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Este texto analisa os fundamentos da identidade cultural em um contexto tradicional e 

suas implicações sobre a prática docente e a constituição da gestão escolar democrática. 

Assim, essa investigação considera a cultura como um componente significativo para se 

analisar as efetivas possibilidades de realização de práticas democráticas nas escolas públicas, 

pois as ações e as articulações cotidianas existentes na gestão da escola são definidas, em 

grande parte, pela recuperação de um conjunto de elementos culturais dotados de sentido e 

capazes de definir as principais decisões no ambiente escolar.  

O texto corrobora a visão de que os estudos culturais podem contribuir 

significativamente para desvelar um conjunto de ligações simbólicas desconhecidas e 

responsáveis pelos sentidos incorporados às decisões tomadas no cotidiano escolar. A 

ampliação desses estudos, que consideram os elementos culturais como referência de análise, 

representa a possibilidade de verticalizar a compreensão desses fenômenos para além da 

dimensão econômica, no sentido de identificar os elementos motivadores das ações e dos 

comportamentos sociais, cuja origem pode ser recuperada nas experiências culturais e no 

habitus de classe dos agentes incorporado no processo de socialização.   

A investigação dos fundamentos da identidade cultural em um contexto tradicional e 

suas implicações sobre a prática docente e a constituição da gestão escolar democrática tem 

como ponto de partida as análises realizadas pela antropologia social. Para realizar esse 

estudo é significativo considerar a lógica intermediária e relacional que caracteriza a 

sociedade brasileira capaz de combinar os fundamentos estruturais modernos apreendidos 

como as regras constitucionais, a lógica contratualista, a dimensão pública, a 

representatividade e o individualismo intermediados com o tradicional, entendido como o 

conjunto de relações pessoais, a força religiosa, a família, a proteção, o privilégio, a 

hierarquia. Assim, a compreensão da cultura brasileira deve considerar a capacidade de 

integração e complementaridade que se edifica nessa sociedade(DAMATTA, 1993).  

A pesquisa analisa como essa intermediação apresenta-se em um contexto cultural 

com fortes características tradicionais e seus efeitos sobre a prática docente e a gestão da 

escola. Essas indagações podem ser sistematizadas a partir de algumas questões específicas a 

respeito desse tema. Podem-se citar as seguintes: quais os fundamentos da identidade cultural 

nesse contexto tradicional? De que maneira a identidade cultural interfere na prática docente e 



no desempenho institucional da escola? Como a identidade cultural interfere na formulação de 

dispositivos democráticos? Qual o impacto da identidade cultural na compreensão dos agentes 

a respeito da consolidação dos princípios democráticos na escola?  

As análises realizadas nesse artigo são desdobramentos de um conjunto de dados 

coletados em um estudo de caso coletivo etnográfico desenvolvido em duas escolas 

municipais de Morrinhos - Estado de Goiás. Nessa pesquisa foram utilizados a observação 

participante, as entrevistas semi-estruturadas e a análise de documentos da escola1, como 

recursos oferecidos pela abordagem qualitativa para se aprofundarem os estudos realizados 

nesse campo.  

 

Sociedade, Cultura e Estado 

 

A sociedade brasileira formula suas instituições modernas sem abdicar da tradição 

cultural, ou seja, os vínculos estabelecidos entre o moderno e o tradicional são mediados pelo 

plano intermediário e relacional. A sociedade brasileira opera sob as duas lógicas, a saber, a 

cultura tradicional, com grande força no conjunto da sociedade e a cultura moderna, inserida 

posteriormente em algumas instituições, em especial nos segmentos burocráticos do Estado. 

O elemento diferenciador dessa sociedade é a capacidade de intermediar e relacionar, sem 

rupturas, a permanência dos elementos tradicionais no cerne das instituições modernas 

(DAMATTA, 1985;1997).   

A pesquisa evidencia que a permanência da estrutura cultural tradicional e a 

subordinação do universo moderno pelo conjunto de referências tradicionais dependem 

também, dentre outros aspectos, do potencial econômico industrial da região analisada. 

Ressalta-se que os processos intermediários que relacionam o universo tradicional com o 

                                                 
1
 A pesquisa de campo aconteceu no segundo semestre de 2007 no município de Morrinhos - GO. A 
pesquisa na Escola Azul e Escola Vermelha realizaram-se em um período de seis meses, o que 
totalizou três meses de observação em cada uma das escolas. A maior parte das observações nas 
escolas ocorreu na sala dos professores com o objetivo de se analisarem as reuniões não 
planejadas, as decisões informais que ocorrem durante o intervalo das aulas, os momentos de 
planejamento, as conversas informais entre os docentes, bem como observar os recados na sala dos 
professores e em outros espaços da escola. O diário de campo exerceu papel determinante no 
processo de captação dos dados observados. A entrevista semi-estruturada também foi utilizada 
como recurso metodológico porque tem, como ponto de partida, questionamentos apoiados em 
hipóteses formuladas no trabalho de campo que interessam ao pesquisador, e que, em seguida, 
oferecem amplo espaço de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que 
se vivencia a experiência do dia-a-dia com os agentes escolares. A pesquisa documental apresentou-
se como instrumento importante para a investigação porque serviu como recurso para se 
contextualizar o fenômeno e completar o quadro de informações básicas a respeito do funcionamento 
do sistema. 



moderno ocorrem na totalidade da sociedade brasileira como elemento distinto da identidade 

nacional, todavia, com intensidade variável.  

É significativo destacar que, na região analisada na pesquisa, não houve um forte 

desenvolvimento industrial capaz de promover um conjunto de sentidos culturais associados a 

efetivos interesses de classe responsáveis pela clássica disputa entre capital e trabalho e, 

muito menos, uma forma associativa de organização produtiva sedimentada na pequena 

propriedade capaz de estimular práticas contratualistas entre os agricultores. A investigação 

realizada concentra-se em uma região predominantemente agrícola sedimentada na grande 

propriedade rural voltada para a produção externa em larga escala com reduzidas relações 

contratualistas e, em algumas sub-regiões, com práticas de trabalho escravo nas lavouras 

sucroalcoleiras (LAMARCA, 2009).  

Evidentemente, essa sociedade tende a conservar um conjunto de sentidos, valores e 

concepções com fortes características tradicionais encarnadas em sua cultura. A Cultura é um 

conceito essencial neste trabalho, de modo que é necessário compreender detalhadamente 

seus significados. Clifford Geertz (1989) define cultura como um padrão historicamente 

transmitido de significados encarnados em símbolos, um sistema de concepções herdadas, 

expressas em forma simbólica, por meio das quais, os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e sua atitude em relação à vida. O autor defende que a cultura 

não deve ser compreendida como um complexo de padrões de comportamento representados 

pelos costumes, tradições e hábitos, mas como um conjunto de mecanismos de controle do 

comportamento, planos, receitas, regras, instruções. 

Bourdieu (1996) esclarece que os agentes têm comportamentos, atitudes e inclinações 

correspondentes ao agrupamento social do qual fazem parte, ou seja, os agentes agem em 

conformidade com um habitus adquirido no espaço social. Segundo o autor, o comportamento 

social dos agentes tende a ser orientado por um conjunto de disposições duradouras adquiridas 

no processo de socialização que orienta as ações em direção a um determinado fim sem que se 

tenha por princípio a busca consciente desses objetivos. Na prática, as referências simbólicas 

recuperadas pelos agentes e capazes de atribuir sentido a uma parcela significativa de suas 

crenças são provenientes do processo de socialização em convergência com a posição 

ocupada na estrutura do espaço social2.  

                                                 
2
 Bourdieu define o conceito de habitus de classe que pode ser compreendido como um sistema de 
disposições duradouras adquiridas pelo indivíduo durante o processo de socialização. Esse sistema 
de disposições consiste de atitudes, inclinações para perceber, sentir, fazer e pensar, interiorizadas 
pelos indivíduos em razão de suas condições objetivas de existência e origem de classe, que 
funcionam como princípios inconscientes de ação, de percepção e de reflexão (BOURDIEU, 1996). 



Em Morrinhos, região analisada na pesquisa, a forte hierarquia e os mecanismos 

autoritários de manutenção do poder fortaleceram-se com os tradicionais processos históricos 

de dominação, apesar da aparência de modernização e da constituição formal da estrutura 

burocrática do Estado. Nesse contexto, o processo de consolidação da identidade social3 e 

cultural passa pela representação da família patriarcal, instituição formada por europeus de 

origem aristocrática que vieram para o Brasil na condição de colonos, que tornar-se-ia a 

instituição com maiores condições de conservar e disseminar princípios morais cultivados 

pelos antepassados (HOLANDA, 1995). 

 Em geral, na sociedade brasileira, os fundamentos familiares predominam sobre o 

conjunto das instituições sociais. As relações afetivas, o sangue familiar, o personalismo e o 

paternalismo são elementos que determinam uma parcela significativa das relações, pois são 

considerados as principais referências para a constituição dos valores sociais e da organização 

política (HOLANDA, 1995).    

A família é um componente essencial na identidade cultural brasileira em virtude do 

trabalho de socialização concretizado para a manutenção dessa convicção. Na sociedade 

analisada, a instituição familiar é uma estrutura mental inculcada na maioria das mentes 

socializadas,  tanto de forma coletiva, como individual, a ponto de se constituir em uma lei 

tácita que serve como referência para a percepção e a prática que fundamentam o consenso 

sobre o sentido do mundo social (BOURDIEU, 1996). Em geral, a lógica privada própria do 

processo de exarcebação da família tende a fortalece a dimensão privada ao transferir seus 

mecanismos de auto-proteção para o conjunto da sociedade. A intenção é estender os laços de 

proteção e os benefícios internos familiares para o conjunto do espaço social. O resultado 

dessa prática privada é a negação das relações contratualistas e igualitárias subordinando-as a 

estrutura hierárquica e pessoal de dominação.  

Os desdobramentos desse modo de organização familiar são os mais diversos, dentre 

eles, o isolamento do indivíduo de uma dimensão coletiva e pública, a negação da potência 

individual responsável pela definição de regras comuns, o fortalecimento das estrutura 

hieráquicas de dominação, a renovação de práticas personalistas, a superficialidade das regras 

ou leis contratuais, a submissão as decisões pelo alto, a reduzida capacidade de 
                                                 
3
 Segundo Silva e Silva (2006) “[...] O antropólogo social Roberto Damatta, por exemplo, usa a noção 
de identidade social para discutir a construção de uma identidade nacional brasileira [...]. Para ele, a 
construção da identidade social é feita de afirmativas e negativas, a partir dos posicionamentos dos 
indivíduos diante das situações do cotidiano. De acordo com Damatta, uma pessoa cria sua 
identidade ao se posicionar diante das instituições, ao responder às situações sociais mais 
importantes da sociedade: como um indivíduo entende o casamento, a Igreja, a moralidade, a Arte, 
as leis etc., é o que define sua identidade social. Esses perfis seriam construídos a partir de fórmulas 
dadas pela sociedade, e não criados simplesmente pela escolha individual” (p.202-3). 



representatividade social, a inexistência da perspectiva igualitária no conjunto da sociedade, o 

baixo controle das decisões “públicas”, etc. 

Evidentemente, esse contexto histórico e social somente teve condições de consolidar-

se efetivamente pela presença marcante do aspecto religioso como elo aglutinador e 

organizador dessa complexidade cultural. A religião tem o papel de formular um conjunto de 

normas morais que orientam a conduta e prendem o indivíduo ao sistema de crenças por 

intermédio de sanções psicológicas orientadas pela fé e pela prática religiosa. A religião 

consegue inculcar um conjunto de práticas e representações cujo sentido é a manutenção da 

estrutura social, porque tem a capacidade de manipular os limites do conhecimento e produzir 

sanções simbólicas capazes de impor um determinado tipo de condições materiais de 

existência. Efetivamente, as relações estabelecidas pelo poder dos símbolos religiosos, ao 

absolutizar o relativo e legitimar o arbitrário, tendem a impor uma referência hierárquica de 

pensamento que reconhece a existência de pontos privilegiados no espaço cósmico e político 

que, inevitavelmente, naturalizam as relações de dominação e de ordenamento social 

(WEBER, 1996; BOURDIEU, 2005).  

O exame da organização familiar e da religião como instituições complementares 

evidencia a significativa presença da dimensão hierárquica como lógica estruturante dessa 

sociedade. A base social é a hierarquia. A percepção dos fundamentos hierárquicos e 

corporativos que edificam a sociedade e a conseqüente submissão dos agentes à condição de 

pessoa, bem como a compreensão dos laços familiares ou de amizade que sedimentam essas 

relações na estrutura social servem para identificar o antagonismo desses princípios com os 

fundamentos individuais, contratualistas e igualitários próprios de uma sociedade liberal-

democrática (DAMATTA, 1985).  

O contratualismo pode ser definido como um pacto social estabelecido entre os 

indivíduos de uma determinada comunidade capaz de resguardar os interesses comuns 

definidos pela maioria dos membros ativos dessa sociedade. Esse pacto social tem por 

princípio defender a igualdade dos indivíduos na definição horizontal de seus interesses e o 

consenso político na elaboração da regras comuns. Individualizar e garantir a igualdade 

significa, antes de tudo, desvincular-se dos segmentos tradicionais como a família e o eixo de 

relações pessoais como os meios de ligação com a totalidade social. Trata-se do 

desenvolvimento de um sentido cultural originado da prática associativista e comunitária 

capaz de elaborar regras próprias e consolidá-las como princípios comuns para o conjunto de 

seus membros, bem como edificar a prática de respeito a esses acordos comuns como um 



valor a ser transferido e respeitado pelo conjunto da sociedade (TOCQUEVILLE, 2000; 

DAMATTA, 1997).     

O contratualismo tem a capacidade de fundar uma sociedade orientada por leis comuns 

obedecidas e respeitadas pelo conjunto dos seus indivíduos. Na prática possibilita o 

estabelecimento de vários elos de ligação entre as diversas associações e consequentemente o 

fortalecimento do Estado como instituição capaz de reunir os interesses e, resguardar o 

cumprimento dessas regras comuns (TOCQUEVILLE, 2000; DAMATTA, 1997).     

Em geral, o que caracteriza a sociedade brasileira é o princípio da dissolução do 

indivíduo e do contratualismo. A constituição estratificada da sociedade é composta, 

essencialmente, por grupos que apresentam o perfil familiar ou patronal e que relacionam 

entre si com base em relações de parentesco e amizade. Assim, a sociedade marginaliza o 

indivíduo e as prerrogativas contratualistas próprias dos modernos sistemas liberal-

democráticos ao condicionar a oportunidade de ascensão social aos membros (leia-se pessoas) 

que conseguiram perpetuar relações de parentesco ou sedimentar laços de amizade capazes de 

projetá-los socialmente (DAMATTA, 1985;1997).   

As regras de organização social no Brasil seguem uma lógica peculiar, pois as relações 

pessoais combinam-se com a ordem fundada nos indivíduos. Não é possível identificar uma 

estrutura social regulada exclusivamente pelos princípios liberais e contratualistas, capazes de 

formular um conjunto de regras que estabelecem direitos e deveres comuns. A estrutura social 

brasileira caracteriza-se por uma lógica intermediária e complementar em que as relações 

pessoais combinam-se com o fundamentos contratualistas. Em algumas sociedades, como a 

analisada na pesquisa, esses fundamentos modernos apresentam-se de maneira 

excessivamente formal mediados por constantes práticas tradicionais. É elucidativo nessa 

sociedade, o papel formal exercido pelas instituições modernas republicanas como o Estado, 

que apesar da estrutura burocrática edificada, opera invariavelmente a partir de significativos 

processos informais como o clientelismo e o personalismo. 

O clientelismo político é um conceito utilizado exatamente para designar as relações 

pessoais estabelecidas entre determinados agentes sociais e os detentores de poder político. 

Alguns indivíduos submetem-se a essa lógica de poder para beneficiarem-se da concessão de 

benefícios públicos na forma de empregos e vantagens pessoais, cedidos àqueles que se 

submetem e estão dispostos a se manterem fiéis a uma determinada organização do poder. A 

contrapartida exigida pelos líderes políticos para manter os benefícios e as vantagens pessoais 

é a própria manutenção dessa lógica de dominação, ou seja, no período precedente ao 



processo eleitoral os beneficiários têm que buscar votos e apoios políticos para garantir a 

permanência do grupo no poder (CARVALHO, 1998; DAMATTA, 1985; 1997).  

Dessa forma, o clássico modelo de representação constituído pela defesa dos interesses 

econômicos de classe e pelo contratualismo como referência consensual de participação 

política não se constituiu efetivamente nessa sociedade. Os indivíduos não exercem 

plenamente a capacidade de participar, decidir e materializar suas motivações em 

transformações políticas. A estrutura da sociedade não está efetivamente sustentada sobre o 

princípio do individualismo e do contratualismo, mas pelo contrário edifica-se sobre o 

relacional fundamento da hierarquia e do personalismo.  

O elemento determinante, em Morrinhos, é a manutenção dessa lógica hierárquica e 

pessoal conquistada pelo poder econômico e político das famílias tradicionais, em detrimento 

dos interesses da maioria da população cuja forma de “representação política” somente 

acontece por intermédio de padrinhos pertencentes às teias de relacionamentos que constitui 

uma das principais maneiras de se conquistarem benefícios e privilégios na sociedade.  

 O patrimonialismo é um conceito determinante nesse universo cultural, pois a maioria 

das decisões tomadas no conjunto social submete-se às orientações do campo político, em 

especial do chefe do poder executivo. O patrimonialismo é a principal referência teórica para 

se analisar as relações estabelecidas, porque se constitui como modelo de administração 

estatal em que o princípio para a ocupação dos cargos “públicos” é a confiança pessoal do 

senhor articulada a determinados interesses políticos ocasionais, que podem significar, em 

determinados momentos, a troca desses funcionários por outros a partir da conveniência 

política. Dessa forma, o sentido que prevalece na estrutura administrativa estatal em uma 

situação de dominação patrimonial é a fidelidade e a submissão aos domínios do senhor 

(WEBER, 1999).  

Essa lógica de dominação reforça a tradição política brasileira que envolve a 

manutenção dos interesses da oligarquia rural e do estamento “burocrático” como agentes 

sociais privilegiados na estrutura do poder. Apesar dos conflitos existentes na história política 

nacional a respeito da centralização e da descentralização, não há, na trajetória brasileira, a 

intensificação do poder nas mãos da burguesia industrial a ponto de enfraquecer a estrutura 

patrimonial estamental e garantir que, efetivamente, os interesses produtivos sobreponham-se 

aos enraizados interesses políticos e clientelistas na estrutura do Estado (SCHWARTZMAN, 

1982). 

O Estado patrimonial estamental composto pela burocracia e pela classe política 

(oligarquia rural) conseguiu sobreviver ao limitar as oportunidades de organização e 



manifestação política dos grupos econômicos, tanto o capital industrial como os 

trabalhadores. Esses grupos, que poderiam garantir o desenvolvimento político nacional sobre 

bases liberais e contratualistas foram coagidos e/ou cooptados no decorrer da história a 

mantiveram-se em posição de submissão à estrutura patrimonial e estamental do Estado 

(SCHWARTZMAN, 1982).  

 A proclamação da República em 1889 representou o esgotamento político do poder 

monárquico, mas não o rompimento com a lógica de poder sedimentada sobre os interesses 

econômicos da oligarquia rural. A apática burguesia brasileira nunca assumiu qualquer 

responsabilidade como condutora de grandes rupturas políticas, mas manteve-se submissa às 

relações estabelecidas com a aristocracia rural, ao corroborar uma postura passiva, marcada 

pela exclusão das classes médias e populares do processo político. No período posterior à 

República, não se constituíram movimentos políticos capazes de romper com a estrutura 

monárquica, assentada sobre o privilégio. Pelo contrário, fortaleceu-se a estadania, que 

representa a participação não através da organização dos diversos interesses sociais, mas a 

partir da negociação de privilégios no interior da máquina governamental, em contato direto 

com ela (MARTINS, 1999; CARVALHO, 1987).   

A especificidade de Morrinhos, região que sustenta as análises desse trabalho, reforça 

a constatação que a lógica republicana de funcionamento do Estado, os princípios 

contratualistas e a política de representação carecem de legitimidade universal em virtude da 

força histórica dos elementos culturais e políticos consolidados na sociedade brasileira, o que 

representa maior lentidão e a permanente criação de sistemáticos mecanismos de 

intermediação (ou combinações) entre os modernos processos de transformação produtiva e a 

tradição cultural.  

 

O campo político e os fundamentos culturais hierárquicos da sociedade   

 

O campo político pode ser definido como lugar de concorrência pela conquista do 

poder de representar um conjunto de indivíduos e monopolizar o direito de falar e agir em 

nome deles. O capital político é um tipo de poder simbólico que provém da confiança e do 

reconhecimento de determinadas pessoas como capazes de representar os interesses de um 

grupo nas diversas instâncias sociais (BOURDIEU, 2002).   

No contexto brasileiro, essas relações são extremamente complexas, em virtude da 

tradição patrimonial do Estado, dos restritos canais de representação política, do 

corporativismo burocrático, da pouca tradição partidária e das relações pessoais. Esses fatores 



tendem a reforçar uma lógica de conformação no campo, pois privilegiam a manutenção e a 

permanência de determinados grupos no poder acostumados a beneficiar-se de privilégios, 

independentemente dos interesses dos indivíduos representados, que permanecem 

marginalizados dessa correlação de forças.  Evidentemente, esses políticos profissionais, que 

dominam as sinuosas relações de poder e as estratégias de manutenção da engrenagem 

política, utilizam-se da relativa liberdade de atuação do campo para impor seus interesses 

pessoais como se fossem os de seus mandantes. Na prática, não há uma tradição igualitária de 

representatividade político-partidária constituída, mas uma engrenagem consolidada que 

favorece as relações pessoais, a manutenção da estrutura de dominação, o poder das 

oligarquias rurais e as desigualdades sociais.  

 Nesse contexto, o campo político representa um elemento determinante do conjunto de 

relações de poder que sedimentam esse universo cultural. Do campo político originam-se as 

principais relações de poder, as práticas clientelistas e patrimoniais, bem como o resgate de 

um conjunto de símbolos capazes de recuperar os elos dotados de sentido responsáveis pela 

legitimação da estrutura de poder.  

O fenômeno mais interessante na sociedade brasileira é que a maioria da população 

permanece na condição de indivíduos, sem qualquer esperança de tornar-se pessoas, fato 

concreto que não intensifica as contradições a ponto de romper com a estrutura hierárquica e 

forçar a consolidação dos princípios contratualistas. Ao contrário, os indivíduos, saturados do 

Estado de incerteza na qual vivem, buscam apoio na antiga crença ibérica que atribui ao 

Estado o papel harmônico e comunitário. Essa compreensão do papel do Estado como 

patrocinador do bem comum materializa-se na tentativa de adquirir da estrutura estatal, por 

intermédio de algum “padrinho” inserido na burocracia, determinados benefícios capazes de 

melhorar sua condição de precariedade social.  

Essa prática personalista não questiona a estrutura de dominação; pelo contrário, 

fortalece-a na medida em que reconstitui a crença na harmonia de que se reveste a instituição 

estatal e no poder das relações pessoais, além de destituir a sociedade civil da capacidade de 

organização, à medida que dissipa a confiança coletiva nos mecanismos republicanos de 

representação política, nos fundamentos da igualdade jurídica e nos processos de mobilização 

social pela ampliação do status de cidadania (MARSHALL, 1967). 

 

A cultura hierárquica, a organização e a gestão da escola 

 



A cultura hierárquica em suas diversas manifestações sociais, em especial, na forma 

política e religiosa atingem permanentemente a instituição escolar. Na organização e gestão 

das escolas públicas municipais pesquisadas percebe-se a predominância de um conjunto de 

sentidos e valores identificados com a cultura hierárquica. Nas observações do cotidiano da 

escola percebe-se a manifestação desses elementos hierárquicos, em especial, a força do 

personalismo, do clientelismo e da religiosidade.   

Ressalta-se que o campo escolar, em suas convergências com o poder burocrático, é 

marcadamente atingido pelas motivações políticas. O campo político estabelece relações com 

o campo escolar na medida em que representa a possibilidade concreta de interferir na 

distribuição e provisão de capital cultural. O interesse político pelo controle desse campo 

ocorre em razão de um conjunto de fatores, dentre eles a valorização da esfera escolar como 

mecanismo de ascensão social, o controle do Estado na regulamentação dessa competência, o 

poder de realizar trocas políticas e os benefícios associados ao domínio de um campo de 

elevado interesse social. 

Na maioria dos casos selecionados, o campo político consegue redimensionar os 

dispositivos simbólicos associados às teias de poder próprios do universo religioso, das 

relações pessoais, paternalistas e do plano estatal-burocrático para legitimar os procedimentos 

autoritários de dominação. 

Nas escolas municipais pesquisadas, os cargos de diretor, coordenador pedagógico, 

secretária geral e alguns cargos docentes são preenchidos mediante indicação política. 

Evidentemente, todas essas indicações satisfazem determinados interesses políticos e 

garantem a permanência de alianças capazes de manter o funcionamento da estrutura 

burocrática, em comum acordo com os interesses políticos dos grupos dominantes.  

Na prática, a organização e a gestão da escola subordina-se as aspirações do campo 

político. Os agentes são obrigados a submeterem-se as diretrizes estabelecidas pelas pessoas 

indicadas e, consequentemente posicionarem-se de maneira favorável ao poder exercido por 

elas, pois o contrário pode ser entendido como subversão ao grupo político dominante. Essas 

relações de poder e controle criam um ambiente de desconfiança no interior da escola capaz 

de desarticular os agentes em torno de qualquer trabalho coletivo.  

Ressalta-se que essa identidade cultural sedimentada sobre fortes relações hierárquicas 

representa no cotidiano escolar a intensificação da desconfiança generalizada entre os 

agentes. As relações hierárquicas e verticais tendem a minar a organização grupal e a 

solidariedade horizontal na instituição escolar. Na prática, essas relações verticais 



sedimentadas sobre o plano da dependência e da subordinação intensificam a dimensão do 

oportunismo e da deslealdade.  

Em geral, as críticas a respeito de determinados assuntos e colegas somente ocorrem 

com aqueles mais próximos, que compartilham os mesmos princípios, porque como a 

desconfiança é generalizada, a crítica permanente e a escolha indiscriminada de parceiros para 

discutir sobre a visão de educação e escola pode significar grandes problemas com aqueles 

posicionados nos níveis superiores da hierarquia.  

Como, em virtude da forte hierarquia e do “estado de desconfiança”, não há prática 

coletiva de discussão a respeito das lacunas do sistema de ensino, mas críticas localizadas e 

no plano pessoal, o resultado é a intensificação dos conflitos e o aumento dos processos de 

dominação do campo político. A inexistência do princípio da confiança interfere ativamente 

na constituição de posições políticas abertas e na elaboração de ações propositivas em relação 

à transformação da estrutura educacional. Ressalta-se que a confiança é um atributo essencial 

para estimular práticas de solidariedade e de cooperação, pois a confiança tende a promover a 

interação horizontal, a mutua assistência e o consenso em relação aos negócios públicos. 

Na prática, as ações desenvolvidas na instituição escolar são permeadas pela tradição 

cultural que invariavelmente tende a reproduzir as relações hierárquicas existentes na 

sociedade. Essas manifestações culturais orientadas por essa lógica hierárquica e pessoal são 

capazes de definir os tipos de relações de poder formuladas e determinar os comportamentos 

políticos dos agentes, ao recuperar um conjunto de elos simbólicos estabelecidos no 

inconsciente. Elos que dificultam o rompimento com a estrutura de poder sob o risco de 

destruir os próprios pilares culturais, que dotam as ações dos agentes de algum sentido social.   

Ressalta-se que a submissão à ordem simbólica não é um ato voluntário, consciente e 

deliberado; pelo contrário, é o resultado de um poder incorporado aos agentes sob a forma de 

disposições e esquemas de percepção. Os processos de dominação atuam  no plano do 

inconsciente, em especial, ao resgatar, atribuir sentidos e estabelecer conexões simbólicas 

com determinadas disposições incorporadas no habitus. Essa engrenagem simbólica 

demonstra o poder coercitivo dos processos de dominação sobre os agentes sociais, o que 

representa maior dificuldade para romper com essa estrutura de poder, em virtude desses elos 

que conservam a ordem social. Todavia, essas estruturas de dominação não são a-históricas; 

pelo contrário, são produtos de um trabalho árduo de reprodução exercido pelo Estado como 

responsável pelo monopólio da violência física e simbólica assim como pelas instituições 

sociais tradicionais como a família, a igreja, a escola (BOURDIEU, 2007).   



 Enfim, a predominância da cultura hierárquica que se manifesta por intermédio das 

representações sociais de poder, do personalismo, das perseguições e da ausência de 

atendimento do poder público municipal que tendem a recuperar disposições incorporadas, 

apesar do contato formal com as instituições modernas.  

Em determinadas ocasiões, em especial nos conselhos de classe, a autonomia 

profissional dos professores de definir os destinos dos alunos é questionada pela estrutura 

“burocrática” que, invariavelmente, materializa os interesses do campo político. Nessa 

situação, os docentes operam constantemente segundo a lógica tradicional; todavia, em 

algumas circunstâncias, geralmente motivadas pelo poder burocrático em contato com o 

campo escolar, os professores recuperam alguns princípios individuais e igualitários próprios 

de outra ética. Entretanto, a força do clientelismo político, da hierarquia e das relações 

pessoais incide demasiadamente na elaboração do universo simbólico dos professores e na 

compreensão do funcionamento da sociedade, ao ponto de restringir avaliações permanentes 

com base em critérios éticos modernos4.   

Na prática, as possíveis estratégias ou projetos pedagógicos individuais idealizados 

por algum professor para, por exemplo, reduzir a indisciplina e construir práticas pedagógicas 

consistentes com vistas a uma efetiva educação dos alunos tendem a ser compreendidas como 

atitudes de questionamento do poder, da hierarquia e da competência profissional da indicada 

equipe gestora da escola, além de esbarrar nos interesses políticos e pessoais de manutenção 

das relações de dominação.  

Os conflitos e a permanente desmotivação dos professores são resultantes desses 

elementos agrupados, que tendem a transferir, sobrecarregar e intensificar as relações de 

dominação sobre a efetivação do trabalho docente. Nessas instituições escolares pesquisadas, 

em virtude da forte hierarquia, não há espaço para a discussão coletiva, a confiança, o reforço 

das relações horizontais e o contratualismo como referências permanentes a serem 

recuperadas pelos agentes escolares. Na realidade, a rigidez hierárquica dissemina uma lógica 

de dominação sustentada no autoritarismo, que é transferida para todas as dimensões do 

                                                 
4 A dubiedade ética é a principal conseqüência cultural desse fenômeno social. Os agentes não conseguem 
pensar, agir e refletir, em todas as esferas sociais, apenas com as referências de um pensamento mais unificado, 
articulado e racional. A sociedade brasileira não é composta por uma ética de tipo absoluta, permanente e 
hegemônica; pelo contrário, os agentes tomam suas decisões, em geral, movidos por conveniências e 
interessados em participar dos núcleos de poder, sem se preocupar em defender uma posição política permanente 
ou manter uma regularidade de pensamento. Há mudança de comportamento ético, de acordo com os interesses 
em jogo. Essa multiplicidade ética, que funciona de acordo com as circunstâncias, contribui para uma reflexão 
mais aprofundada a respeito da capacidade da sociedade brasileira de constituir mecanismos intermediários que, 
ao mesmo tempo em que mantêm intocada a estrutura social, conseguem resolver os problemas, com base em 
conceitos socialmente antagônicos.  



sistema, inclusive para a sala de aula na qual tende a encontrar-se com a herança formativa 

conservadora dos professores.  

É significativo destacar que aparecem contradições nesse universo social; todavia, não 

há força nem elos culturais suficientes para transferir a experiência individual de defesa do 

controle do trabalho docente para uma dimensão mais abrangente e organizada, próxima a 

alguma referência coletiva ou de classe associada à luta pelos direitos profissionais; a lógica 

de poder e dominação, consolidada nas relações pessoais, patrimoniais e no clientelismo 

político, compartilhada pelo conjunto da sociedade, torna-se a principal referência para a 

resolução dos problemas na escola.  

 

Considerações finais  

 

Esse artigo demonstra a força da cultura hierárquica em suas diversas manifestações 

na instituição escolar ao apresentar as respostas intermediárias formuladas pelos agentes para 

solucionar os problemas que surgem no cotidiano. O texto revela que os elementos culturais 

tende a instituir limites para a efetivação da gestão escolar democrática em um contexto 

tradicional, pois a condição para o desenvolvimento de relações mais democráticas é o 

aprofundamento da confiança e dos sentidos culturais associados ao contratualismo, ao 

igualitarismo e a noção de bem comum. 

Em geral, alguns agentes conseguem perceber as possibilidades transformadoras 

associadas à instituição escolar; todavia, em razão dos valores conservadores compartilhados 

no universo simbólico e da tradição cultural avessa a rupturas, não avançam no sentido de 

formular saídas mais radicais para solucionar as contradições próprias do universo escolar e 

da dinâmica social. Dessa forma, as contradições não se manifestam com a intensidade 

necessária para contrapor-se ao universo cultural hierárquico estabelecido e gerar respostas 

mais coletivas, transformadoras e de essência democrática em oposição ao conjunto de 

valores vivenciado e compartilhado pelos agentes escolares. 

Na prática, os valores modernos fundados no contratualismo e na estrutura do Estado 

republicano de direito não conseguiram penetrar no universo simbólico do conjunto dos 

agentes escolares a ponto de servir permanentemente como referência lógica e teórica a ser 

buscada para a solução dos problemas cotidianos. Nesse contexto analisado, caracterizado por 

uma forte cultura hierárquica e personalista, os fundamentos básicos para a edificação da 

gestão escolar democrática não foram consolidados, pois os sentidos culturais associados ao 

contratualismo não se constituiram efetivamente. Pelo contrário, esses fundamentos modernos 



foram, com o decorrer dos anos, subsumidos à cultura hierárquica tradicional e, em grande 

parte, serviram para redimensionar as antigas estruturas de poder. 

Apesar das contradições, nessas sociedades, serem tendencialmente resolvidas com 

procedimentos intermediários, a pressão externa por efetivas transformações estruturais pode 

ser considerada a principal estratégia para a mudança social. A principal luta dos 

trabalhadores dos contextos tradicionais deve estar associada as reivindicações nacionais da 

sociedade civil oriundas dos modernos centros industriais associadas a presença das 

instituições republicanas modernas no cotidiano social. Evidentemente, o desenvolvimento de 

um sistema educacional mais articulado e consistente não anularia o caráter intermediário 

constitutivo da identidade social brasileira, mas restabeleceria os referenciais modernos como 

perspectiva concreta para a resolução dos problemas e como fundamento cultural capaz de ser 

buscado, permanentemente, pelos agentes no cotidiano da escola.  
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