletem-lhe o 
rosto, e o senhor crê-se com aspecto próprio e praticamente 
imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas — que espelho? Há-os 
«bons» e «maus», os que favorecem e os que detraem; e os que são 
apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa 
honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os 
restantes próximos, somos, no visível? O senhor dirá: as fotografias 
o comprovam. Respondo: que, além de prevalecerem para as lentes 
das máquinas objeções análogas, seus resultados apóiam antes que 

                                                 
20 “As meninas (em espanhol - Las Meninas) é o nome como ficou conhecido o quadro pintado em 
1656 pelo renomado pintor andaluz Diego Velásquez que culmina todo um percurso de vida feito dum 
labor único, pessoal, coincidindo com o período barroco da escola espanhola de pintura. [...] esta 
obra-prima símbolo de toda arte universal é pertença do acervo de Pintura do Museu Nacional do 
Prado, em Madrid, desde a data da sua inauguração em 1819” (NABAIS, 2007, p. 365). “As meninas, 
talvez o primeiro exemplo de pintura realista de sempre, representa um quadro de família, símbolo da 
sociedade espanhola de seiscentos, pintada sobre uma grande tela (318x276 cm), uma tela tão 
famosa como original pela sua composição, de que se encontram referências tanto na obra de Goya 
como nos impressionistas, ex. Édouard Manet (um dos seus grandes admiradores e que muito o 
inspirou) considera-a o ‘pintos dos pintores’, além de artistas contemporâneos como Picasso e 
Salvador Dalí, entre outros” (NABAIS, 2007, p. 374). 
21 “Diego Rodríguez de Silva y Velásquez (1599-1660), um dos maiores artistas de todos os tempos, 
vai ser o pintor principal da Corte do Rei Filipe IV (1605-1665) de Espanha” (NABAIS, 2007, p. 366). 



 51 

desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se aos dados 
iconográficos os índices do misterioso. 

Para dar suporte às possíveis imagens do espelho que se formaram pelos 

discursos dos gestores escolares da rede municipal de Balneário Camboriú foram 

exploradas as interpretações de Foucault (2007) da tela As meninas e também as 

limitações do esquema panóptico, pelo qual a visão do controlador é muito restrita. 

No estudo de As meninas (Figura 5), Foucault (2007) quer demonstrar ser 

possível retirar, de uma única imagem estática, diversas interpretações. 

 
 

 
 

Figura 5 - As meninas  
Fonte: Mark Harden’s Artchive (2011) 

 

O que Foucault analisa a partir dessa tela são as possibilidades que o quadro 

oferece para múltiplas interpretações e indagações: O pintor da tela já completou ou 

não seu quadro? O pintor está olhando para a imagem que ele retratou no seu 
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quadro ou está olhando para seu criador? O espelho que se encontra logo atrás do 

pintor da tela é o reflexo da imagem de sua tela ou será que é o reflexo do que ele 

olha? Será que a tela do pintor do quadro já tem pintura ou ainda está vazia? 

Esses são alguns dos questionamentos possíveis; entretanto, diante de tantas 

dúvidas e possibilidades, Foucault (2007, p. 5) quer demonstrar que, ainda que o 

quadro seja visível, existem invisibilidades: “essa tênue linha de visibilidade envolve, 

em troca, toda uma rede complexa de incertezas, de trocas, de evasivas. O pintor só 

dirige os olhos para nós na medida em que nos encontramos no lugar de seu 

motivo”. 

Foucault (2007), ao analisar o quadro de Velázquez, começa pela hipótese de 

o artista ter ou não terminado de pintar a grande tela à sua frente e pelo ponto de 

visão do pintor. Será que somos nós que o pintor contempla? 

 
O espetáculo que ele observa é, portanto, duas vezes invisível: uma 
vez que não é representado no espaço do quadro e uma vez que se 
situa precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial 
onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que 
olhamos (FOUCAULT, 2007, p. 4). 

 

Pode parecer simples descrever o visível, mas é justamente para essa 

simplicidade que Foucault aponta em sua análise, advertindo sobre a complexidade 

e a diversidade de invisibilidades que não deixarão que se descubra toda a 

“verdade”. E é justamente o absolutismo das supostas verdades visíveis que traz às 

ciências sociais o grande desafio da descoberta das invisibilidades.  

Num exercício para entender melhor a ideia de Foucault diante do quadro As 

meninas, suponhamos que o gestor escolar fotografasse a sua escola num todo ou 

em partes. Quais seriam as narrativas para explicar as fotos? Quais seriam as 

verdades? Seria possível interpretá-las sem que para isso o gestor precisasse 

transpor as invisibilidades e suposições possíveis que a fotografia poderia sugerir? 

Não, não é isso que Foucault (2007) quis apresentar. Talvez a explicação que mais 

se aproxima do seu raciocínio venha de Guimarães Rosa (1981, p. 72): 

 
Ainda que tirados de imediato um após outro, os retratos sempre 
serão entre si muito diferentes. Se nunca atentou nisso, é porque 
vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais 
importantes. E as máscaras, moldadas nos rostos? Valem, grosso 
modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, 
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o dinamismo fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que 
estamos tratando. 
 
 

De fato, algumas dessas verdades poderão até ser reveladas, mas não na 

sua totalidade. Tal como o espelho de Clarice são esses “segredos invioláveis” que 

desafiam cada vez mais as ciências humanas. Pelo espelho de Clarice, de segredos 

tácitos, e pelas invisibilidades da tela As meninas, muitas são as formas de ser 

gestor. Portanto, os ângulos propostos são alguns dos excertos de consenso e 

contrassenso, tal como se pode ver em relação aos conhecimentos acadêmicos. Ao 

serem questionados se eles contribuíram para a função do gestor, G16 e G9 

mostram certo consenso nas respostas ao demonstrarem inclinação para a 

valorização da prática, enquanto G4 pondera, sob outro ponto de vista, que teoria e 

prática são concomitantes ao desenvolvimento profissional: 

A experiência que a gente de sala de aula é faz com que a gente 
compreenda melhor a administração. Se a gente não tivesse 
passado seria bem difícil entender algumas entrelinhas. E eu acho 
que esse olhar mesmo pro pedagógico, pra educação. (G16) 

Eu vejo assim que lá, na minha formação acadêmica o que me vê, o 
que eu adquiri lá foi a teoria, e a prática eu estou aprendendo no dia-
a-dia, porque tu sabe que a gente faz estágio e tudo, mas nada que 
tu está dentro no dia-a-dia pra está... a prática tu vai aprendendo 
cada dia mais, então eu vejo assim, que a universidade me deu 
bastante teoria, e a prática eu estou aprendendo aqui, então todo dia 
a gente vai crescendo... (G9) 

Assim, eu sempre tenho em mente assim, que não adianta só ter 
prática, como não adianta ter só teoria, eu acho que as duas coisas 
elas são juntas. Então assim, como na minha graduação eu não tive 
nada de gestão escolar, o que, que eu faço? Eu leio, eu pesquiso... 
(G4) 

 

Ainda sobre as diversas possibilidades de interpretação, Foucault (2007) 

observa a troca de olhares entre o pintor da tela e seu observador, o que gera uma 

série de dúvidas e incertezas — o mesmo fazem os instantes-já para tornar a 

observação tão mutável quanto mutável é o ser humano diante da história e diante 

dos desdobramentos que o mundo determina por força, por valor, por vida. Voltando 

à tela de Velázquez e ao olhar do pintor, Foucault (2007, p. 5) comenta: 
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Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de pura 
reciprocidade: olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, 
nos contempla. Nada mais que um face-a-face, olhos que nos 
surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se superpõem. E, 
no entanto, essa tênue linha de visibilidade envolve, troca, toda uma 
rede complexa de incertezas, de trocas, de evasivas. O pintor só 
dirige os olhos para nós na medida em que nos encontramos no 
lugar de seu motivo.  

 

Comparado à obra de arte de Velásquez, pelo viés da multiplicidade de 

pontos de vista, o panóptico (Figura 6) oferece possibilidades limitadas. 

Desenvolvido por Jeremy Bentahm no século XVIII e analisado por Foucault na obra 

Vigiar e punir (2008), o panóptico é um projeto arquitetônico criado com a finalidade 

de manter “a moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a 

instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada” 

(BENTHAM, 2008, p. 17), tudo isso a partir de um único projeto que mantém as 

pessoas sob vigilância constante. 

 
 

 
 

Figura 6 – Panóptico 
Fonte: Carta Potiguar (2011) 

 
 



 55 

A ideia consiste na construção de um edifício circular contendo, em sua 

circunferência, várias celas individuais que não permitem nenhum tipo de 

comunicação com as outras celas. No centro fica o alojamento do inspetor, que pode 

ter a visão de todos esses espaços isolados. 

O panóptico foi planejado para oferecer, em tese, um importante ganho 

organizacional; entretanto, pode ser apreciado como um projeto redutor de 

visibilidades. Pensando na gestão escolar, seria possível um gestor gerir a sua 

escola e a sua comunidade sentado na torre central? 

As escolas que se estabelecem hoje estão longe de um regime tão fechado 

assim, mesmo que ainda haja a valorização do olhar de inspeção, do controle, dos 

exames, da disciplina, considerados indispensáveis para o sucesso da instituição. 

Varela e Uría (1991) abordam a questão sob o prisma da homogeneidade das 

instituições que emergiram no século XVI, tais como albergues, hospícios, hospitais, 

seminários, reiterando que não há como manter a homogeneidade em virtude das 

diversidades sociais e individuais.  

Sin embargo nos interesa particularmente resaltar que este espacio 
cerrado no es en absoluto homogéneo. En virtud de la mayor o 
menor calidad de naturaleza de los educandos y corrigendos, 
determinada por su posición en la pirámide social, diferirán las 
disciplinas, se flexibilizarán los espacios, se dulcificarán en fin los 
destinos de los usuarios22 (VARELA; URÍA, 1991, p. 27). 

Por essa mesma perspectiva da não homogeneização, G3 se manifesta: 

[...] eu não vejo assim, que o que eu aprendi na faculdade ou na pós-
graduação me serviu para prática, eu acho que tem que ser assim, 
no dia-a-dia, os problemas, o que acontece, porque lá você não 
estuda determinado problema que acontece na sala, na escola. Cada 
escola é uma realidade diferente, então você tem que aprender a 
lidar com os problemas que existem na tua unidade, tanto que tem 
gente que diz: Ah, mas escola é tudo igual, eu não vejo que é tudo 
igual, cada realidade é uma realidade diferente. (G3) 

 

                                                 
22 Mas nós estamos particularmente interessados em observar que esse espaço fechado não é de 
forma alguma homogêneo. Em virtude da maior ou menor variável da qualidade dos estudantes e 
retificações, determinada por sua posição na pirâmide social, diferentes disciplinas tornam-se 
espaços mais flexíveis, amolecidas em função dos destinos dos usuários. (Tradução da autora). 
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Como seria uma escola sem ordem, sem organização? É sob a alegação de 

querer evitar isso que o poder público delega aos gestores escolares, a missão de 

manter o corpo dócil, o controle, a disciplina, cristalizando a homogeneização e 

lidando com a instituição escola como se fosse um panóptico, porque é bem mais 

fácil para o gestor sentar na torre do que passar de cela em cela. Existem outros 

mecanismos capazes de manter a organização sem o uso da força ou do poder? As 

respostas dos gestores expressam pontos de vista diferentes, embora os discursos 

revelem tendência ao controle. 

G12 faz referência às atitudes de vigiar e punir, mas afirma que a punição não 

faz parte de suas práticas de controle, ao contrário da vigilância — esta, sim, é por 

ele considerada necessária, inclusive para detectar as necessidades dos alunos: 

 
[...] então eu vejo que o poder nesse sentido, nós temos mesmo que 
controlar, nós temos que vigiar a nossa criança no sentido assim, é o 
acompanhar ele, não é vigiar para punir, mas é um vigiar prá... talvez 
seja de controle entre aspas, se a gente for a fundo vai, se for uma 
questão epistemológica, a gente vai ver que..., mas de controle 
mesmo, de ver como é que ele está, o que está faltando prá ele, o 
que ele está precisando [...]. (G12) 
 

G2 reclama da falta de colaboração dos professores e diz que as 

deliberações tomadas nas reuniões com a equipe de docentes não são por eles 

cumpridas. Isso o força a cobrar atitudes que já haviam sido combinadas, muitas 

vezes provocando reações negativas por parte dos professores. 

 
Então eu não vejo essa relação do poder: eu mando e vocês 
obedecem. Tem momentos que você tem de chegar e ser assim sim, 
tem momentos que você é obrigado. Nós tratamos com professores, 
incrível, você combina uma coisa numa reunião tudo certinho. Isso 
não pode ser feito assim. Todo mundo concorda? Todo mundo 
concorda. No dia seguinte, você entra na sala de aula, o professor 
não fez nada daquilo, [...] Professores, está proibido comer doce na 
sala, não deixa, daí você entra na sala, o professor dando aula e o 
aluno mascando chiclete. [...] Então nesse momento você tem que 
chegar e dizer assim, fulana, desculpa, mas... não foi combinado? A 
gente não decidiu isso, assim, assim, assim? Então vamos pegar 
junto. Esses dias eu falei, pega a ata da reunião e passa prá todo 
mundo assinar de novo. Para você não ser grosseiro, porque se você 
for passar na sala e... dá licença professor, posso pedir para os seus 
alunos limparem a sala? Aí dependendo da interpretação de alguém, 
vão dizer: Nossa! Mas aí você está sendo grosseiro de fazer isso. 
Mas ele não sabia? (G2) 
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Na opinião de G16, o autoritarismo ainda persiste no cotidiano da gestão 

escolar, mas ele se opõe a esse regime e defende o compartilhamento: 

 
É eu acredito que é a liderança compartilhada, eu acredito que isso é 
uma grande qualidade mesmo que muitos não enxerguem isso como 
algo positivo, porque já vem de uma história, de uma cultura, que 
está agregado líder é aquele que..., aquela pessoa autoritária, que 
determina tudo e faz tudo. E o meu conceito não é esse... (G16) 

 

As declarações desses três entrevistados impossibilitam generalizar uma 

postura do gestor escolar, classificando-a como autoritária ou centralizadora. A 

prática de gestão participativa dá sinais de surgimento nas escolas públicas onde 

esses gestores atuam, porém, aparece mais como uma iniciativa isolada de poucos 

do que uma proposta administrativa com tendência a ser adotada pela maioria. 

Parece bastante difícil para os gestores conquistar a adesão dos professores e 

demais funcionários para um trabalho cooperativo e compartilhado. 

Nesse contexto surge outro dilema para os gestores: o confronto entre teoria 

e prática, entre o que foi aprendido como ideal de gestão democrática, pautada em 

conceitos como autonomia e liberdade, e os obstáculos encontrados no ambiente 

escolar e no âmbito das instituições de governo que comandam a educação. 

Essa questão é tratada por Foucault (1979) no livro Microfísica do poder, mais 

especificamente no capítulo IV, que aborda o tema “os intelectuais e o poder”. 

As relações de teoria-prática são muito mais parciais e 
fragmentárias. Por um lado uma teoria é sempre local, relativa a um 
pequeno domínio e pode se aplicar a outro domínio, mais ou menos 
afastado. A relação de aplicação nunca é de semelhança. Por outro 
lado, desde que uma teoria penetre em seu próprio domínio 
encontram obstáculos que tornam necessário que seja revezada por 
outro tipo de discurso (é este outro tipo que permite eventualmente 
passar a um domínio diferente). A prática é um conjunto de 
revezamentos de uma teoria a outra e a teoria um revezamento de 
uma prática a outra. Nenhuma teoria pode se desenvolver sem 
encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para atravessar 
o muro. (FOUCAULT, 1979, p. 69-70) 

Esse conflito entre teoria e prática fica bem evidente nas falas dos gestores: 

 
Olha, essa pós que eu fiz, porque assim, na teoria é tudo muito fácil, 
tu lê textos, nossa que lindo! É verdade, aí a hora que tu vem pra 
escola pra aplicar aquilo que tu leu ali, é outro mundo, então o que 
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eu vou dizer pra ti? Eu estou aprendendo fazendo, eu estou 
aprendendo errando, depois acertando... (G14) 
 

[...] eu aprendi assim na minha função de gestor: autonomia e 
democracia. Ela é linda na teoria, agora se você não souber lidar 
com ela, dentro da função de gestão, ela tanto te enaltece como te 
derruba também, você dá autonomia para as pessoas sem saber o 
que você está dando, e você querer ser democrática sem ter 
conhecimento daquilo, você dá a liberdade pro outros decidirem. 
Então são duas coisinhas bem perigosas na função de gestão. (G5) 

 

No ir e vir da teoria e da prática é possível identificar os deslizamentos de 

planos descritos por Mostafa e Nova Cruz (2009) e também o trânsito entre – poder - 

direito – verdade - do triângulo de Foucault (1979). Esses dois esquemas teóricos 

servem como parâmetro para entender a complexidade embutida na gestão escolar 

e seus desdobramentos, que se dão em forma de limitações e gargalos que, se não 

chegam a paralisar, no mínimo anestesiam o entusiasmo dos gestores mais 

empolgados em implantar novas práticas administrativas, a partir de perspectivas de 

gestão democrática e compartilhada. Como deslizar por um ou outro plano? Quais 

são as melhores escolhas? Será que o controle, o exame, o panóptico, permitem de 

fato que os gestores escolares percebam as invisibilidades, os diferentes ângulos?  

O discurso dos gestores sobre a troca de papéis, do seu antigo cargo para o 

atual, é bastante expressivo. A fala de alguns deixa dúvidas quanto à sua 

capacidade ou sensibilidade de captar invisibilidades, a exemplo de G2: “Hoje quem 

toma as decisões sou eu”. Outros demonstram ter flexibilidade de olhar: “Vou voltar 

tendo outra visão de direção de escola” G3; “Na visão de gestor é isso, é você 

apurar o teu olhar e passar a ver outras coisas que estão envolvidas” (G5); “Todos 

deviam de passar por essa experiência (de gestão).” (G7). 

As declarações de G3 sugerem que os deslocamentos e os deslizamentos 

podem fomentar a articulação entre teoria e prática para enfrentar os diferentes 

problemas que surgem no espaço da escola, para conhecer e atender diferentes 

sujeitos de diferentes comunidades, enfim, agir e reagir diante da diversidade de 

tantos instantes-já que se apresentam ao longo da gestão escolar e da vida de cada 

pessoa: 

Ah, mas escola é tudo igual, eu não vejo que é tudo igual, cada 
realidade é uma realidade diferente. A realidade do E3, os pais, os 
alunos, é uma realidade diferente do E13, por exemplo. Então, os 
problemas existem, existem, mas são diferentes e eu acho que isso 
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a gente não aprende na teoria, é na prática, teoria não nos dá 
muito, eu acho que a prática do dia-a-dia mesmo é que te ensina 
mais. (G3) 

 

Deslocar-se, deslizar, deixar-se tocar pelo instante-já que a cada momento já 

não o é mais: eis algumas possibilidades de escapar das amarras da apatia na qual 

muitas vezes são lançados os gestores escolares. É preciso entender que não existe 

uma única resposta verdadeira — a hegemonia da verdade — e que as pessoas são 

diversas, assim como diversos são os ângulos de visão a partir dos quais se 

produzem novas percepções, constroem-se novos conceitos e significados capazes 

de orientar processos de transformação da realidade, de desterritorialização e 

reterritorialização, e agenciar novas práticas de educação menores para compor um 

quadro de também novas e diversas perspectivas para a educação maior. 

Esses elementos apontam para uma estrutura menos centralizada e mais 

aberta, onde se exerce a multiplicidade de consensos, onde se respeita a 

diversidade e onde convivem diferentes formas de pensamentos e certezas. Parte-

se da ideia de que “a escola democrática de que precisamos não é aquela em que 

só o professor ensina e que só o aluno aprende e o diretor é o mandante poderoso” 

(FREIRE, 1993, p. 100), considerando que todos na escola “são seres humanos 

complexos [...] atores sociais que encarnam interesses, paixões, dúvidas, falhas, 

contradições [...] atores que se debatem como todo mundo, com o sentido da vida e 

com as vicissitudes da condição humana” (PERRENOUD, 2005, p.139). De qualquer 

modo, viver “exige a consciência do inacabado, porque a história em que me faço 

com os outros [...] é um tempo de possibilidades e não de determinismo.” (FREIRE, 

2003, p. 53). 

Nos diversos ângulos apresentados através dos excertos de entrevista com 

os gestores, podem-se perceber visibilidades e até algumas invisibilidades, se bem 

que o visível, dependendo do ângulo do observador, pode determinar diferentes 

premissas. Longe de conclusões, pois, como afirma Hall (2009, p. 106), “a 

abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, um processo nunca 

completado”. 

 



SETE ANOS DE AZAR 

 

Sete anos! Sete anos de Azar!!! Seria sua pena por quebrar 
o espelho. De nada adiantaria alegar ter sido acaso, 

acidente. Todo mundo sabia que o espelho havia sido 
quebrado por refletir a realidade como não se queria. Uma 

verdade que não se admitia. 

Estilhaçou, confessou que com prazer indescritível, a 
realidade que se apresentava no espelho. Em tantos 
fragmentos que, agora sim, se mostrou mais exata a 

realidade. Desmascarou a coesão impossível da verdade 
contida em um único plano. 

E mais bonita a realidade dos fragmentos que se moldam 
em inexatas continuações, que a sólida e rasteira convicção 

de pensar poder ver tamanhas diversidades sempre sob a 
mesma ótica plana da passiva e resignada conformação. 

Jorge Luis Borges 

 

Sete anos de azar, no contexto desta pesquisa, refere-se ao poder-saber. 

Este capítulo tenta revelar o que de poder-saber existe nos discursos dos gestores 

escolares da rede municipal de Balneário Camboriú. 

Este estudo não se propõe a questionar a verdade contida no ditado popular, 

segundo o qual ao quebrar um espelho a pessoa terá sete anos de azar. Usa-se 

como metáfora para discutir o chamado conhecimento científico, do senso comum, 

trazida ao contexto para a verificação do poder-saber. Até que ponto um dito popular 

pode ser considerado um valor ou um conhecimento? Até que ponto a força do dito 

popular pode ser colocada como uma força que mantém o poder e o controle? Até 

que ponto o poder-saber existe mais pela força do conhecimento ou pela força do 

poder, ou ainda pela crença e pelos valores da sociedade? 

A qual saber o espelho remete? De acordo com Sousa (2008), a subjetividade 

e a exterioridade são perspectivas adjacentes ao espelho, à imagem, à linguagem. 

Os recortes, os instantes-já, as palavras sugerem uma ínfima parte de todo o 

conjunto, mas se considerados na perspectiva das invisibilidades e subjetividades 

possíveis, têm ampliadas sua força e significação. 
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Em Foucault, o espelho, entretanto, vai abrir em subjetividades, pois 
o que nos devolve são imagens. Um saber se constitui, sim, pela 
percepção. Mas essa se mostra vertiginosa, precipitada, traindo esse 
saber, produzindo nele um orifício, por onde mina algo ignorado, 
reiterativo e incômodo. Foucault sente-se como Baudelaire23 numa 
floresta de signos, semblantes, semelhança e diferença, a qual o 
enreda (SOUSA, 2008, p. 174). 

Lyotard (1988, p. 3) lembra que “o saber muda de estatuto ao mesmo tempo 

em que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita 

pós-moderna”. Foucault (2009) reforça essa questão da mutabilidade do saber e dos 

conceitos constituídos historicamente: 

Os elementos assim formados não constituem uma ciência, com uma 
estrutura de idealidade definida: seu sistema de relações é, 
certamente, menos estrito; mas não são, tampouco, conhecimentos 
acumulados uns ao lado dos outros, vindos de experiências, de 
tradições ou de descobertas heterogêneas e ligados somente pela 
identidade do sujeito que os detém (FOUCAULT, 2009, p. 203). 

Pensando como Clarice Lispector, um espelho quebrado ainda é um espelho, 

ou melhor, passa a ser, na verdade, diversos espelhos. Portanto, deixada de lado a 

questão da crença e do senso comum, o importante é pensar nessa questão da 

divisibilidade do espelho, ou seja, nos possíveis desdobramentos de imagens num 

único contexto — o do poder-saber. 

No livro Deleuze e a educação, Gallo (2008) aborda as contribuições desse 

filósofo e faz referência a quatro deslocamentos (Figura 7) que reforçam a ideia dos 

deslizamentos descritos por Mostafa e Nova Cruz (2009) e apresentada no capítulo 

O vidro e a lâmina de prata, enfatizando a necessidade de ações transformadoras. 

 
 

                                                 
23 Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) foi um poeta e teórico da arte francês. “Identificou a arte 
moderna como um espelho que reflete a transitoriedade da experiência urbana. Ou um caleidoscópio, 
já que as visões mudam a cada momento. O outro nível da metáfora é mais complicado, porque 
envolve ironia. O indivíduo é capaz de sair dele mesmo, e ver algo diferente, incorporando essa 
diferença em seu ser. Ele tem uma natureza dupla, o ser interno e o externo. Baudelaire utilizou essa 
noção ao falar do artista, que é parte da multidão e, ao mesmo tempo, separado dela. Como parte da 
multidão, ele a reflete. Fora dela, ele reflete aquela experiência. Este é o outro nível do 
espelhamento. Estar dentro e fora ao mesmo tempo cria uma situação irônica” (WEINGARDEN, 
2011). 
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Figura 7 – Deslocamentos pela leitura de Deleuze 
Fonte: Ilustração adaptada de Gallo (2008). 

 

O deslocamento 1 destaca a importância de novas reflexões e conceitos para 

a educação. Não significa que a filosofia por si só irá determinar novos conceitos, 

mesmo porque  

 
são sempre, eles próprios, categorias reflexivas, princípios de 
classificação, regras normativas, tipos institucionalizados; são, por 
sua vez, fatos de discurso que merecem ser analisados ao lado dos 
outros, que com eles mantêm, certamente, relações complexas, mas 
que não constituem seus caracteres intrínsecos, autóctones e 
universalmente reconhecíveis (FOUCAULT, 2009, p. 30). 

 

Então por que a filosofia? Porque ela conduz a novas reflexões e 

interpretações capazes de transformar o modo de pensar a educação e também a 

gestão escolar. 

É urgente, portanto, que busquemos uma filosofia da educação 
criativa e criadora, que não seja inócua. Ela deve ser perigosa, deve 
ser o veneno e o remédio. É necessário que corramos o risco, que 
mergulhemos nesse caos povoado de opiniões. Nas margens do 
Aqueronte24, não podemos titubear, com medo de não conseguirmos 
voltar ao mundo dos mortos. O mundo dos mortos é aqui, quando 
sucumbimos à opinião generalizada. Precisamos do mergulho no 
caos, precisamos das águas do Aqueronte para, nelas, reencontrar a 
criatividade (GALLO, 2008, p. 59). 

 

                                                 
24 “Aqueronte é o rio dos infortúnios na mitologia grega. Era por ele que o barqueiro Caronte levava 
as almas até a margem onde estava o porto de Hades, o submundo dos mortos, o inferno, guardado 
por Cérbero, o cão de três cabeças. Na Divina Comédia, de Dante Alighieri, Aqueronte faz fronteira 
com o inferno, é o anteinferno” (LETRAS DO BRASIL, 2011). 

Deslocamento 1 – A filosofia da educação como criação conceitual 

Deslocamento 2 – Uma ‘educação menor’ 

Deslocamento 3 – Rizoma e educação 

Deslocamento 4 – Educação e controle 
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Mas no cotidiano escolar nem sempre é fácil aplicar essa filosofia da 

educação defendida por Gallo. Que o diga G11: “A maior dificuldade é as pessoas 

entenderem, às vezes é alguma coisa que a gente quer fazer, é a pessoa entender 

de outra forma, tu quer fazer uma coisa, mas é pensando numa linha, e as pessoas 

entendem de outra forma.” No ponto de vista de G12, as mudanças na cultura 

escolar fazem parte de um sonho, representam, para ele, uma utopia: 

 
É, eu acho assim, em minha opinião, um atrativo que me motivou a 
assumir o cargo foi uma mudança de cultura mesmo, na escolar, 
essa mudança que eu busco, eu ainda não consegui ela como eu 
desejo assim, que eu sonho, vamos dizer... Sonhar talvez também 
não, porque sonho algumas vezes é uma coisa que você não 
consegue alcançar, às vezes até uma utopia, mas um objetivo. (G12) 

 

A “educação menor”, colocada por Gallo (2008) no deslocamento 2, tem o 

sentido do local dentro do global. Segundo o autor, a educação menor não se 

interessa em criar modelos, instaurar uma falsa totalidade ou buscar a complexidade 

de uma suposta unidade perdida. 

Mesmo assim, a educação menor, ou quem sabe mesmo a “gestão menor” —

inserida num sistema maior representado por uma rede de ensino administrada por 

organismos governamentais —, pode, dentro dos seus limites, buscar um caminho 

que leve à qualidade dos processos educativos, contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento de uma educação maior. Mas no meio do caminho há obstáculos 

colocados pela burocracia do que se pode chamar de sistema maior, entraves que 

dificultam a ação dos gestores, como se verifica nas declarações de G10 e G3: 

 
É a demora prá resolver problemas imediatos, tem coisas que a 
gente precisa resolver logo e as coisas não se resolvem logo. Por 
isso essa paciência, precisa buscar, precisa esperar, precisa ligar, 
ligar, conversar, ou mesmo quando é problema com aluno, a gente 
resolve as coisas muito a longo prazo, são poucas as coisas que a 
gente resolve a curto prazo, essa é a maior dificuldade, mas é assim 
mesmo. (G10) 
 

Então, ligo para a Secretaria de Educação: Eu preciso que arrume tal 
coisa... mas por que?  - Porque está estragado... Mas precisa? - 
Precisa! Se eu estou falando que está estragado é porque precisa, 
daí ficam se enrolando sabe, ah, então tá, amanhã a gente vai tá?... 
e não vem. Daí eu ligo de novo..., não veio... Ah, dá prá ser amanhã? 
E nisso se passam 10, 15, 20 dias, então isso prá mim é muito 
dificultoso [...]. (G3) 
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O conceito de educação menor foi elaborado por Gallo (2008) a partir dos 

estudos de Deleuze e Guattari. A gênese do conceito está na expressão “literatura 

menor”, cunhada por Deleuze e Guattari para analisar a obra de Kafka25 e, nesse 

processo, eles criaram três categorias principais de análise. A primeira é a 

desterritorialização da língua, baseada na ideia de que toda língua é imanente a 

uma realidade, está num território e numa cultura; a literatura menor remete a 

buscas, novos encontros, novos agenciamentos. 

A segunda categoria é a ramificação política — a literatura menor “é um ato 

político, revolucionário: um desafio ao sistema instituído” (GALLO, 2008, p. 63) — e 

a terceira é o valor coletivo — os agenciamentos são coletivos, portanto, uma 

literatura menor “não fala por si mesma, mas fala por milhares, por toda a 

coletividade” (GALLO, 2008, p. 63). 

Uma educação menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta 
contra os fluxos instituídos, resistências às políticas impostas, sala 
de aula como trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão. Sala 
de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, 
estabelecemos nossa militância, produzimos um presente e um 
futuro aquém ou para além de qualquer política educacional. Uma 
educação menor é um ato de singularizarão e militância (GALLO, 
2008, p. 64-65). 

Em certa medida, o discurso de G12 converge para essa perspectiva de 

educação menor, quando conota a importância da ação individual no coletivo da 

escola: 

É, você pensa assim: ele (o gestor anterior) fez porque, ele não quis 
fazer, e as vezes não, é porque não deu. E uma coisa que eu aprendi 
com o professor Michel26: Ninguém dá o que não tem, [...] uma coisa 
que eu aprendi com as professores aposentados, até três já vieram... 
já faleceram, aprendi com eles também muitas das falas, foi uma 
experiência muito rica, esse momento não tem não tem dinheiro que 
pague, quando eles diziam prá mim assim, [...] cada um faz o que 
pode? Então na educação a gente vai entendendo que cada um no 
seu papel, na sua função faz o que é possível. (G12) 

 

                                                 
25 Franz Kafka (1883-1942) foi um dos maiores escritores de ficção da literatura alemã do século XX. 
Seus escritos sempre colocaram os indivíduos preocupados com o mundo burocrático e impessoal. 
Algumas das suas principais obra são A metamorfose, O processo, A colônia penal, Carta ao pai e O 
veredicto. (GUIA DE PRAGA, 2011). 
26 O nome Michel é fictício. 
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O terceiro deslocamento — rizoma e educação — foi proposto a fim de 

desestruturar a ideia da educação como uma única “árvore do saber” que, com 

raízes fincadas em solo firme e tronco sólido, pretensamente comporta verdades 

absolutas. Esse deslocamento é sugerido exatamente para quebrar o paradigma 

arbóreo. De acordo com Gallo (2008), o rizoma é concebido a partir de seis 

princípios básicos:  

◘ Conexão – qualquer ponto do rizoma pode ser conectado a outro, 

rompendo com a ideia dos saberes hierarquizados e perfilados no paradigma 

arbóreo. 

◘ Heterogeneidade – qualquer conexão é possível; dessa forma não há 

necessidade de homogeneizar o saber e os comportamentos. 

◘ Multiplicidade – não se reduz à unidade; portanto, o rizoma não é sujeito 

nem objeto, é múltiplo.  

◘ Ruptura assignificante – o rizoma está sujeito à linha de fuga que aponta 

para novas e insuspeitas direções.  

◘ Cartografia – embora o rizoma possa ser mapeado, ele possui múltiplas 

entradas, o que oportuniza ser acessado a partir de infinitos pontos.  

◘ Decalcomania – embora os mapas possam ser copiados e a sua 

sobreposição não garanta exatidão, o rizoma, ao contrário da sobreposição 

perfeita, quer a sobreposição de diferentes elementos para o surgimento de 

multiplicidades. 

Esse terceiro deslocamento pretende, portanto, colocar a educação num 

deslocamento de transformações, de novas possibilidades, de rompimento de 

paradigmas, de quebra da hierarquização e homogeneização instituída, a fim de 

oportunizar e vislumbrar um novo instante-já, um novo devir. 

Tal deslocamento é percebido no discurso de G5, que declara seu 

rompimento com alguns paradigmas, valores e conceitos que ele carregava quando 

ainda não era gestor: “Porque quando tu falas em gestão, o que é você ser gestor de 

uma instituição, eu quebrei muito coisas que eu tinha..., e foram quebradas, porque 

não é por aí”. E aparece também, de forma mais sutil, na fala de G14: 

 



 66 

Mesma coisa um professor, ele está lá na teoria, quatro anos de 
faculdade, estuda, é Piaget, é Vigostky, Wallon, Skinner e todo 
aquele povo lá. Quando ele vem pra sala de aula, eu meu primeiro 
ano de sala de aula, de faculdade, meu Deus eu fui um desastre, 
coitado dos meus alunos! Tenho pena e hoje eu encontro, eles estão 
maior, adolescentes hoje, são coisas que no outro ano eu já não fiz e 
assim a gente vai ficando cada vez melhor. A gente vai fazendo, vai 
aprendendo com os erros, com os acertos, mas eu acho que essa 
questão de, de, de um curso, de uma orientação pra gestores é 
importante, com certeza, mas eu acho que deveria ser feito uma 
forma de, de troca, de experiências... (G14) 

 

O quarto e último deslocamento — educação de controle — refere-se aos 

mecanismos de controle e envolve um olhar de desconfiança e criticidade em 

relação a esses mecanismos. Esses fundamentos teóricos oferecidos por Gallo 

(2008) remetem à questão do controle e do poder que podem ser associados a um 

aspecto negativo, porque caracterizam um sistema de organização e vigilância de 

corpos em que tudo deve ser acompanhado, registrado, mapeado, qualificado e 

quantificado. 

Mas o problema é: queremos opor resistência? Não estamos, 
educadores em geral, embarcando muito facilmente nos discursos 
macropolíticos, nos mecanismos da educação maior, que alardeiam 
a todos os ventos os tempos da avaliação permanente e da formação 
continuada? Não temos sido, nós mesmos, os vetores da 
consolidação das sociedades de controle no âmbito da educação? 
São questões que um devir-Deleuze na educação nos coloca, de 
forma a fazer proliferar o pensamento, e não paralisá-lo (GALLO, 
2008, p. 91). 

 

Esse deslocamento se refere ao rompimento com os mecanismos cada vez 

mais rígidos de controle. Cabe aqui uma referência ao livro Mil novecentos e oitenta 

e quatro, obra visionária escrita em 1949 por George Orwell (2004), no qual o autor 

prevê um Estado totalitário que mantém o poder pela violência e vigilância constante 

dos cidadãos e tem o controle total de qualquer tipo de informação. Anos atrás esse 

livro poderia causar perplexidade, mas não na sociedade contemporânea, marcada 

pelo desconcertante avanço das tecnologias, pela aglomeração de pessoas em 

centros urbanos, pela identidade colocada em números. É tudo registrado, tudo 

mapeado, tudo gravado numa sociedade com um alto grau de controle e vigilância. 

E por mais incrível que pareça, isso já não provoca nenhuma perplexidade. O 

monitoramento constante das pessoas nos mais diversos espaços, em edifícios, nas 

escolas, nas ruas, com auxílio de sofisticados equipamentos de vigilância, tornou-se 



 67 

procedimento banal para controle da sociedade. Desse cenário emerge um 

questionamento: toda essa vigilância é para proteger ou para punir? 

Em Vigiar e punir, Foucault (2008, p. 125) observa que “o espaço escolar se 

desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de elementos 

individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob o olhar do mestre [...]”. 

Trata-se, segundo o autor, da “criação de corpos dóceis”, que seriam 

individualizados, vigiados e adestrados para aumentar suas forças produtivas a um 

máximo e reduzir suas forças políticas a um mínimo. Esse perfilamento de corpos 

conota controle, rigidez no disciplinamento, homogeneização de comportamentos, 

distribuição de indivíduos num espaço onde deles serão cobradas condutas pré-

determinadas, massificadoras, contrárias ao desenvolvimento de relações humanas 

dialógicas e plurais, de uma educação pautada na liberdade, na autonomia e no 

respeito à diversidade. Segundo Foucault (2008), 

O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo 
do olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a 
efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem 
claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam [...] (FOUCAULT, 
2008, p. 143). 

Ao tratar da subjetivação e constituição do sujeito, Foucault (2008) discorre 

sobre a produção das individualidades que a disciplina produz a partir do controle de 

corpos, caracterizando-as em quatro tipos: celular – pelo jogo de repartição espacial; 

orgânica – pela codificação das atividades; genética – pela acumulação do tempo; 

combinatória – pela composição de forças. Além da ordem disciplinar, o autor 

aborda os dispositivos que a fazem ganhar força: ordenação espacial, sanção 

normalizadora e exame.  

O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção 
que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que 
permite qualificar, classificar e punir. [...]. É por isso que, em todos os 
dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-
se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a 
demonstração da força e o estabelecimento da verdade 
(FOUCAULT, 2008, p. 154). 
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Para Foucault (2008), o exame27 acaba transformando a formação do saber 

em certa forma de exercício do poder. Esse dispositivo pode ser considerado a parir 

de três premissas: 

◘ O exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder – o poder 

é o que se vê, se mostra, se manifesta; a sua força está no movimento com o qual 

se exibe. O poder disciplinar, ao contrário, se exerce com invisibilidade. Na disciplina 

são os súditos que devem ser vistos. “O exame é a técnica pela qual o poder, em 

vez de emitir os sinais de seu poderio, em vez de impor sua marca a seus súditos, 

capta-os num mecanismo de objetivação” (FOUCAULT, 2008, p. 156). Dessa forma, 

o exame se torna um instrumento de objetivação do exercício do poder e do poder 

disciplinar, como um ritual que traz à mostra justificativa das relações tácitas do 

poder.  
 

◘ O exame faz também a individualidade entrar num campo documentário – o 

exame coloca os indivíduos num campo de vigilância no qual os documentos 

escritos captam, classificam, qualificam, quantificam e fixam os resultados 

desenvolvidos. “Daí a formação de uma série de códigos da individualidade 

disciplinar que permitem transcrever, homogeneizando-os; os traços individuais 

estabelecidos pelo exame [...] marcam o momento de uma primeira ‘formalização’ do 

individual dentro de relações do poder” (FOUCAULT, 2008, p. 158). A acumulação 

documentária facilita a correlação de elementos, gêneros, categorias, fixação de 

normas, médias, entre tantas outras formas de classificação de indivíduos em si e 

entre si, e também de sua distribuição numa população. 
 

◘ O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias faz de cada 

indivíduo um caso – “um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto para o 

conhecimento e uma tomada para o poder” (FOUCAULT, 2008, p. 159). Esse caso 

não deve ser visto como um caso acometido por circunstâncias que o qualificam, 

mas visto pelo modo como o indivíduo é descrito, mensurado, comparado a outro e 

em sua própria individualidade. No entanto, o exame se torna a modalidade que 

personifica o indivíduo, dando a ele o status que o configura, através das medidas, 

notas, desvios que o tornam um “caso”. 

                                                 
27 O exame deve ser entendido como todas as formas de qualificar, quantificar, mensurar, a fim de 
classificar corpos e mentes a partir de determinados padrões. 
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Foucault coloca o exame no centro dos processos que constituem o indivíduo 

“como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber” (2008, p. 160). 

Portanto, o caminho para a individualização acaba por ser regido pelo percurso 

disciplinar e pelos exames que qualificam e classificam os sujeitos. Os rituais aos 

quais os indivíduos estão sujeitos corporificam e fabricam a individualidade celular, 

orgânica, genética e combinatória entre o aparelho institucional e as sanções 

normalizadoras em que estão inseridos. 

Como exemplo dessa homogeneização, pode-se citar a fala de G4: 

 
É assim, geralmente, quando a pessoa, ela vai te contar uma 
situação, tu já sabes até que resposta que ela quer, e uma coisa 
que eu..., eu tento ser assim, as coisas tem que ser iguais pra 
pessoas, só que cada ser humano é um ser humano, eu tenho uma 
reunião pedagógica na escola. Como eu vou fazer um professor 
que já tem o compromisso lá em outro trabalho que é efetivo à noite 
vir a escola à noite? Eu não posso ser igual pra ele, eu tenho que 
ter, eu vou fazer outro trabalho, olha professor tu vai vim outro 
horário, então às vezes a gente assim tu tem que ser igual pra todo 
mundo, só que tem as exceções. (G4) 

 

Voltando à indagação sobre como os conhecimentos acadêmicos 

contribuíram no exercício da função de gestor, os entrevistados indicaram quatro 

principais aspectos: 

◘ Valorização da prática – só através dela é possível ter elementos suficientes 

para o exercício da função de gestor (resposta de sete sujeitos). 

◘ Valorização individual – refere-se à atitude do gestor, sua visão de mundo e 

valores, destacando uma parcela pequena da contribuição da formação 

acadêmica (resposta de cinco sujeitos). 

◘ Valorização acadêmica (teoria) – quatro sujeitos identificaram a formação 

acadêmica como suporte para o desenvolvimento da função e na 

fundamentação de ações. 

◘ Valorização na obtenção de grau escolar – apenas um sujeito identificou 

que a formação acadêmica é importante porque confere grau para atuar no 

cargo. 

Os conhecimentos acadêmicos que valorizam os critérios experimentais e a 

cientificidade foram identificados no discurso dos gestores, mas de forma paralela 
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entre a teoria e a prática. Para Foucault (2009, p. 204), o saber pode ser definido 

pelas limitações das relações, assim sintetizadas: 

◘ Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 

encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos 

que irão adquirir ou não um status científico. 

◘ O espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de 

que se ocupa em seu discurso. 

◘ O campo de coordenação e subordinação dos enunciados em que os 

conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. 

◘ Pelas possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo 

discurso. 

Surge nesse contexto uma pergunta: por que poder-saber e não 

simplesmente poder e saber desconectados? No livro Arqueologia do saber, 

Foucault (2009) aprofunda a questão do saber e destaca a questão do poder como 

centro de todas as relações, comportamentos e saberes. O autor procura “fazer 

aparecer essa espécie de camada, ia dizer essa interface, como dizem os técnicos 

modernos, a interface do saber e do poder, da verdade e do poder” (FOUCAULT, 

2006, p. 229), como espécie de poder para controlar; e o posto de controle só pode 

ser imputado aos que possuem comando, autoridade. 

Da mesma forma, Lytoard (1998) aborda a questão do saber na condição 

pós-moderna28. A grande pergunta que o autor coloca é: quem decide o que é saber 

e quem sabe o que convém decidir? Nesse sentido, o saber passa a ser 

considerado instrumento de poder. Como hipótese, o autor coloca que o saber 

mudou de estatuto da mesma forma que a sociedade mudou sua cultura pelas 

inserções tecnológicas; passou da revolução industrial à era pós-moderna como 

mercadoria informacional de poderio produtivo, reforçando a competitividade 

baseada no poder. Por esse viés, o saber é entendido como produto colocado para 

venda e consumo e para ser valorizado numa nova produção — nesses dois 

sentidos, para ser trocado. Para Lyotard (1998), o saber deixa de ser para si mesmo 

seu próprio fim e perde seu “valor de uso”29. 

                                                 
28 Lyotard (1998) coloca a condição pós-moderna como a incredulidade diante dos metarrelatos. 
29 Expressão usada por Karl Marx que significa o saber produtivo, eficiente, customizado. 
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A partir da abordagem de Lyotard (1998) sobre a questão da legitimização e 

da deslegitimização do saber, pergunta-se: o saber só poderia ser legitimado pela 

prática científica dos experts? O autor dá a resposta: 

O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos 
poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças e 
reforça nossa capacidade de suportar o incomensurável. Ele 
mesmo não encontra sua razão de ser na homologia30 dos 
experts, mas na paralogia31 dos inventores (LYOTARD, 
1988, p. 17). 

Se, como afirma Lyotard (1988), o saber científico está subordinado às 

potências, então como se dá a sua legitimização? Para responder a essa pergunta, 

o autor faz reflexão acerca desta unidade cíclica: saber, poder e legitimização, que 

está nas mãos de uma pequena parcela da sociedade. Esse saber científico que 

entrou em crise no final do século XIX é o saber que deixou de descobrir verdades 

para se ater às deficiências e produzir competências e não mais ideais. 

A legitimidade, o conhecimento acadêmico, o saber e o poder que dão 

sustentabilidade aos gestores escolares de Balneário Camboriú foram analisados 

neste estudo, que constatou ser a questão da legitimidade relacionada a dois 

aspectos: a natureza política do cargo e a formação de carreira. Para alguns 

profissionais, como G8, esse é um assunto complicado: 

 
Legitimidade! Isso é uma coisa bem difícil, eu acredito que sim, até 
pelo tempo que eu estou inserida na comunidade. E se você for 
pensar bem, eu acho que um gestor, eu acho que ele tem que 
conhecer bem o bairro que ele está inserido, a gente sabe que a 
maneira de como você chega é política, é uma coisa que eu não 
concordo muito realmente. Eu acho que as pessoas tinham que ser 
escolhidas, apresentarem propostas, aquelas coisas toda. (G8) 

 

Para esse gestor, o que mais pesa não é a indicação política, mas a prática 

cotidiana que envolve sua dedicação ao trabalho ao longo da vida profissional — 

aspecto que, para G8, deveria ser valorizado no processo de escolha dos gestores, 

                                                 
30 Homologia é definida como a prática regular do consenso. 
31 “No campo dos saberes, o reconhecimento das diferenças passa pelo que ele [Lyotard] chama de 
paralogia, que significa que um bom saber é aquele que percebe "anomalias" e constrói novos 
conceitos. O que legitima o saber seria seu aspecto mais criativo, digamos assim. Descobrir, em uma 
infinidade de informações que bombardeiam a todo instante nossos sentidos, aquelas que são 
relevantes e se tornarão conhecimento” (SALATIEL, 2011). 
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assim como propostas e projetos coerentes com as funções a serem exercidas. 

Nesse caso, ganham ênfase o saber adquirido com a prática profissional e o poder 

como imposição política. 

Foucault (2009, p. 205) defende que “não há saber sem uma prática 

discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela 

forma”. Sob esse ponto de vista foucaultiano, pode-se concluir que teoria e prática 

estão em justaposição e que é essa composição que possibilita a formação desse 

saber. No entanto, é perceptível na fala dos gestores a pouca valorização dos 

conhecimentos acadêmicos que permitiriam aos gestores uma prática discursiva 

mais efetiva e, por conseguinte, uma melhor preparação para as suas atividades. 

Veiga-Neto (2003) escreve sobre Foucault em relação à questão do saber e 

do poder e acentua que saber e poder se aproximam como em fusão, muito embora 

não sejam sinônimos e sim parte de um mesmo processo. Nesse sentido, pode-se 

pensar em poder como relação de força e em saber como uma relação de forma. 

Eles se expressam e podem se articular por meio do discurso. 

O poder se dá numa relação flutuante, isso é, não se ancora numa 
instituição, não se apóia em nada fora de si mesmo, a não ser no 
próprio diagrama estabelecido pela relação diferencial de forças; por 
isso, o poder é fugaz, evanescente, singular, pontual. O saber, bem 
ao contrário, se estabelece e se sustenta nas matérias/conteúdos e 
em elementos formais que lhe são exteriores: luz e linguagem, olhar 
e fala (VEIGA-NETO, 2003, p. 157). 

Reforçando o conceito de poder-saber, Foucault (2006) assevera que o saber 

não pode de forma alguma ser pensado separadamente do poder, por não ser 

puramente uma questão de saber e conhecimento para a resolução de problemas 

da sociedade, mas uma questão forte do uso de poder.  

O século XIX nos prometera que no dia que os problemas 
econômicos se resolvessem todos os efeitos de poder suplementar 
excessivo estariam resolvidos. O século XX descobriu o contrário: 
podem-se resolver todos os problemas econômicos que se quiser, os 
excessos de poder permanecem (FOUCAULT, 2006, p. 225). 
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Os argumentos teóricos aqui apresentados conduzem ao entendimento de 

que o saber não se vincula somente a uma questão de “administração da prova”32, 

tampouco é objeto único e exclusivo da cientificidade, e que o saber que emerge da 

sociedade, com características marcadamente históricas e socioculturais, pode 

desafiar o ciclo de poder que tenta formatá-lo, engessá-lo e produzir um jogo de 

linguagem que só interessa a poucos. 

Ao ser questionado sobre a importância dos conhecimentos acadêmicos para 

o exercício da gestão escolar, G4 declara: “tem coisas assim que pra, pra criar o 

conceito, pra ter isso, é coisa que você tem fazer todo dia, tu não pode deixar [...]”. 

Essa fala revela o instante-já e uma mudança no estatuto do saber. O 

comportamento e os valores, entendidos como construções histórico-culturais, 

podem relacionar-se com os conhecimentos ditos científicos para que juntos possam 

encontrar-se numa prática de sucesso. Mas isso não se faz de uma hora para outra, 

porque os estatutos são a somatória de vários instantes-já que se subordinam ao 

momento macro da sociedade com suas imbricações sociais, políticas, econômicas, 

tecnológicas. 

Tanto para manter a subordinação quanto para opor-se e provocar a 

transformação, o conceito e o comportamento devem ser exercitados 

cotidianamente, como coloca G4, que se opõe à postura arrogante de superioridade, 

em termos de saber e poder, observada em alguns gestores escolares: 

 
[...] porque às vezes não adianta tu ficar sempre naquilo, tu tem que 
descer, tu tem que ouvir as pessoas, tu tem que ouvir o pai do aluno, 
em determinado momento tu tem que dar razão pra eles se tu errou, 
então assim, aqui de diretor às vezes eu tenho que voltar e eu tenho 
que refazer o caminho [...]. (G4) 

 

Não apenas na gestão escolar, mas em quase todas as situações da vida, 

saber e poder estão fortemente imbricados. Que o diga Foucault! Em suas primeiras 

obras, o filósofo explorou o saber como tema central, muito embora sentisse que 

existia alguma coisa ao fundo que não era propriamente a questão do saber. 

 

                                                 
32 Expressão usada por Lyotard (1988) para designar parte de um jogo de linguagem que procura o 
consentimento dos destinatários. 
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Durante muito tempo acreditei que aquilo de que eu corria atrás era 
uma espécie de análise dos saberes e dos conhecimentos, tais como 
podem existir em uma sociedade como a nossa: o que se sabe sobre 
a loucura, o que se sabe sobre a doença, o que se sabe do mundo e 
da vida? Ora, não creio que esse era o meu problema. Meu 
verdadeiro problema é aquele que, aliás, atualmente, é o problema 
de todo o mundo: o do poder (FOUCAULT, 2006, p. 225). 

O entendimento do poder é determinante para questionar o absolutismo do 

saber e este é imprescindível para compreender as dinâmicas do poder. O saber 

está implícito na e transita pela complexidade das relações de poder, tanto quanto 

essa complexidade se movimenta de acordo com múltiplos interesses. 

As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre 
aquele que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, 
na família. Na sociedade, há milhares e milhares de relações de 
poder e, por conseguinte, relações de forças de pequenos 
enfrentamentos, microlutas de algum modo. Se é verdade que essas 
pequenas relações de poder são freqüências comandadas, induzidas 
do alto pelos grandes poderes de Estado ou pelas grandes 
dominações de classe ou uma estrutura de Estado só podem bem 
funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. O que 
seria o poder de Estado, aquele que impõe, por exemplo, o serviço 
militar, se não houvesse, em torno de cada indivíduo, todo um feixe 
de relações de poder que o liga a seus pais, a seu patrão, a seu 
professor – àquele que sabe, àquele que lhe enfiou na cabeça tal ou 
tal ideia? (FOUCAULT, 2006, p. 231). 

Um tema muito discutido no âmbito das escolas se refere às questões sobre 

autoridade, autoritarismo, democracia. Ao mesmo em que transforma as relações de 

poder, a democracia encontra meios de manipular essas relações e sutilmente 

manter forças desiguais de poder, isso ocorrendo visivelmente nas instituições 

escolares. No discurso dos gestores essas questões se mostram bastante 

conflituosas, como pode ser observado nas declarações de G3 e G5: 

 
A frente de todos, por mais que você delega funções, e que 
determinadas pessoas vão desenvolver tais papeis ou tais funções, 
mas você tem que está a frente de todos eles, você tem que saber o 
que está acontecendo. Por mais que você diga que o supervisor, que 
o orientador tem é... autonomia para resolver os problemas com o 
aluno, mas você tem que saber o que está acontecendo com 
determinado aluno. (G3) 
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[...] tem duas palavrinhas que eu aprendi assim na minha função de 
gestor: autonomia e democracia. Ela é linda na teoria, agora se você 
não souber lidar com ela, dentro da função de gestão, ela tanto de 
enaltece como te derruba também, você dá autonomia para as 
pessoas sem saber o que você está dando, e você querer ser 
democrática sem ter conhecimento daquilo, você dá a liberdade, pro 
outros decidirem. Então são duas coisinhas bem perigosas na função 
de gestão. (G5) 

 

Foucault (1997) se refere a diversas instituições que fazem uso da força e 

estabelecem relações de poder rígidas e instransponíveis, como a parede colocada 

neste estudo para fixar o espelho. A disciplina, o exame, as sanções normalizadoras, 

o adestramento, a composição de forças, o controle, os corpos dóceis são alguns 

dos elementos apontados por Foucault como suportes da manutenção das relações 

de poder. Será que eles ainda fazem parte do universo escolar? 

O saber pode ser utilizado tanto para minimizar quanto para maximizar forças 

e poder. Entender essa dinâmica e essa complexidade de relações que 

enfraquecem ou fortalecem, entender com saber, entender com conhecimento, é a 

possibilidade que se abre para que os espelhos possam retratar verdades e refletir 

os desdobramentos dessas interações muitas vezes só vistos por olhares sensíveis. 

Afinal, quem sabe? Quem determina o que é o saber? Quem sabe mais? Quem tem 

o poder? 

Para finalizar, voltamos à fala G2, apresentada no início deste estudo, a 

respeito do poder-saber, quando ele afirma não saber ser gestor. Essa afirmativa 

pode desencadear diversos questionamentos: Então, como uma pessoa que não 

sabe ser gestor é gestor? Como uma pessoa que assume sua inabilidade aceita o 

cargo de gestor? Precisa um gestor saber ser gestor? Quais seriam os saberes 

fundamentais para ser gestor? A princípio, a resposta para esses questionamentos 

seria a de que não precisa ter saberes e nem saber ser gestor, mesmo porque, em 

se tratando de política, as exigências para disputar cargos de prefeito, vereador, 

deputado, são mínimas. Olhando por esse ângulo, G2 estaria em seu pleno direito 

de ser gestor. 

Os discursos aqui presentes denunciaram que essa complexidade entre 

poder e saber é constantemente apresentada no cotidiano dos gestores escolares. 

Os mecanismos de controle são mais facilmente aplicáveis porque não permitem 

exceções, mas como a gestão escolar trata de relações e conexões humanas, os 
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deslizamentos necessários forçam os gestores a deslocar-se. Como disse G4, há 

exceções e, portanto, novas ações, novos conceitos, novos rizomas estarão sempre 

espiralados no percurso do gestor escolar, fazendo circular suas relações de poder e 

saber. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O enfrentamento ao caos e os deslocamentos descritos por Mostafa e Nova 

Cruz (2008) — inspirados em Deleuze e Guattari — podem ser entendidos tanto 

como uma possibilidade quanto um desafio para o gestor escolar, assim como o 

movimento de desterritorialização e reterritorialização apresentado por Deleuze 

(2005). Não está se falando aqui em territórios geográficos, mas sim em espaços por 

onde transitam conceitos, verdades, figuras estéticas, percepções e emoções 

marcadamente humanas. São as vias da filosofia, da arte, da ciência, por onde 

também circulam o direito, o saber e o poder. 

Foi possível observar, por meio dos discursos dos gestores das escolas 

públicas de Balneário Camboriú, que ocorrem deslocamentos e deslizamentos de 

planos, não da forma deleuzeana, mas no sentido de busca, em outros territórios, de 

orientações para as práticas relativas ao cargo, seja no plano pedagógico, na 

organização do ambiente escolar ou na gestão de pessoas. 

Falas como “primar pelo pedagógico” (G6), “zelar pelo pedagógico” (G2), 

“olhar mesmo pelo pedagógico” (G16) revelam o objetivo principal da escola, mas, 

para atingi-lo, outros planos precisam ser percorridos, seja em relação à gestão de 

pessoas ou aos procedimentos administrativos, como demonstram os seguintes 

excertos: “o professor tem que estar feliz para ele fazer a diferença” (G8); “na 

verdade essas funções no dia-a-dia, elas se, se misturam muito. Às vezes a gente 

se dedica de um tempo maior pra parte administrativa” (G6); “eu acho que você tem 

que ser um todo dentro da escola, independente de ser professora ou de ser a 

servente, ou de ser cozinheira ou de ser o aluno, eu acho que você tem que... é 

tratar no todo da escola” (G3). 

Os discursos dos gestores escolares evidenciaram mais as relações com 

seus funcionários, professores e especialistas do que as relações com os alunos. 

Talvez isso possa ser explicado pela posição de cada membro do grupo no 

organograma: caberia a esse corpo de funcionários, e não ao gestor, o 

relacionamento direto com os alunos. Isso foi possível verificar quando a maioria não 

considerou toda a sua comunidade quando perguntada sobre quantas pessoas 

estão sob seu comando. 
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Este estudo não se concentrou em buscar respostas certas para as 

perguntas, tampouco se propôs a classificar os gestores, embora alguns até 

demonstrassem preocupação com isso. Em alguns momentos a paralogia falou mais 

alto que o saber de consenso, confirmando o que diz Lyotard (1988, p. 17): “Ele 

mesmo [o saber moderno] não encontra sua razão de ser na homologia dos experts, 

mas na paralogia dos inventores”. Exemplo disso está na fala de G14: “A principal 

função do gestor no meu ponto de vista, é inovar, é melhorar, é procurar, fazer os 

melhores encaminhamentos pra buscar novos projetos, implantar novas..., inovar, 

inovar, a palavra é inovar”. 

A maioria dos discursos dos gestores escolares apresentados nesta 

dissertação mostra que ocorrem deslocamentos e deslizamentos de planos em 

busca de variações, variáveis e variedades que ofereçam fundamentos necessários 

para a gestão escolar. 

Mas, afinal, qual é o instante-já desta pesquisa? Se concordássemos com o 

devir de Heráclito, os gestores escolares hoje não atravessariam o rio da mesma 

forma que o fizeram na época em que foram entrevistados, mesmo porque, como 

escreveu Clarice Lispector (1998, p. 9), “de tão fugidio não é mais porque agora se 

tornou um novo instante-já”. O fundamental é, portanto, não esgotar a pesquisa em 

si mesma, mas oferecer sinalizações, vislumbrando novos e outros deslizamentos ou 

deslocamentos. 

Em vários instantes-já que constituíram este estudo, tentei responder a mim e 

ao leitor qual é o pragmatismo deste estudo. Num primeiro momento parece não 

haver nada de pragmático, se considerarmos a gênese da palavra pragmatismo — 

“doutrina segundo a qual as ideias são instrumentos de ação que só valem se 

produzem efeitos práticos” (FERREIRA, 2001, p. 586). Mas se buscarmos as 

invisibilidades de Foucault (2007), os deslizamentos, os deslocamentos, poderíamos 

justificar a pesquisa pelo aspecto da educação menor, da gestão escolar em busca 

de novas reflexões, novos conceitos, novas ações transformadoras. O pragmatismo 

deste estudo, portanto, é a quarta dimensão do instante-já e é o devir. 

Se acaso não concordássemos ou até refutássemos a ideia das 

invisibilidades que Foucault (2007) demonstrou na análise de As meninas de 

Velázquez, ou se considerássemos ser possível esgotar todas as interpretações ao 

apreciar uma tela ou uma fotografia, ainda assim o espelho, tal como colocado nesta 
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pesquisa, nos permitiria ir além, pois a imagem projetada no espelho, diferentemente 

de uma obra de arte ou fotografia, não se “revela”, não se paralisa, não se imprime 

ou se personifica em um porta-retratos. 

A questão sobre a forma como o gestor escolar é empossado no cargo não foi 

objeto central deste estudo, apesar de ter sido citada diversas vezes para criar 

associação com outros aspectos de interesse, como legitimidade e poder. De toda 

forma, as reflexões confrontadas com o referencial teórico são fundamentais em 

qualquer que seja o caso de seleção e posse do gestor escolar. 

Governamentabilidade, poder, relações de poder, poder-saber são conceitos 

que levam à reflexão constante por envolveram relações e conexões humanas. Em 

termos de governamentabilidade, para a gestão escolar importa considerar as ações 

a ela relacionadas por Foucault (1979, p. 289): “melhorar a sorte da população, 

aumentar sua riqueza, sua duração de vida, sua saúde, etc.” Isso sugere que a 

gestão deve se preocupar em melhorar a vida de sua comunidade. 

O poder, como coloca Veiga-Neto (2003, p. 79), é “ação sobre ações” e, 

nesse sentido, o poder não se estagna em cargos ou funções, não é propriedade do 

cargo; a microfísica do poder abordada por Foucault (1979) está em toda parte, está 

em todo lugar, está em todo mundo. Os excessos ocorridos quando da sobreposição 

de poder, da imposição de poder, tornam a relação não mais de poder, mas de 

força. 

Sobre o poder-saber, fica a lição de Foucault (1979) e de Lyotard (1988) de 

que não há supremacia de um ou outro saber, não existe poder sobre o saber. Os 

experts citados por Lyotard (1988) e os paradigmas dominantes referidos por Santos 

(2005) incitam reflexão sobre os saberes válidos e institucionalizados que, embora 

constituídos na cientificidade, podem se originar de arranjos políticos ou 

econômicos. Dessa forma, como destaca Foucault (2007, p. 205), “o saber não está 

contido somente em demonstrações; pode estar também em ficções, reflexões, 

narrativas, regulamentos institucionais, decisões políticas”. 

A metáfora do espelho usada nesta pesquisa vem demonstrar que poder e 

saber são refletidos conforme os ângulos de visão, os pontos de vista, que são 

múltiplos. O espelho reproduz as relações humanas, as escolhas teóricas, a 
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subjetividade de decisões e do conhecimento dos gestores escolares sobre si 

mesmos e sobre o mundo que os cerca. 

“Note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, de uso 

comum. E os demais — côncavos, convexos, parabólicos — além da possibilidade 

de outros, não descobertos, apenas, ainda? Um espelho [...]” (GUIMARÃES ROSA, 

1981, p. 74). Nesse mesmo sentido, não há como chegar ao fim desta pesquisa e 

sinalizar resultados ou conclusões. A proposta foi outra: fomentar reflexões para que 

os gestores escolares possam se olhar no espelho e por um momento pensar o que 

eles pensam de si e o uso que estão fazendo do cargo que ocupam. E pensar 

também, como Ortega y Gasset (1971), que o mundo vital é constitutivamente 

circunstância, é este mundo, aqui e agora. 
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