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O presente artigo traz reflexões de uma pesquisa realizada no estágio de pósdoutorado em 2014, que revisitou a pesquisa de doutorado
realizada em 2008, quando se analisou as relações de poder local em ArraiasTocantins. A partir dos dados, o foco passou a analisar os
tipos de relações no processo educacional, especificamente na gestão escolar, com o objetivo de apreender possíveis articulações entre as
relações dos saberes apreendidos pelos gestores em sua formação acadêmica e em outras experiências, com o poder desenvolvido por
eles nas instituições escolares. A metodologia qualitativa utilizada teve como suporte teórico Bernard Charlot (2000, 2009, 2013), Max
Weber (1991) e outros (2003). Entre as conclusões está a evidência do conflito entre os saberes aprendidos e o seu agir como gestores
numa sociedade competitiva, que tem a burocracia, o partidarismo e a institucionalização como controle do poder.
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Introdução
O presente trabalho é fruto de um revisitar do problema da pesquisa primeira, realizada pela pesquisadora, em seu doutorado entre 2004 e
2008, com ênfase na dinâmica do Poder Local em Tocantins, especificamente, sobre as formas de domínio e legitimidade na cultura política
e religiosa em Arraias. Como pesquisadora na área da educação, seu estágio de pósdoutorado buscou investigar sobre os tipos de
relações que revelam domínios e saberes no processo educacional do estado do Tocantins, tendo como campo de pesquisa a cidade de
Arraias, o qual trouxe alguns resultados interessantes para serem refletidos nesse artigo.
Arraias tem aproximadamente duzentos e setenta e quatro anos, originada de ricos garimpos de ouro no século passado. Possui uma
população estimada em pouco mais de dez mil habitantes, possui uma cultura bastante conservadora, embora tenha alguns avanços
democráticos cotidianos.
A indagação da pesquisa centrou na questão de saber se haveria uma articulação das relações de poder desenvolvidas pelos gestores no
seio das instituições com os saberes aprendidos por eles, nos processos de formação acadêmica ou em outras experiências, já que
trabalham em uma cultura local e estadual, ainda impregnada de uma política tradicional e de dominação.
 A intenção foi compreender como se davam as relações de poder exercidas pelos gestores, e coordenadores pedagógicos nas instituições
escolares públicas, as quais requerem profissionais com formação e saberes específicos, sobre temas e discussões atuais para gerir o
processo de educativo. E porque essa busca de compreensão? Em virtude de que muitas controvérsias perpassam as relações
intraescolares, quando se trata de sustentar ações e projetos que privilegiam os saberes, a aprendizagem e a cidadania apreendida no
período de formação acadêmica e o enfrentamento das proposições oficiais e as relações com as famílias.
Essa realidade possui facetas interessantes, que se configuram como desafios já que os afazeres dos gestores no que diz respeito as suas
formas de poder no exercício de gestar estão cada vez mais exigentes e os mesmos parecem não ter tempo para agir com mais
reflexividade e amadurecimento diante das proposições oficiais que chegam a cada momento dentro das instituições escolares, e nessa
perspectiva parece haver uma ambiguidade entre o exercício do poder de gestar e coordenar a instituição e os projetos que nela se
desenvolvem e os saberes aprendidos em sua formação.
Outro aspecto a ser levado em conta é o discurso de alguns pais, colegas de trabalho que denunciam ações autoritárias, incoerências de
práticas quanto à abertura e participação dos mesmos nas atividades cotidianas da instituição. Dizem que parece que os gestores não
levam em conta seus aprendizados e saberes construídos na Universidade e no coletivo para romper verdadeiramente com as formas de
poder autoritárias e institucionalizadas nos ambientes escolares.
Estes indagam onde estão as teorias que advogam uma escola democrática, a gestão voltada para o diálogo e o reconstruir constante das
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relações. Então, porque estas se apresentam quase sempre permeadas de dogmas, restaurando elementos de manutenção do paradigma
dominante?
 Diante das inúmeras indagações a pesquisa teve como suporte duas categorias de análise, a saber: (a)  A “relação com o saber”, como
proposta por Bernard Charlot, que trata sobre “as relações com os saberes considerados em suas especificidades epistemológicas,
cognitivas e didáticas” CHARLOT, (2000, 2005, 2010). E a “relação com o poder” como proposta por Max Weber que define o poder como
“toda probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa
probabilidade” WEBER (1991)
Além dos teóricos mencionados e das suas discussões sobre os saberes de formação e do contexto e fatores que envolvem o poder,
buscouse inserir a perspectiva da gestão democrática da escola pública, a partir do pensamento de Fernando  Dourado, (2003)Vitor
Henrique Paro (2003), Rodrigo Pereira( ) no que diz respeito a relação com os saberes focados na participação, democracia, autonomia e
cidadania.
 Metodologicamente este trabalho fez uma abordagem qualitativa, dentro da perspectiva fenomenológica na intenção de captar o significado
dos fenômenos e processos sociais, levando em consideração os valores, as motivações, crenças, expectativas e representações que
permeiam as relações sociais, a construção do conhecimento e a prática a construção do conhecimento e a prática profissional dos sujeitos
envolvidos.
A pesquisa teórica também foi aglutinada a esta investigação a partir dos escritos de autores que trabalham com os principais conceitos do
estudo, e a pesquisa de campo realizada em três momentos, a saber: pesquisa documental que buscou os dados das relações “de poder”
nos documentos oficiais emitidos e registrados dentro das escolas.
 Para discutir a relação de saber, utilizamos o “inventário de saberes”, instrumento cujo conceito foi criado pelo teórico francês Bernard
Charlot. Expressão traduzida no Brasil como “balanço de saber”, “escrita de saber”, “inventário de saber” e caracterizase por um texto
elaborado a partir do seguinte enunciado do balanço: “Desde que nasci aprendi muitas coisas em casa, na escola, na rua ou em outros
lugares. O que é importante em tudo isso e o que estou esperando agora?” (CHARLOT, 1999, p. 7.)
 Dos Inventários de saberes aplicados com os gestores das escolas estaduais e municipais foram apreendidos os dados voltados para o
fenômeno do poder de gestar e das relações com os saberes, além da utilização do instrumento da observação direta nas relações do
cotidiano escolar.
 
Um breve diálogo com os teóricos

É no enfrentamento com a realidade do mundo do trabalho na escola que os gestores e coordenadores depararão com seus saberes
elaborados e com diferentes relações, dentre elas a relação com poder, que aqui nesse estudo, tem a apropriação do pensar de Max Weber
(1991), como a capacidade que um indivíduo tem de usar suas relações e ações para influenciar um grupo social, sobrepondo a própria
vontade a qualquer oposição, protesto ou relutância. Ou mesmo, convivendo com a presença dele, incluindo mecanismos de coerção, de
manipulação, de monitoramento, de persuasão e até de participação.  
O  “poder” em Michel Foucault (1996), produz e reproduz realidades sociais por meio de ações relacionais, nas mais distintas instituições e
é exercido, sob diferentes modalidades, está portanto, diluído em micro poderes que podem estar assegurados na “vigilância”, que segundo
a teoria Foucaultiana pode ser real ou imaginária. E dentro da escola ela é constante e exercida por diferentes vias para manter o controle,
a avaliação e a obediência. Em quase todas estas relações de micro poderes existem conflitos entre os envolvidos, pois há sempre o
exercício de um dominador sobre um dominado.  Conflito este que pode se apresentar de forma explícita ou disfarçada, mas que manifesta
a ação do poder.
Essas relações de dominação citadas tanto por Weber, quanto por Foucault parecem naturalizadas nas pequenas localidades e, sobretudo,
nas instituições escolares destas, no estado do Tocantins, na medida em que as Secretarias de Educação em nome das políticas oficiais
utilizamse de mecanismos para orientar por meio de “ordens” e “comandos” a serem obedecidos para o alcance dos objetivos de quem
domina e comanda a relação.
Os dados educacionais nos municípios brasileiros chamam a atenção, e denunciam que as relações de domínio e poder são fortes, na
maioria das instituições escolares e têm comprometido as relações de aprendizagem e de saber dos alunos que lá estão matriculados. Isto
porque a maioria dessas relações é colaboradora da manutenção do poder articulado pela classe dominadora, e apesar de que os sujeitos
que gestam os processos educativos tenham tido uma formação voltada para os princípios democráticos, sobretudo, a participação e a
ética, estes não conseguem articular o poder com os saberes aprendidos em favor da aprendizagem dos seus alunos.
Por que pesquisar as relações de poder com os saberes nas instituições escolares, especificamente no estado do Tocantins? Porque este
traz como slogan a gestão compartilhada e democrática em seu discurso escrito e institucional e apresenta outras posturas nas práticas
cotidianas. Pensar o poder dentro da escola à primeira vista, parece estranho, pois são lugares educativos, tranquilos, harmoniosos e
simples.
Entretanto, uma observação aprofundada, revelou que sob esta aparente transparência, efervescências, divergências e complexidades
circulam essa realidade a partir de uma dinâmica de regulamentação, mandos e domínios. Ações que podem desviar os objetivos
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educacionais maiores, como a real aprendizagem dos conteúdos curriculares e para a vida, de forma a garantir a plena cidadania.
 Portanto, há que se levar em conta os vários tipos de convivência, conivência, conflitos, trocas e acordos que revelam de forma explícita ou
velada a força latente que marca e reproduz a vida dos agentes envolvidos no ambiente escolar. Pensar o poder é abrir um leque de
possibilidades, tais como uma disposição de força ou autoridade para a realização de algo, como uma ação que autoriza o outro ou a
instituição a desenvolver, criar, contribuir para o coletivo.
O poder não é um mal em si. Contudo, quando o poder é utilizado como domínio, força, e transformado em processo autoritário de
dominação, acontece uma inversão no quadro de conquistas democráticas, e a fortaleza e vigor da natureza dos conceitos sofrem
mudanças drásticas.
 A suspensão das relações de participação democrática suscita incredibilidade no processo educativo e geram desigualdade e exclusão
social, desencadeando muitas vezes, a revolta e o conflito entre os membros da escola, além de afetar diretamente a produtividade
intelectual, emocional e social dos envolvidos no processo educacional.
Portanto, interessounos saber como a formação acadêmica e experiências não escolares contribuem para a constituição dos saberes dos
sujeitos, especificamente os educadores, no sentido de habilitálos a agirem de forma coerente ou não, com a aprendizagem construída. Em
que sustenta a dicotomia (se é que elas existem) no processo de assimilação dos conhecimentos teóricos com o exercício prático de gerir
instituições escolares? Sabese que essa articulação requer relações de poder participativo e envolvimento ativo dos seus atores.
Como agem estes gestores escolares, já que as formas de poder institucionalizadas pela cultura política patriarcal ainda podem influenciar
de forma naturalizada na reprodução de posturas, dentro da realidade escolar. Como os conteúdos relacionados a valores, ética e cidadania
têm se tornado significativos na vida dos gestores?
Dados têm revelado que poucos são aqueles gestores que têm conseguido sustentar ações e projetos que privilegiam os saberes, a
aprendizagem e a cidadania aprendidos no período de sua formação. A maioria dos seus discursos é o de que articulam, buscam e têm a
participação da família, dos professores e funcionários administrativos, dizem ainda que mantêm uma boa interação com os conselhos e a
comunidade escolar local. 
Nesse sentido estes gestores necessitarão de conhecimentos elaborados na trajetória de sua história pessoal e profissional para bem
realizar sua tarefa educativa. Sabese que no processo educacional muitos fatores estão envolvidos e influenciam diretamente nos resultado
e fins da educação. Por isso as ações e investidas intra e extra escolares precisam ser analisadas, inclusive o ideário de formação que os
gestores possuem, verificar se estão voltados para a ética, valores e princípios democráticos. Se a formação não estiver voltada para prover
a “mobilização” e o “sentido” desta perspectiva, será muito difícil alimentar as práticas pedagógicas desses futuros educadores.
Nesse sentido, a teoria da relação com o saber de Bernard Charlot (1997, 1999, 2001, 2005, 2013) constituiu o referencial teórico
importante para a compreensão da construção de saberes e constituição do sujeito enquanto um ser de conhecimento e de direitos
cidadãos. Conforme seus estudos a relação com o saber é na verdade um conjunto de relações que o sujeito estabelece com o aprender,
as quais são plurais, muitas vezes contraditórias, e dependem das circunstâncias.
Como esta pesquisa tratou da relação com o saber a partir da formação acadêmica formal e das experiências dos gestores e
coordenadores, “sua relação com o saber, com o mundo, com o outro e com ele mesmo”, este referencial é fundamental. É com esse
sujeito, confrontado com a necessidade de aprender, durante sua formação, em outras experiências, e com outras pessoas, que ele elabora
o conjunto de saberes, “com tudo quanto estiver relacionado com ‘o aprender’ e o ‘saber’” (CHARLOT, 2000, p. 80), que muito nos
interessou neste estudo.
A relação com o saber é uma expressão da junção de palavras que fortificam o conceito abordado e estudado pelo teórico Bernard Charlot
(2000, p. 80) que dá à relação com saber a definição de “é a relação com o mundo, com o outro, e com ele mesmo, de um sujeito
confrontado com a necessidade de aprender”. Também a define como “é um conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém
com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber.”
Charlot parece querer clarificar ainda mais o conceito quando a define como:
 “é o conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação
interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc, ligados de uma certa maneira com o aprender e o
saber; e, por isso mesmo, é também uma relação de linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo,
relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. (CHARLOT, 2000,
p. 81).
Com isso, haveremos de compreender que a aquisição do saber é mesmo um processo relacional que permite a comunicação com outros
seres, possibilita partilhar o mundo com eles, e, ao mesmo tempo viver certas experiências. Esse partilhar o mundo, viver experiências com
o outro nos direciona para visualizar uma educação que colabora para construção de um sujeito autônomo que sabe apropriarse dos seus
direitos dentro de uma sociedade, e de uma cultura.
Segundo Charlot “o homem não é dado, o homem é construído enquanto espécie humana[...] Por fim, o homem é construído enquanto
sujeito singular que tem uma história singular.” (2013, p. 167). Essa construção nos interessa enquanto pesquisadora, pelo fato de que a
mesma perpassa pelo processo educacional e pelos processos legais que asseguram esta educação.
A gestão democrática pelos escritos da legislação e seus estudiosos
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No processo de formação formal os acadêmicos estudam e refletem sobre conhecimentos e fundamentos da Gestão democrática no âmbito
educacional como processo de descentralização e de autonomia da escola. Esta dá ênfase à perspectiva da educação de qualidade a partir
de alguns dispositivos como a maior participação das famílias e da comunidade na gestão da escola; da necessidade de currículos e
práticas educativas mais coerentes com a necessidade de melhoria nos processos de aprendizagem das crianças e jovens, dos membros
de comunidades específicas; a diversidade cultural e as novas tecnologias.
Pela legislação constatase o amparo legal da Gestão Democrática nos documentos da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 20/12/1996) e no Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n. 10.127, 09/01/ 2001).
No âmbito mais geral a Constituição prevê no título da “Da Educação, da Cultura e do desporto” no Capítulo III Art. 206 que o ensino será
ministrado com base nos princípios I, II, III, IV, V e o VI – enfoca a gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII  garantia de
padrão de qualidade;
Na Lei de Diretrizes e Base no artigo 3° encontramos a reafirmação das premissas citadas de que o ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: I, II, III, IV, V, VII, VII. Sobressalto aqui que, no princípio VIII prevê: a  gestão democrática do ensino público, na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino e reforça no princípio IX a garantia de padrão de qualidade.
São orientações legais que podem colaborar tanto para o fortalecimento de vertentes que discursam em favor das organizações produtivas
do mercado e favorecem os pacotes de políticas neoliberais para a educação, quanto para avanços da participação dos atores, rumo ao
partilhar de poderes que incluem a construção de novos saberes e capacidades dos educadores de mobilizarem, incentivarem e
estimularem os alunos a buscarem os conhecimentos, a construírem bases intelectuais, culturais e sociais para buscarem uma vida digna e
humana na sociedade em que vivem.
Sabese que no processo de formação, os acadêmicos discutem inúmeras teorias que têm objetivos de fortalecer as bases reflexivas dos
mesmos. Dentre as discussões mais atualizadas sobre gestão encontramos definições como: gestão da escola, segundo Luiz Fernando
Dourado (2003) é a articulação entre as condições físicas, materiais, pedagógicas e financeiras que possibilitam as mediações
indispensáveis à efetivação da tarefa precípua da escola, entendida como espaço de socialização e problematização da cultura,
especialmente, do saber historicamente acumulado.
Este autor aponta que existem proposições distintas na gestão escolar, dentre elas estão aquelas que dão ênfase ao paradigma da
“qualidade total” vinculada ao mercado.  Entende que é preciso romper com essa lógica, e enfatiza que sua defesa é uma gestão
democrática que implica na luta pela garantia da autonomia da unidade escolar, pela implementação de processos colegiados, pela garantia
de financiamento das escolas pelo poder público, dentre outros.  Esse caráter de democratização é defendido por Luiz Fernando Dourado,
como:
Uma possibilidade de melhoria da qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, da construção de um currículo que
considere o embate entre o universal e o local, da maior integração entre os envolvidos na escola (diretor, professores, alunos, técnicos
administrativos), da participação efetiva da comunidade na definição de objetivos e finalidades e no desenvolvimento da dinâmica escolar.
(2003, p. 20).
 
Essa possibilidade apontada por Dourado faz todo sentido para a qualidade que nós educadores desejamos, mas é inevitável não se
questionar sobre a implicação da autonomia na essência da qualidade. A autonomia está prevista como amparo legal para ser exercida, no
entanto, a transformação dos seus mecanismos e desdobramentos em práticas cotidianas dentro da escola é que são os entraves.
As deliberações no interior da dinâmica dos gestores perpassam por burocracias e, particularmente por orientações legais enviadas pelas
Secretarias de Educação,  apresentamse quase sempre carregadas dos interesses neoliberais. Processo que na maioria das vezes travam,
em muito, as iniciativas de autonomia previstas pela gestão democrática garantida na Constituição Federal em seu inciso VI do artigo 206.
Para além dessas restrições acima, haveremos que situar o caráter patrimonialista e clientelista, que apesar do avanço da democracia,
continua manifestando em várias esferas das instituições dificultando e relativizando a autonomia, não somente das instituições escolares,
como as individuais e coletivas. Nesse aspecto, pode estar uma das dificuldades dos gestores escolares, que no Brasil, precisam articular a
autonomia escolar aos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos como prevê o artigo 15 da LDB. Mesmo assim estes
instrumentos não são garantias totais de democracia.
Vitor Paro (2003) salienta que estes processos sobre gestão democrática favorecem as discussões e os conflitos internos da escola podem
se tornar transparentes, além de contribuir para estimular as questões pedagógicas que envolvem a gestão, mas não são processos que
por si só podem reverter processos tradicionais de gestão.
Rodrigo Pereira (2009) contribui com este debate quando identifica a relação ideal do Conselho ou sua concepção primeira como um
colegiado formado pelos diversos membros da comunidade escolar, com autonomia possibilitada pela LDB (9394/96) para opinar e decidir.
“Estes novos diálogos estabelecidos através dos Conselhos, diálogo entre o povo e a escola, ou o Estado, constituem, paralelamente,
novas relações de poder e novos territórios de luta”. (PEREIRA, 2009, p. 82).
Além dos Conselhos Escolares como instrumentos de participação, assinalamos os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas como
instâncias e espaços de construção e consolidação da cidadania e democracia que carecem de uma discussão maior em outro momento.
Notase, portanto, que a gestão escolar e democrática é discutida por autores que apontam tanto antagonismos quanto convergências nos
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princípios, e nos faz refletir sobre os diferentes modos de gestão estabelecidos nas escolas, as quais devem contemplar a inserção de
mecanismos abertos ao diálogo com outros interlocutores, a inclusão da participação dos sujeitos na construção de suas aprendizagens e
da sua cidadania.
 
Saberes versus Desafios apontados pelos gestores escolares
 
Dos saberes apreendidos pelos gestores na Academia encontramos a aprendizagem dos conhecimentos relativos à diversidade, ética e
moral; atualizações; teoria de aprendizagem; comunicação; direitos; deveres; cidadania; domínio de escrita, leitura e oralidade; tolerância e
viver com os diferentes; reflexão; crítica e autocrítica; percepção; participação e gestão democrática; sentirse parte; coletividade e
integração; relações sociais; conhecimentos sistematizados e específicos para a formação do cidadão.
Como saberes idiossincráticos os gestores apontam para a aprendizagem de saberes sobre planejamento estratégico e o traçar de metas.
As disciplinas que os gestores mais aprenderam para a função de gestão foram Psicologia e Sociologia além J das disciplinas de História da
Educação e Português.
 
Dos Desafios e dificuldades
Os gestores apontaram em quase todas as questões o descaso do estado com a escola; falta de recursos e planejamento do estado para
com a escola comprometendo as atividades que seriam desenvolvidas, materiais e etc; falta de diálogo, interação e parceria entre gestores
e estado; falta de formação continuada; falta de reconhecimento a categoria e baixos salários; falta de autonomia para promover mudanças
devido a presença política; corporativismo político e partidário  que interferem na gestão; Dificuldade para lidar com o “novo” modelo de
família e repasse de responsabilidade de educar dos pais para os professores na escola; sobrecarga de atribuição do gestor/coordenador;
falta de efetivo; crescente aumento de problemas sociais como álcool, droga, que interferem do desempenho do aluno; descaso dos pais
quanto ao acompanhamento na escola. Constantes alterações nos planos, modelos e projetos de gestão. Informações e exigências
divergentes.
Em nível de Gestão Municipal encontramos dados como: Ausência de autonomia financeira e administrativa; falta de interação escola e
comunidade; interferência de grupos de interesse diversos atuando na educação e na gestão; descontinuidade dos trabalhos por mudanças
de gestores. Ausência de parâmetros para avaliar os resultados dos projetos e Projetos Políticos Pedagógicos; dependência da gestão
educacional à gestão municipal; contratos como moeda política partidária; despreparo de gestores municipais para a compreensão da
gestão da educação.
Considerações Finais

A história das lutas e conquistas humanas demonstra como algumas sociedades conseguem avançar mais que outras, nos estágios de
efetivação da democracia. E a gestão das escolas não é uma instância deslocada desse movimento social, portanto perpassa também
pelas lutas internas dentro das suas instituições acompanhando as mudanças paradigmáticas da sociedade.
Após ler as dificuldades encontradas pelos gestores haveremos de concordar que os conteúdos, as teorias estudadas, as experiências de
se viver numa sociedade que conclama a todo tempo a democracia, seria um chão para encaminhamentos de uma gestão democrática. No
entanto, é conflitante para os gestores quando os mesmos nas entrevistas mencionam as inúmeras faltas de recursos, apoio e autonomia
para realizar o que planejaram em seus projetos políticos pedagógicos ou outros projetos que buscam a qualidade da aprendizagem. Existe
um descompasso para a realização de um planejamento participativo e dialógico.
No estado do Tocantins o ato de planejar, de prever atividades e projetos para a Escola se choca com as descontinuidades constantes nos
planejamentos em decorrências das mudanças de gestores, de diretores regionais por causa da mudança de governadores. Ressaltando
então a dinâmica da política partidária da sociedade local e regional sobre dinâmica da escola, numa demonstração do não compromisso
firmado pelo coletivo em prol de um processo de aprendizagem verdadeiro, que proporcione a relação de saberes e aprendizagens travadas
entre os professores e seus alunos.
Por mais que se tenha construído valores sobre “a diversidade, ética e moral; direitos; tolerância e viver com os diferentes; deveres e
conhecimentos sistematizados e específicos para a formação do cidadão”, o viver destes valores no trabalho é sempre uma relação que
confronta com muitos antagonismos na sociedade brasileira, que demonstram falta de amadurecimento dos processos democráticos, como
é o caso da falta de autonomia, de concursos públicos para gestores, as descontinuidades das ações que foram planejadas em longo prazo,
interferências de terceiros, pessoas politiqueiras nas questões da gestão.
Por esta razão quando este processo sofre instabilidades e fragilidades, as oportunidades de sucesso escolar podem fracassar, pois os
professores precisam de um clima, de um espaço aberto, acolhedor, propício e seguro para desenvolver seu planejamento de ensino. Para
que a aprendizagem ocorra, é preciso que os gestores tenham segurança e autonomia para colaborar no processo de ensino
desencadeado pelos professores e não vejam, como relataram, seus ideais de educar, frustrados.
As relações de poder impostas pela burocracia, institucionalização, aliadas as interferências políticas locais e regionais, matizadas de ações
coronelísticas, são contextos cristalizados e enraizados que mantêm velhos padrões na gestão escolar.

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/desafios_entre_as_relacoes_de_saber_com_as_relacoes_de_poder_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.58,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Embora os sujeitos pesquisados no Brasil digam que a formação acadêmica na graduação e em outras experiências tenha oferecido uma
fundamentação para posturas mais democráticas, a forma do sistema político local e regional, muitas vezes, interfere de forma negativa nas
ações desses profissionais.
O que ficou evidente é uma dinâmica permeada pelo conflito entre os saberes aprendidos com seus familiares, tais como valores,
solidariedade, diálogo, partilhas, respeito ao outro, e o seu agir como gestores numa sociedade competitiva, individualista, que tem a
burocracia e a institucionalização como ferramentas de controle do poder.
O conflito é alimentado, portanto, pelos saberes aprendidos com as famílias dos gestores que continuam exercendo influência, mesmo que
indiretamente, e o seu fazer, que é pressionado pelos diferentes mecanismos da sociedade e o coletivo institucional, que apesar de fazerem
um discurso pela participação, entendimentos e princípios democráticos, vêm sempre carregado de pressões, falta de autonomia, e
tensões, especificamente nessa sociedade em estudo, onde a cultura local e estadual patrimonialista, continua ainda fazendose prevalecer
com mecanismos dominadores de poder.
Foi possível compreender os gestores sobre a utilização de seus saberes por uma melhor gestão e os inúmeros fatores que interferem
nessa prática de gerir as escolas.  Receitas de como enfrentar essas ambiguidades e conflitos não as teríamos, tendo em vista a dinâmica
fluída da modernidade[1], nos termos de Baumam (2003); mas teríamos como pensar juntos sobre táticas possíveis para avançar na
perspectiva democrática, participativa e cidadã.
O pensar e o agir do gestor devem estar voltados para as contribuições e avanços que podem advir da percepção que se deve ter diante do
caráter do poder impositivo dominador, que tende a dissolver as tentativas de mudanças no interior das instituições escolares. Nesse
aspecto, o sentido do recomeçar, refazer, retomar é sempre necessário nas posturas e iniciativas pedagógicas, para que as mesmas sejam
redirecionadas para perspectivas mais inclusivas, participativas e cidadãs, produzindo um movimento como nos aponta Manoel Castelles[2]
(2014) numa constante interpelação ao mundo que é visto como o horizonte de todos os horizontes.
Mas, esse mundo é ao mesmo tempo concreto, histórico, cultural, e exige que os fenômenos sejam interpretados e reinterpretados
perspectivamente, e jamais dados como acabados ou ter chegado ao sentido pleno.
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[1] No seu livro Modernidade Líquida (2003), o autor Zygmunt Bauman reflete sobre as mudanças que a sociedade moderna atravessa na
insegurança das relações individualistas que afetam a convivência no trabalho, na família e comunidade e ainda é permeada por dois
fatores: tempo e o espaço, que deixam de serem concretos e absolutos para serem líquidos, relativos e fluídos.
[1] www.youtube.com/watch?v=k6igRPF0m7M
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