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RESUMO 

 

A busca pelo comprometimento, por parte das organizações, deve ser uma 

constante, frente a inúmeras mudanças pelas quais o mundo corporativo está 

passando e na velocidade em que está passando. Tendo em vista o acesso 

constante à informação, a competitividade por profissionais qualificados no mercado 

de trabalho, as novas perspectivas da valorização do capital humano, as novas 

tecnologias, o respeito ao indivíduo diante dessas e inúmeras outras características, 

as organizações tem mudado sua postura frente ao relacionamento com seus 

colaboradores, aprimorando a maneira que lidam com estes. Assim, enfatiza-se a 

liderança dos grupos para interagir de forma colaborativa, particularmente, em se 

tratando de organizações educacionais, pois neste tipo de instituição se encontra o 

berço da formação do capital intelectual. Dessa forma, tanto professores, quanto 

diretores e coordenadores têm em mente uma postura colaborativa, pautada em 

comprometimento e marcada por reconhecimento, cada qual com seus objetivos. 

Esta dissertação é um estudo de caso de caráter qualitativo, cujo objetivo é 

investigar as relações de poder, comprometimento e reconhecimento que interferem 

na gestão e são aplicadas na prática do cotidiano de uma IES. O produto da 

pesquisa – angariado por meio de entrevistas não estruturadas, registradas em um 

diário de campo – é analisado de modo a levar à inferência de que as relações de 

poder não apenas afetam a dinâmica organizacional e a saúde dos colaboradores 

como também influem na qualidade do serviço educacional prestado pela IES. 

 

Palavras-chave: Governança. Relações de poder. Gestão Educacional. Instituição 

de Ensino Superior - IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The search for commitment on the part of organizations must be a constant, facing 

the innumerable changes that the corporate world and the speed is going through. 

The constant access to information, competitiveness for qualified professionals in the 

labor market, new perspectives on the valuation of human capital, new technologies, 

respect for the individual in the face of these and many others characteristics, lead 

organizations to change their attitude towards their relationship with their employees, 

since they need to improve the way they will deal with them through their power 

relations. Thus, they should focus on the leadership of the groups to interact in a 

collaborative way, particularly in the case of educational organizations. This position 

is even more evident, because this type of institution is the cradle of the formation of 

intellectual capital. In this way, it is essential that both teachers, directors and 

coordinators have in mind a collaborative position, based on commitment and 

recognition, it is necessary for organizations to constantly adapt to the new realities 

and needs of the market and of individuals. This dissertation made a qualitative and 

phenomenological case study, whose objective was to investigate the relations of 

power, commitment and recognition that interfere in the management and were 

applied in the daily practice of an IES. The research output - collected through 

unstructured interviews, recorded in a field journal - was analyzed in a way that leads 

to the inference that power relations not only affect organizational dynamics and 

employee health but also influence quality of the educational service provided by 

IES. 

 

Keywords: Keywords: Governance. Power Relations. Educational Management. 

Institution of Superior Education - IES. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm representado, historicamente, 

não apenas um veículo de propagação de conhecimento e desenvolvimento de 

ciência tecnologia, como difunde também novas práticas corporativas que oferecem 

subsídio para o desenvolvimento da sociedade como um todo (SANTOS 2008). 

Inclusive, no contexto do trabalho do docente, o comprometimento do 

indivíduo com as organizações vai muito além do ambiente organizacional em si, 

pois está ligado aos inúmeros meios de interação pelos quais este vivencia a vida 

pessoal e profissional.  

É importante ressaltar que o indivíduo passa por uma transformação quando 

é inserido em um ambiente de trabalho e que nesse ambiente organizacional é 

relevante que empresa e colaborador estejam alinhados, ou seja, que possuam 

objetivos convergentes, o que favorece o comprometimento e reconhecimento. 

Entre 1950 e início de 1960 o comportamento organizacional tornou-se uma 

preocupação das organizações. Silva (2005, p.15) relaciona “o ajustamento pessoal 

do trabalhador na organização e os efeitos dos relacionamentos intragrupos e estilos 

de liderança”, levando ao entendimento de comportamento organizacional, com foco 

adaptacionista, entre os indivíduos e os grupos nas organizações. O contexto dos 

estudos de comportamento organizacional engloba a dinâmica de grupos e as 

características que carregam, dentre eles: “solidariedade, continuidade e duração da 

associação, tamanho, papel e natureza das tarefas do grupo, objetivos e produção 

grupal, autonomia e acomodação dentro da organização”.  

Para que haja solidariedade grupal seus membros precisam ter certo nível de 

consenso interpessoal, a fim de atingir, de forma mais rápida e eficiente, os 

resultados esperados. Para alavancar esse processo, é preciso reconhecer, no 

âmbito individual, as correlações entre o comprometimento do colaborador e o 

reconhecimento deste pela organização, por seus pares e clientes.  

Este estudo de caso tem como finalidade investigar as relações de poder no 

contexto de uma IES e suas implicações no comprometimento organizacional dos 

professores e coordenadores, verificando como tais relações afetam a dinâmica 

acadêmica entre professores, coordenadores e diretores da instituição, a partir da 

perspectiva dos professores e coordenadores (analisada através de entrevistas não 

estruturadas realizadas nas dependências da IES). Dito de outra forma, este estudo 
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trata de verificar como os interesses dos sujeitos envolvidos nas relações (poder) 

interferem nas práticas de comprometimento e reconhecimento. 

Da mesma forma, será analisado como, a partir das relações de poder e do 

processo de comprometimento, se dá o reconhecimento dos professores na IES; de 

modo que as categorias analíticas são abordadas, nesse contexto, ao decorrer do 

trabalho. Pode-se sustentar como hipótese que relações de poder baseadas no 

reconhecimento (cooperação, valorização e respeito) tendem a desfavorecer o 

comprometimento dos professores.  

As relações de poder, neste estudo, serão consideradas a partir de sua 

concretização formal: as relações de trabalho (FARIA, 2017), as relações de 

trabalho são uma das expressões materiais das relações de poder. Assim, no que 

diz respeito aos aspectos das relações de poder que influenciam as relações de 

trabalho e, consequentemente, o comportamento organizacional.  

 

1.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

 

Considerando o contexto apresentado, levando em consideração o 

comprometimento organizacional e as relações de poder, pretende-se com este 

estudo entender como as relações de poder interferem nos processos de 

comprometimento e reconhecimento organizacional em uma IES. 

O problema de pesquisa apontado suscita ainda as seguintes questões: 

 Quais as relações entre comprometimento do trabalhador e seu 

reconhecimento pela gestão da organização? 

 Como as relações de poder interferem na gestão e na dinâmica da 

instituição?  

 

A hipótese levantada para nortear esse estudo é: 

 As relações de poder estabelecidas na IES pesquisada têm sustentado 

práticas opressoras que limitam as possibilidades de reconhecimento 

dos professores e, consequentemente, o comprometimento dos 

mesmos.   
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A IES abordada nesse estudo é privada, está localizada na Região Sul do 

Brasil e tem sedes em mais de um município, sendo eles densamente povoados. 

Além de polos de Educação à Distância (EaD), que oferecem oportunidades de 

conclusão do ensino superior aos habitantes de municípios mais afastados dos 

grandes centros urbanos. 

Dessa forma a relevância dessa problemática encontra-se principalmente em 

investigar como se delineiam o reconhecimento organizacional dos professores e o 

comprometimento organizacional, mediante as relações de poder adotadas – de 

maneira estrategicamente planejada ou arbitrariamente – pela IES em questão, que 

têm significativa importância no contexto social em que está inserida, tal relevância 

será caracterizada de forma específica (no item 4.2 Caracterização da IES), nesta 

dissertação. 

O problema de pesquisa envolve ainda reflexões sobre como estas relações 

de poder afetam a dinâmica desta instituição, considerando que o reconhecimento e 

comprometimento são importantes ferramentas de perpetuação do negócio e de 

manutenção de um bom clima organizacional.  

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as relações de poder presentes no contexto de uma IES e suas 

implicações no comprometimento e reconhecimento organizacional dos professores, 

coordenadores e diretores.  

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar como as relações de poder afetam a dinâmica acadêmica entre 

professores, coordenadores e diretores da instituição, a partir da perspectiva 

dos professores e diretores.  
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b) Analisar se há e como ocorre, o comprometimento dos diretores, 

coordenadores e professores na instituição. 

c) Analisar se há e como ocorre, o reconhecimento dos diretores, coordenadores 

e professores na instituição. 

 

1.3 Justificativa Teórica e Prática 

 

As organizações apresentam relações de poder baseadas, especialmente, em 

hierarquias e processos de gerenciamento e utilizam-se de tais vínculos de poder de 

forma a solucionar conflitos, por meio de lideranças que influenciem as pessoas a 

alavancar a entrega de resultados. Tal fenômeno pode ser tanto benéfico quanto 

desvantajoso para a instituição em questão. No caso das IES, as relações de poder 

interferem na dinâmica organizacional, comprometendo ou impulsionando o 

comprometimento e o reconhecimento dos professores e de seu papel, valorizando 

ou desprestigiando o trabalho por eles exercido. 

O que justifica esse trabalho de dissertação é a ideia em analisar os aspectos 

das relações de poder e a maneira como tais relações influenciam na entrega dos 

serviços de ensino, mediante o comprometimento e reconhecimento organizacional 

do professor, e no objetivo gerencial de tornar a IES uma referência acadêmica. 

Outro aspecto que justifica o presente trabalho é a reflexão resultante, 

principalmente, acerca das práticas que de fato são aplicadas nas instituições, essas 

que permitem investigar aspectos das relações de poder prejudiciais às relações de 

trabalho e observar procedimentos para maior eficiência e transparência dos 

processos.  

De fato, as pesquisas em áreas vinculadas à gestão de instituições 

educacionais também podem servir para gestores aprimorarem o gerenciamento 

dessas entidades, que não são apenas negócios com finalidade econômica, como 

também são geradoras de conhecimento científico e tecnológico e possuem um 

papel social importante. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão descritos os principais fundamentos teóricos 

relacionados às organizações, o poder, as relações de poder, o comprometimento 

organizacional, o reconhecimento organizacional e à educação superior. 

 

2.1 As Organizações  

 

Todos os tipos de organização apresentam singularidades no que concerne ao 

campo de atuação, à complexidade de funcionamento e gerenciamento e também, 

em virtude do capital humano, no que diz respeito às relações de poder dentro da 

gestão organizacional. Tais características dependem diretamente de diversos 

aspectos delimitadores da dinâmica organizacional empreendida por cada indivíduo 

dentro da entidade – a função por ele executada e as relações de poder e 

comprometimento a que está relacionado – e pela entidade sobre os sujeitos. Esses 

aspectos correspondem à coordenação e o controle das atividades em prol dos 

objetivos da corporação, ao delineamento das atividades organizacionais e 

propósitos visados e, principalmente, ao componente humano propriamente dito, isto 

é, às pessoas fundamentalmente ligadas às praxes da empresa. 

Silva (2005, p. 41-42) descreve alguns aspectos desta relação, sendo o 

primeiro o componente humano, que representa a complexidade “dos 

relacionamentos sociais e da variabilidade ou diversidade dos seres humanos (...), o 

que representa aos pesquisadores e gestores organizacionais e de administração o 

maior desafio no conhecimento das organizações”. 

A coordenação e o controle das atividades têm por base o modelo de divisão 

de trabalho que cada colaborador irá desempenhar. Silva (2005, p. 41-42) afirma 

que é necessário “procurar pessoas com habilidades e/ou conhecimentos 

necessários para desempenhar as diversas necessidades da organização”. 

Contudo, é de suma importância que a gestão das atividades não seja 

imperativa, de forma que o ambiente possa ser menos hostil e mais colaborativo. A 

gestão das atividades e a gestão daqueles que exercem essas atividades é 

estratégica para a empresa, visto que é através da gestão que se evita “realizar 

atividades que não contribuem para as metas da organização ou que podem 

interferir com elas” (SILVA, 2005, p. 42). 
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Outro ponto relevante no exercício dessa função, segundo Silva (2005, p.42), 

é que “os membros da organização precisam de uma estrutura formal que 

especifique papéis, responsabilidades e relacionamentos dentre os participantes 

organizacionais”. 

Um outro aspecto levantado pela autora, é o de que a delimitação das 

atividades organizacionais está relacionada à estratégia que a empresa irá adotar, 

pois irá nortear todas as tomadas de decisão, todas as ações, todas as atividades e 

todos os métodos que a empresa terá (SILVA, 2005, p. 42). 

Com relação aos objetivos e propósitos organizacionais, também destacados 

por Silva (2005), deve-se atentar aos inúmeros desafios que universo corporativo 

apresenta. São cinco as condições desafiadoras: 

1. Administração das organizações num ambiente global; 

2. Projeto e estruturação ou reestruturação das atividades 

organizacionais; 

3. Melhoria da qualidade, da competitividade e o empowerment; 

4. Aumento da complexidade, aumento da velocidade e reação às 

mudanças ambientais; 

5. Administração ética e moral das organizações (SILVA, 2005, p. 

42-43). 

 

Esses desafios que permeiam o presente e o futuro das organizações, 

também abrangem a realidade organizacional das IES, visto que as atividades 

executadas hoje irão refletir financeiramente no futuro das mesmas. 

Uma organização pode ser classificada também, conforme afirma Faria (2017, 

p. 51) como “dois tipos básicos de organização:  

1. As categóricas, que na sociologia são denominadas de 

organizações formais;  

2. As políticas ou de pertença.  

 

Conforme Faria 2017, p. 51 descreve-se como categóricas ou formais aquelas 

unidades complexas que se estruturam de acordo com uma finalidade: econômica, 

diplomática, cultural entre outras, ou seja, baseada em divisão do trabalho e unidade 

produtiva. Já para as organizações políticas ou de pertença, o autor destaca: 

São aquelas que correspondem às suas finalidades políticas práticas, 

podendo ser de luta, de movimentos sociais, de resistência, sejam as 

mesmas planejadas ou, em outro extremo, passageiro-transitórias (FARIA, 

2017, p. 52). 
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Faria (2017, p. 53) destaca ainda um ponto de suma importância para o 

entendimento do escopo de estudo: “toda organização formal corresponde a uma 

forma de exercício do poder materializado através de mecanismos de controle”. Para 

cada forma de organização existem práticas de exercício do poder e seus 

mecanismos de controle, que irão depender dos valores da organização, sua ética 

organizacional, seus objetivos e sua missão, assim como suas particularidades e 

singularidades, conforme esquematizado no Quadro 1, distinguindo melhor a 

classificação entre as organizações e suas formas de gestão, o que irá refletir em 

relações de poder específicas. 

 
Quadro 1: Tipos e Formas de Organização Social 

TIPOS BASE FORMAS 

ORGANIZAÇÃO 
FORMAL OU 

ESTÁVEL 

Normas, regulamentos, 
estrutura, sistema de 

responsabilidade e divisão de 
trabalho. 

DE GESTÃO 

Heterogestão 

Gestão Participativa 

Gestão Cooperativa 

Cogestão 

Autogestão 

ORGANIZAÇÃO 
DE PERTENÇA 

Códigos, valores, disposição 
subjetiva de julgamentos, 

vínculos, elementos 
portadores de um projeto 

político-ideológico, aderência 
social, interesses objetivos e 

subjetivos partilhados e 
propósitos econômicos 

comuns. 

DE 
CONSTITUIÇÃO 

Grupos Básicos: 
Naturais e associativos 

(intencionais e 
circunstanciais) 

Grupos Sociais e 

Categorias Sociais 

Classes Sociais (frações, 

frações autônomas e 

camadas) 

Fonte: Faria, 2017, p. 53 

 

 Os tipos de gestão, encontrados nas organizações, podem delimitar o tipo e o 

nível de engajamento dos seus colaboradores. Dessa forma, é importante identificar 

em qual modelo a empresa está inserida, se há pretensão de obter indícios sobre 

seu funcionamento e sobre a dinâmica organizacional. O sumário apresentado por 

Faria (2017), conforme o Quadro 2 adiante, exemplifica bem os tipos de gestão 

encontrados: 
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Quadro 2: Modelo Básico de Tipos de Gestão 

COMO ADMINISTRA 

  
ISOLADAMENTE EM GRUPO COLETIVAMENTE 

QUEM 
ADMINISTRA 

UM 
Heterogestão 
Absoluta ou 
Monárquica. 

Gestão 
Participativa 
Consultiva. 

Gestão participativa 
representativa. 

POUCOS 
Heterogestão 
Relativa ou 
Oligárquica. 

Gestão 
Participativa 

Grupal. 

Gestão cooperativa ou 
associativa; Cogestão, 

Gestão solidária. 

MUITOS 

Gestão Anárquico-
individualista ou 
Oclocrata (sob o 

comando das 
massas). 

Movimentos 
sociais 

autônomos. 

Autogestão; 
Autoadministração; Gestão 

Democrática. 

Fonte: Faria, 2017, p. 55 

 

 

Os tipos de gestão apresentadas por Faria (2017) fazem referência à gestão 

das unidades produtivas e norteiam este estudo. É com base no entendimento de 

organização, das suas especificidades de tratativa e dos tipos de gestão, ou seja, no 

seu modo operante, que “o coletivo se constitui nas relações de produção das 

condições materiais (objetivas e subjetivas) de existência e se organiza a partir de 

um vínculo social comum” (p. 56). 

Estes vínculos humanos no trabalho são norteados por:  

Dimensões racionais, emocionais (subjetivas) e inconscientes em sua 

relação dialética com o campo exterior. Assim, as condutas dos indivíduos 

em uma organização produtiva não são meros resultados mecânicos da sua 

relação com os objetivos, sejam estes decorrentes do trabalho, das 

experiências interindividuais ou da funcionalidade das estruturas (regras, 

hierarquias, comunicação, decisão). São a materialização das interações 

dinâmicas do sujeito promovidas nas relações entre ele e os objetos no 

campo do trabalho (FARIA, 2017, p. 56). 

 

 Essa relação entre organização e trabalhadores ou colaboradores permeia a 

transformação de tarefas executadas diariamente em metas e objetivos 

conquistados ao longo do dia. 
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2.2 Poder 

 

Ainda que haja resistência ao exercício do poder por aqueles que por ele são 

afetados direta ou indiretamente, Faria (2017, p.124) afirma que “o poder pode e 

deve ser entendido como uma práxis não apenas relacional, mas uma práxis cuja 

natureza fundamenta-se em uma interação, complexa e contraditória”; visto que 

articulações do poder se evidenciam nas organizações, também em contextos de 

tratativa de conflitos, seja na gestão de pessoas e na gestão de atividades por meio 

da relação de lideranças com seus liderados, a noção de poder ajuda a 

compreender o comprometimento dos colaboradores.  

Dessa forma, importa destacar que o exercício do poder não deve ser 

considerado de forma dualista, como tendo necessariamente aspectos negativos ou 

positivos.   

Esta concepção de conceito de Faria (2017, p.124), que afirma que: 

Poder é a capacidade que tem uma classe social (ou uma sua fração ou 

segmento), uma categoria social ou um grupo (social ou politicamente 

organizado) de definir e realizar seus interesses objetivos e subjetivos 

específicos, mesmo contra a resistência ao exercício desta capacidade e 

independentemente do nível estrutural em que tal capacidade esteja 

principalmente fundamentada. (FARIA, 2017, p. 124). 

 

Esta definição de poder será explorada ao longo do trabalho, pois permite 

uma visão mais complexa da categoria em questão. Ainda que não se desconsidere 

que nesta noção “o poder, por girar em torno das relações de produção, não é 

distribuído aleatoriamente, mas é concentrado nas estruturas que são suporte 

àquelas relações” (FARIA, 2017, p. 106). Para o autor o poder não é um atributo 

individual, mas coletivo, o indivíduo se encontra nas relações de poder não como um 

sujeito individual, mas como parte do coletivo. Assim, para efeito deste estudo, 

sempre que houver referência ao exercício do poder por um indivíduo, deve-se 

entender que o mesmo nele não se encontra senão como membro de um grupo ou 

de um coletivo. 

Por conseguinte, Faria (2017, p. 109), define como sendo a organização uma 

mediadora econômica na sociedade, ela delineia “o sistema decisório de autonomia 

controlada, o lugar autônomo de produção ideológica e a dominação psicológica 

sobre seus trabalhadores”.  
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Esse controle e o exercício de poder que as organizações, assim como as 

IES, têm sobre seus colaboradores são percebidos, até mesmo, em seus valores, 

em sua missão e visão, ou seja, por meio de crenças e valores da cultura 

organizacional, expressas também em regras propostas e impostas pelas mesmas, 

sob um controle de certa forma instituído, por vezes imperceptível pela maioria, mas 

que tem por finalidade manter a empresa organizada a fim de submeter os 

colaboradores ao desenvolvimento, crescimento, lucratividade e expansão da 

mesma. 

 

2.3 As Relações de Poder 

 

As relações de poder e o estudo dessas relações são dos assuntos sociais 

mais polêmicos e mais debatidos, e estão inseridos em todos os níveis e em todas 

as áreas da sociedade, pois onde há interação humana, há relações de poder.  

Importante destacar que nem toda a relação de poder é articulada e sentida 

como pacífica ou amistosa, visto que existe a aplicação de punições em caso de 

descumprimento de ordens que conflitam com os valores e objetivos de instituições 

sociais, como as organizações, ou mesmo sociedades; e ainda que as relações de 

poder sejam legítimas, elas sempre evidenciam determinado grau de conflito.  

Nessa vertente Faria (2017, p. 93) indica que, para alguns pesquisadores das 

organizações, o poder é tratado como “o desejo mais pessoal que o indivíduo 

possui, ligado à sobrevivência em um mundo difícil, pois a essência do poder é a 

capacidade de suportar as exigências da vida, de preservar a liberdade de ação e de 

efetuar mudanças”, e são as mudanças que cada indivíduo busca que definem seu 

papel no ambiente organizacional e quanto poder irá adquirir e exercer na hierarquia 

social, visto que alguns apenas desempenham seus papéis de executores e se 

relacionam de forma submissa com o poder exercido por outros agentes 

organizacionais, enquanto outros buscam desempenhar papéis de gestão e ter 

poder e influência sob um número maior de indivíduos, além de almejarem fazer 

parte das escolhas estratégicas da empresa. Faria (2017) argumenta que a ênfase 

no caráter individual do exercício do poder mascara as relações coletivas e como 

estas se articulam para o controle das estruturas organizacionais. 

Estas pessoas que se articulam e exercem poder nas organizações também 

cumprem premissas organizacionais específicas. Faria (2017, p. 111), critica o 
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processo ideológico que subjaz às relações de poder, “é preciso fazer crer que a 

hierarquia, a disciplina e o controle são necessários para o bom andamento dos 

negócios e que o bom andamento dos negócios é necessário para a satisfação dos 

trabalhadores”. 

Ao mesmo tempo, conforme a crítica formulada por Faria (2017, p. 99), “o 

poder [também] está ligado a uma estrutura de dominação, seja de indivíduo, seja 

de grupo (oligarquia), provocado pela apatia das multidões e pela necessidade que 

têm de ser guiada”, essa dominação de pessoas e de suas atividades se faz 

presente de uma forma mais evidente em organizações mais autoritárias em prol de 

resultados levando a uma colaboração passiva do grupo. 

Essas relações de poder estão associadas com os objetivos do ser humano 

como ser individual e como ser social. Outro aspecto que altera o comportamento 

humano nas relações sociais de poder é o comportamento de outra pessoa ou 

grupo, ou seja, o comportamento de um altera o comportamento do outro, e pode 

incitar, dessa forma, um conflito ou pode orientar os outros como agir em situações 

similares. Ou seja, um ambiente hostil pode se tornar cada vez mais hostil, já um 

ambiente colaborativo pode se tornar ainda mais colaborativo.  

Em um ambiente acadêmico educacional é de suma importância que os 

grupos estejam atentos e abertos a novas posturas comportamentais, visto que é um 

ambiente de transformação e de mudança em relação aos comportamentos sociais, 

neste caso, é liderança é fundamental. 

Lideranças dos grupos sociais na construção de símbolos capazes de dar 

sua direção política às escolhas que devem ser realizadas por membros 

desse grupo, escolhas que no plano coletivo tem o intuito de legitimá-las 

para conferir sustentação e coesão do mesmo (FARIA, 2017, p. 97). 

 

Seria possível caracterizar este tipo de exercício de poder como mais 

colaborativo, pois reconhece e partilha o poder nas relações estabelecidas. Essa 

postura colaborativa do poder tende a ser muito utilizada em organizações 

educacionais mais democráticas, que visam à inovação e a formação crítica. 

Segundo Bonat (2010, p. 44), a IES “não pode se distanciar da sociedade, mas 

trabalhar junto com ela, a fim de desenvolver um ambiente acadêmico de qualidade 

e comprometido com a mudança de vida das pessoas”, visto esse ambiente é o 

berço dos novos profissionais. Portanto, torna-se fundamental considerar que um 
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ambiente que possibilita a transformação é um ambiente no qual o poder suscita 

uma lógica colaborativa, conforme aponta Faria, é importante observar como:  

O indivíduo pode transformar-se a si mesmo e transformar os demais e 

como este processo pode ser revelador do comportamento do grupo, de sua 

coesão ou de sua dispersão, de sua unidade e coerência ideológica ou de 

seus conflitos, de seu desenvolvimento político ou de sua falência, da 

firmeza de seus princípios ou de sua flexibilização, de sua capacidade de 

realizar seus interesses ou de seu desmantelamento, de sua condição de 

estabelecer estratégias e prioridades de ação ou de sua desorganização, 

enfim de seu poder (FARIA, 2017, p. 98). 

 

Isso demonstra que a maneira como as relações de poder é estabelecida 

pode estimular o ambiente e pode possibilitar maior ou menor nível de 

comprometimento.  

Percebe-se ao longo do estudo que o poder não é um bem ou um atributo, ou 

seja, não pode ser possuído como um bem material ou como uma condição 

inerente, por exemplo. O poder pode ser exercido, não só pelos agentes que 

representam as organizações, como também pelo colaborador que eventualmente 

discorda do direcionamento e interesses organizacionais, visto que o último, munido 

de conhecimento estratégico e outras especificidades necessárias aos interesses e 

direcionamentos organizacionais, também detém controle, ou seja, poder sobre 

determinadas situações e pessoas.  

 

2.4 Comprometimento Organizacional 

 

 As transformações culturais ao qual o ser humano está exposto, como a 

globalização, as transformações digitais e a acessibilidade tecnológica mudaram de 

forma drástica a postura das sociedades ao longo dos últimos anos, e o 

comportamento organizacional acompanhou essa mudança. Hoje o trabalhador tem 

acesso a inúmeras oportunidades de emprego em tempo real, além de buscar uma 

convergência no que acredita com a forma como a empresa se posiciona diante do 

seu público e da sociedade, ou seja, o indivíduo busca uma proximidade daquilo que 

acredita com o que a organização também acredita, pois dessa forma poderá 

exercer suas atividades de forma mais satisfatória e com maior engajamento, visto 

que converge com os seus propósitos e com seus próprios valores. 

Com base nessa realidade é que as organizações precisam sustentar em 

uma postura de troca e escuta, sem uma imposição do poder cega, em forma de 
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dominação, como foi visto anteriormente, que leve a passividade, frustração e 

ruptura com seus colaboradores, produzindo desmotivação e, até mesmo, perdendo 

estes para outras empresas que tenham uma postura mais colaborativa. Conforme 

aponta Bastos (1993, p. 53) “as inovações tecnológicas se frustram ou perdem a sua 

força caso a organização não disponha de um patrimônio humano efetivamente 

comprometido com o trabalho e que nele encontre condições de auto realização e 

crescimento”.  

Sob este postulado, pode-se considerar que nas organizações de ensino, 

lugar onde se dá o desenvolvimento do capital intelectual, pressupõe-se relações de 

trabalho e de poder que considere as competências de cada indivíduo para que este 

encontre motivação e se torne ainda mais comprometido, já que o compromisso com 

a prática profissional implica em um compromisso com o processo educacional e a 

sociedade como um todo. 

Para Zanelli (2008, p. 90) o comprometimento organizacional está associado 

ao “grau de identificação de uma pessoa com os valores e objetivos da organização 

e está associado a uma disposição de trabalhar em prol da organização”, podendo 

assim ter um sentido, até mesmo, de lealdade. Ainda conforme o autor há dois 

componentes fundamentais para o entendimento do comprometimento, são eles: o 

componente afetivo e o componente normativo.  

O componente afetivo, “se refere ao vínculo emocional e a identificação do 

ser humano com a organização onde trabalha em função do atendimento de 

necessidades e expectativas pessoais” (ZANELLI, 2008, p. 90). No componente 

instrumental o autor aponta que corresponde ao nível que o colaborador se encontra 

ligado à organização devido ao reconhecimento dos custos associados com a sua 

saída da organização, de forma que nela permanece porque precisa. 

Já o comportamento normativo “se refere à interiorização, por parte do 

trabalhador, de valores e padrões culturais, que geram sentimento de dever do 

trabalhador de continuar trabalhando e contribuindo com os propósitos da 

organização” (ZANELLI, 2008, p. 90). 

Assim, o comprometimento diz sobre uma troca, quando o colaborador 

percebe o valor associado ao próprio trabalho, se sente favorecido e reconhecido. 

Isso só é percebido, para Zanelli, diante da afirmação de que: 
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As pessoas se identificam com as organizações quando conhecem, 

entendem e legitimam o que se espera delas; recomendam as organizações 

onde trabalham para outras pessoas; crêem que elas contribuem para 

preservar o meio ambiente e melhoram a vida da comunidade; orgulham-se 

do lugar onde trabalham; percebem que o tratamento é igualitário e de 

excelência para trabalhadores, clientes, fornecedores e acionistas e 

sentem-se parte das decisões que afetam suas vidas e o trabalho que 

realizam (ZANELLI, 2008, p. 91). 

 

Essa visão demonstra uma nova perspectiva diante da competitividade de 

mercado, visto que para Zanelli (2008, p. 91) “o uso do conhecimento como valor 

diferencial entre organizações tem ocasionado nova postura e necessidade de 

fortalecer o comprometimento”, ou seja, mais do que nunca as organizações devem 

estar ainda mais comprometidas com seus colaboradores, não sendo uma via de 

mão única e sim de duas mãos, com uma troca constante de valores, sendo esta 

troca percebida pelos colaboradores. Com esse intuito o autor afirma que: 

O alcance dos objetivos organizacionais depende cada vez mais do 

envolvimento efetivo e ativo dos trabalhadores, sob uma gestão consciente 

e articulada e empenhada em fazer escolhas estratégicas fundadas em 

percepções e atitudes compartilhadas, ancoradas em conexões por todas 

as partes da organização, buscando contribuir para a expansão da 

consciência coletiva e a construção do pretendido comprometimento com o 

processo de consolidação estratégica (ZANELLI, 2008, p. 91-92). 

 

Essa percepção da busca de autonomia leva a motivação pessoal e 

profissional que está ligada ao comprometimento de ambas partes, pois está 

pautado em valores pessoais e de trabalho, influenciando assim as atitudes diante 

do valor associado e percebido nas ações organizacionais. 

A motivação está associada ao comprometimento e ao comportamento 

organizacional e é descrita por Silva (2005, p. 221) como “alguma força direcionada 

dentro dos indivíduos, pela qual eles tentam alcançar uma meta, a fim de preencher 

uma necessidade ou expectativa”, isso porque está relacionada às escolhas de cada 

indivíduo e ao valor que este vê associado a sua atividade laboral, sendo possível 

perceber que há troca entre o colaborador e a organização.  

Silva (2005, p. 221) discorre sobre as características do conceito de 

motivação, destacando que: 

 A motivação é definida como um fenômeno individual – cada 

pessoa é única e todas as teorias maiores assim o consideram; 

 A motivação é descrita, geralmente, como intencional – considera-

se que esteja sob o controle do trabalhador e comportamentos 
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que são influenciados pela motivação são vistos como escolhas 

de ação; 

 A motivação é multifacetada – os fatores de maior importância 

são:  

1. O que mantém as pessoas ativas (estímulos); 

2. A força de um indivíduo para adotar o comportamento 

desejado (escolha do comportamento). 

 O propósito das teorias de motivação é predizer comportamento – 

a motivação não é comportamento em si, e não é desempenho, 

motivação se refere à ação e às forças internas e externas que 

influenciam a escolha de ação de um indivíduo  

 

Essa interação entre motivação, comportamento e comprometimento 

organizacional demonstra a complexidade do tema, visto que uma atitude, tanto do 

colaborador quanto da organização, pode mudar toda a percepção de interação 

entre ambos. Para o indivíduo é fundamental que o ambiente instigue ao máximo o 

que o motiva, pois dessa forma, terá seu desempenho ainda mais elevado, o que no 

caso de uma instituição de ensino não só beneficia as metas da direção, como 

favorece a entrega de um ensino de qualidade. Pode-se ter melhor entendimento do 

esquema de motivação através da Figura 1: 

 

Figura 1: Modelo de motivação 

Necessidades
ou expectativas

Resultam em
Força 

direcional
Para alcançar

Metas 
desejadas

Que provêemRealizaçãoRetorno

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2005, p. 222 

 

As inúmeras variáveis relacionadas ao tema motivação devem estar sempre 

no radar de todos os gestores, e estes devem se atentar “ao nível de motivação dos 

seus participantes, encorajando seus assistentes e subordinados ao direcionamento 

dos esforços ao alcance dos objetivos e metas da organização” (SILVA, 2005, p. 

222), pois é através da satisfação das necessidades de cada indivíduo que se 

conquistam altos níveis de motivação e comprometimento. Por meio deste 

raciocínio, compreende-se que esse entendimento das necessidades de cada 

colaborador deve ser feito através de uma boa gestão pautada em um 
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relacionamento transparente, ou seja, é fundamental que o gestor conheça bem 

seus funcionários e entenda as necessidades e anseios de cada um, pois cada 

indivíduo é um ser único diante de suas características psicológicas, físicas, suas 

vivências sociais e culturais, que percebe e reage singularmente à realidade social 

das organizações no geral. 

Nesse contexto, portanto, se enquadra o comprometimento organizacional 

que está ligado a maneira que as relações de poder são exercidas pela organização 

e como estas resultam em motivação e expressam o reconhecimento de seus 

colaboradores. O desempenho individual de cada trabalhador indica assim o 

estabelecimento de uma ligação entre suas necessidades, suas metas e metas da 

instituição, convergindo em resultados para ambos. 

 

2.5 Reconhecimento Organizacional 

 

O reconhecimento organizacional está unido ao comprometimento, ou seja, 

reconhecer um profissional por um trabalho é uma forma de manter esse na 

instituição de maneira motivada, comprometida e principalmente produtiva. Pois, de 

acordo com Testa (2016, p. 01), “o reconhecimento pode ser um aspecto constitutivo 

de algum tipo de poder social”. 

Honneth (2003) discute sobre a noção de reconhecimento em um âmbito 

social mais amplo, problematizando o tipo de auto relação que caracteriza o 

reconhecimento do direito e como é possível uma pessoa desenvolver uma 

consciência de ser sujeito de direito. Para o autor, os sujeitos de direito precisam 

estar em condições de desenvolver sua autonomia para que possam decidir sobre 

suas questões morais. Portanto, a luta por reconhecimento nas sociedades deve ser 

vista como uma pressão permanente, as quais novas condições para a participação 

na formação pública da vontade venham à tona.  

Ainda segundo Honneth (2003), dentre as formas de reconhecimento do 

direito são postas em relevo as propriedades gerais do ser humano. Em relação à 

valoração social, são seus predicados que tornam os indivíduos diferentes dos 

demais, por meio de sua singularidade. Outra forma de reconhecimento é a 

comunidade de valores ou solidariedade, considerada um tipo normativo que 

corresponde às diversas formas de auto relação valorativa. Esta esfera do 

reconhecimento pode ser vista como base da vida social, onde as propriedades 
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diferenciais dos seres humanos são vistas de forma genética, vinculativa e 

intersubjetiva. 

A necessidade do indivíduo de ser reconhecido e valorizado pelos outros, 

demonstra o quanto as pessoas precisam estabelecer e manter vínculos 

interpessoais. Portanto, o reconhecimento e valorização são influenciados pelos 

valores e pela percepção individual desses elementos (KRAMER; FARIA, 2007, 

p.96).  

Há também um tipo específico de reconhecimento que se dá através da troca 

social e que remete o conceito, particularmente, à realidade organizacional. Neste 

caso, a troca dos produtos/serviços representa reconhecimento de uma satisfação 

sobre um papel na divisão social do trabalho, na satisfação das necessidades da 

comunidade como um todo (BORMAN, 2009). 

Em contexto similar, o reconhecimento do subordinado quanto ao poder 

causal inerente à posição do gestor (chefe), é o que o faz aquele indivíduo agir de 

certa forma e não de outra. Contudo, o comportamento decorrente desta relação de 

reconhecimento pode se tornar “tal como regra” (PORPORA, 1989, p. 197).  

Den Brink e Owen (2007, p. 19, tradução nossa) identificam duas maneiras de 

relação entre reconhecimento e poder: 

1. A forma de poder pode “guiar e circunscrever a interpretação 

dos princípios de reconhecimento”. 

2. A emergência e demarcação dos princípios de reconhecimento 

podem por si próprios serem produto das relações de poder.  

 

Em ambos os casos, a associação entre reconhecimento e poder é entendida 

em termos da ligação que subsiste entre o princípio de reconhecimento normativo e 

relações de poder, sendo que as relações de poder são entendidas no 

reconhecimento como uma condição externa da interpretação e aplicação de 

princípios normativos independentemente de dados, e o reconhecimento como 

sendo a condição de emergir e individualizar tais princípios, a qual é finalmente 

revelada como meras derivações ou disfarce ideológico das relações de poder 

(TESTA, 2017). 

Dentro desse contexto de relações de poder, reconhecimento e 

comprometimento organizacional serão analisados o universo da educação superior 

para a elaboração da discussão dos resultados nesta dissertação. 
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2.6 Educação Superior 

 

O interesse da sociedade pela educação superior tem aumentado 

significativamente é possível afirmar que a história do progresso humano coincide 

com a história dessas instituições (COLOSSI; CONSENTINO; QUEIRÓS, 2001). A 

partir do momento que o modelo de mercado se transforma, acompanhado de um 

intenso movimento de transformações econômicas, políticas e socioculturais, as 

instituições de ensino superior ganham um papel de destaque por sua capacidade 

de produzir e transferir conhecimento científico capazes de serem aplicados na 

produção de bens de serviço (PORTO; RÉGNIER, 2003). 

Segundo Trigueiro (2016) o campo do ensino superior no Brasil destaca-se 

por duas principais características: a privatização e a fragmentação institucional. 

Ainda conforme o autor no ensino superior, as universidades convivem com uma 

grande quantidade de instituições de ensino superior de pequeno porte, estas são 

em geral instituições especializadas, credenciadas pelo governo federal para conferir 

diplomas nas mais diversas especialidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) contribuiu de maneira 

expressiva para a relevância econômica das IES no Brasil, principalmente devido à 

avaliação do ensino ofertado, o que tem promovido prioridades para a melhoria da 

qualidade das instituições. Mesmo para as IES privadas, a autorização e 

reconhecimento de cursos, o credenciamento, supervisão e avaliação são realizados 

pelo Governo Federal (BRASIL, 1996). 

Além da lei de diretrizes e bases, algumas questões referentes ao ensino 

superior também foram ponderadas pelo Banco Mundial em 1995 no documento “La 

enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia”. Esse documento 

delimita os desafios enfrentados pelo setor e apresenta este como responsável pela 

formação daqueles que devem ocupar os cargos de responsabilidade, tanto no setor 

privado quanto público. “Assim sendo, atribui-se às instituições universitárias, a 

função social de formar a identidade nacional, pois entende-se que o 

desenvolvimento desse nível de ensino está atrelado ao desenvolvimento 

econômico, responsabilizando o setor pelo aumento da produção e expansão do 

crescimento econômico” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 01). Conforme ponderam 

Porto e Régnier: 
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Com o apoio de organismos internacionais, tais como UNESCO, Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, associou-se à 

educação com o desenvolvimento econômico e o aumento da produtividade 

dos países. Assim como outros setores da economia, o setor educacional 

iniciou um processo de ampliação, aquisição e fusão de IES, gerando 

grandes instituições que concentram uma parte significativa dos alunos do 

país (2003, p. 09). 

 

Sendo assim, as IES também sofrem os efeitos das mudanças 

socioeconômicas do cenário nacional, que enfrentam as políticas educacionais, as 

flutuações da demanda por seus cursos e as mudanças constantes nas 

necessidades de seus alunos. Dessa forma, as instituições vêm à necessidade de 

reavaliar o seu modelo de gestão e buscar melhores táticas de gerenciamento dos 

seus recursos: “A competição, a busca por maior qualidade, os recursos escassos e 

a necessidade de prestar contas de avaliação acadêmica e institucional, são alguns 

percalços enfrentados pelas IES” (MEYER JUNIOR; PASUCCI; MANGOLIM, 2012, 

p. 50).  

Posto que as relações de poder estão presentes nas corporações, bem como 

nas IES – sendo essas consideradas organizações – é válido o estudo de caso 

proposto na pesquisa em questão, pois permite compreender a dinâmica e 

configuração dos processos gerenciais de uma IES de forma a estudar os reflexos 

das relações de poder estabelecidas no reconhecimento organizacional e no 

comprometimento dos professores. Como os novos paradigmas das instituições 

emergentes no modelo de expansão do ensino superior proveniente do final do 

século XX influenciam diretamente na sustentabilidade das organizações 

universitárias, pode-se supor que as IES que não são capazes de sustentar, 

minimamente, relações democráticas e respeitosas com seus colaboradores estão 

mais vulneráveis no competitivo cenário educacional brasileiro (TAVARES, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia empregada na presente 

pesquisa, com a finalidade de atingir os objetivos propostos, bem como o 

embasamento teórico utilizado para a sistematização e análise dos dados.  

Inicialmente, são descritos os procedimentos metodológicos e os detalhes da 

fase de coleta de dados. Em seguida, é demonstrado o tratamento efetuado para 

análise das entrevistas não estruturadas ou em profundidade e, na sequência, os 

resultados da pesquisa. 

 

3.1 Natureza da pesquisa e procedimentos de coleta de dados 

 

Este trabalho de pesquisa consiste em um estudo de caso de natureza 

qualitativa – exploratória – que utiliza como método a fenomenologia e, como 

ferramenta principal, a observação participante. As formas de coleta e registro de 

dados utilizados foram o diário de campo, conversas informais e entrevistas não 

estruturadas – ou seja, a base das entrevistas foi a mesma para todos os 

entrevistados, porém não aplicada de maneira uniforme. As entrevistas abordaram a 

experiência dos entrevistados no que diz respeito ao roteiro norteador Apêndice 5, 

visando a melhor coletar os dados. 

Os entrevistados correspondem aos diretores (cargos máximos da IES), 

coordenadores (dirigentes das coordenações de cursos ofertados pela IES, sendo a 

maioria portadora do grau de mestre) e professores (integrantes do corpo docente 

da IES, que inclui especialistas, mestres, doutores e pós doutores). 

É importante salientar que autora desta pesquisa é coordenadora educacional 

da IES em estudo. Nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida concomitantemente 

ao desenvolvimento do trabalho, de forma que a autora tem uma participação ativa 

nos processos institucionais, mas ao mesmo tempo tem acesso à realidade da IES 

de forma ampla e, em certa medida, privilegiada. Sendo assim, trata-se de um 

estudo no qual se fez uma proposição do uso de ferramentas de coleta de dados 

empíricos que permitisse certo distanciamento instrumental da pesquisadora com a 

realidade estudada. Neste sentido, são reconhecidos os limites da neutralidade 
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científica sem perder de vista as possibilidades de estudar a realidade com 

objetividade.  

Enquanto pesquisa de campo, o presente estudo procurou coletar dados que 

permitissem responder ao problema levantado pela pesquisadora, relacionados a 

grupos, comunidades ou instituições, com o objetivo de compreender os mais 

diferentes aspectos de uma determinada realidade (MARCONI; LAKATOS, 2001). 

Assim também, enquanto um estudo de caso, “procura compreender e retratar a 

particularidade e a complexidade de um grupo” (MARTUCCI, 2001, p.167).  

De acordo com Yin (2001, p. 19), o “método de estudo de caso é preferível 

em casos que abrangem a observação de organizações e gerenciamento”, bem 

como casos de análise em âmbito administrativo, como é o caso elencado na 

presente pesquisa. Destaca-se ainda, que o método de estudo de caso possibilita 

variedade de ferramentas investigativas, tais como entrevistas e observações, 

portanto, adequado aos instrumentos de pesquisa elencados aqui (YIN, 2001). 

Compreende-se também que com os métodos qualitativos propostos, é 

possível obter uma compreensão mais aprofundada do problema de pesquisa. 

Segundo Malhotra (2005), quando a pretensão é pesquisar aspectos mais profundos 

e menos perceptíveis com relação ao comportamento humano, como percepção, 

atitudes e julgamento, a pesquisa qualitativa é o modelo mais adequado, com isso, 

os aspectos que não podem ser medidos diretamente, tais como, sentimentos, 

pensamentos e intenções, são também considerados. 

A descrição das respostas às entrevistas e da observação, assim como a 

análise de documentos, foram articuladas a partir das diversas reflexões dos 

envolvidos, registradas em anotações no diário de campo que, segundo Certau 

(2012, p. 53) “é onde pulsam elementos que fazem a biografia dos sujeitos 

praticantes, nos seus mais variados movimentos cotidianos”.  

Nesse sentido, Araújo et al. (2013, p. 54), explica que o diário tem sido 

empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação das vivências e 

narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço para compreendê-las. O diário 

também é utilizado para retratar os procedimentos de análise do material empírico, 

as reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; portanto 

ele evidencia os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada 

estudo ao seu término.  
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Logo, o caminho de investigação do cotidiano da IES em estudo e as suas 

relações de poder levaram à escolha do diário de campo como um dispositivo de 

registros e interlocuções da pesquisa, assim, tornando-o o prontuário dos 

movimentos, dos relatos/entrevistas, do tempo, do espaço, das leituras e das 

observações que ocorreram durante o estudo. 

Para tanto, este estudo propõe-se a dialogar com as evidências e dados 

vinculados ao fenômeno do comprometimento organizacional, do reconhecimento 

articuladas às relações de poder estabelecidas e sustentadas dentro da IES. As 

descrições desses elementos na IES amparam o caráter interpretativo do estudo em 

questão. 

As análises interpretativas foram direcionadas ao problema de pesquisa 

proposto, por meio dos fundamentos teóricos da pesquisa, então concentrados na 

discussão dos temas de comprometimento organizacional, reconhecimento 

organizacional e relações de poder, através do método fenomenológico. 

O método fenomenológico, segundo Serapioni (2000), considera que a 

validade de uma pesquisa se baseia nos recursos do sentido comum que refletem a 

normalidade predominante entre os sujeitos estudados. Assim sendo, é na 

linguagem dos entrevistados que se torna possível perceber e presumir a 

generalização dos achados, pelo menos nas comunidades que compartilham as 

mesmas características culturais dos sujeitos analisados, que para este estudo são 

os diretores, coordenadores e professores.  

De fato, com base na análise da linguagem dos entrevistados, podem-se 

identificar aquelas expressões cotidianas típicas que representam a experiência 

coletiva do grupo (CASTRO; BRONFMAN, 1997). Nas reflexões de Minayo e 

Sanches (1993), afirma-se que a fala dos entrevistados torna-se reveladora de 

condições estruturais, de sistema de valores, normas e símbolos e reproduz as 

representações de grupos determinados. Para Boava e Macedo (2010) a questão da 

fenomenologia se encontra em ascensão nos estudos organizacionais, revelando 

que há interesse crescente por parte dos pesquisadores em se chegar à essência 

dos fenômenos pesquisados.  
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3.2 Definição de Categorias Analíticas ou Variáveis  

 

O presente estudo é pautado em alguns termos que serão relevantes para o 

desenvolvimento dessa pesquisa: 

a. Poder: “é a capacidade que tem uma classe social (ou uma sua 

fração ou segmento), uma categoria social ou um grupo (social ou 

politicamente organizado) de definir e realizar seus interesses 

objetivos e subjetivos específicos, mesmo contra a resistência ao 

exercício desta capacidade e independentemente do nível 

estrutural em que tal capacidade esteja principalmente 

fundamentada” (FARIA, 2017, p. 124). 

b. Comprometimento Organizacional: o alcance dos objetivos 

organizacionais depende cada vez mais do envolvimento efetivo e 

ativo dos trabalhadores, sob uma gestão consciente e articulada e 

empenhada em fazer escolhas estratégicas fundadas em 

percepções e atitudes compartilhadas, ancoradas em conexões por 

todas as partes da organização, buscando contribuir para a 

expansão da consciência coletiva e a construção do pretendido 

comprometimento com o processo de consolidação estratégica 

(ZANELLI, 2008, p. 91-92). 

c. Reconhecimento Organizacional: “o reconhecimento é a admiração 

de alunos e diretores, é ter a dignidade de dizer eu sou 

reconhecido. É o respeito. E, sobretudo, atente para o fato de que, 

entre bilhões de pessoas neste mundo, as que você se importa que 

seja os seus alunos se tornem melhores para a sociedade. Isto é, o 

reconhecimento é algo profundo, é de fato produzir a diferença no 

desenvolvimento humano seu e do outro”. (PROFESSORES E 

COORDENADORES ENTREVISTADOS, 2018). 

 

Para Faria (2017), o poder é uma capacidade necessariamente coletiva, de 

forma que o indivíduo se insere nas relações de poder (no seu exercício) não como 

tal, mas como parte do coletivo, ainda que se valendo de atributos pessoais, tais 

como liderança, carisma, conhecimento, autoridade, etc. 
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3.3  População e Amostra / Critérios de Escolha dos Casos 

 

População, de acordo com Marconi e Lakatos (2001, p. 123), constitui-se de 

um conjunto de indivíduos que possuem pelo menos uma característica em comum. 

O que no caso do presente estudo, consiste em atuar como diretor, coordenador ou 

professor da IES. 

No presente estudo, a população participante da pesquisa foi escolhida sob 

critérios de relações de poder, comprometimento e reconhecimento dentro da 

administração da IES. 

 

3.3.1 Definição dos Grupos Estudados 

 

Neste item são apresentados os grupos que compõem o estudo, isto é, os 

agentes entrevistados durante a coleta de dados e abordados analiticamente 

durante a pesquisa. Para cada um deles – os grupos estudados – foi elaborada sua 

definição constitutiva e operacional. 

Os indivíduos pesquisados compreendem integrantes da IES em questão, de 

forma hierárquica, sendo estes diretores administrativos, coordenadores de cursos 

ofertados pela instituição e os professores formadores do corpo docente em 

atividade na IES. 

 

3.3.2 Diretores 

 

No que se refere aos diretores, cabe a eles tomar as providências – de 

caráter administrativo – correspondentes e essenciais para efetivar a construção do 

projeto educacional (ARANHA, 2000). 

Para Reis (2000) o diretor deve envolver-se na organização de reuniões 

pedagógicas, desenvolver ações voltadas aos temas relativos à IES, às adaptações 

curriculares, bem como convocar profissionais externos para dar suporte aos 

docentes/professores e às atividades programadas. Além disso, a direção necessita 

ter uma liderança ativa, incentivar o desenvolvimento profissional docente e 

favorecer a relação entre escola e comunidade (REIS, 2000). 
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3.3.3 Coordenadores 

 

São profissionais que atuam entre a direção, professores e alunos. As 

funções de articulação desempenhadas pelo coordenador de curso abrangem 

professores, os próprios estudantes, a legislação educacional e o Projeto Político 

Pedagógico do Curso (PPC). 

Embora Reis (2000) aponte que muitas vezes a prática, na educação, é 

dificultada pelas exigências das atividades burocráticas e administrativas, a esse 

profissional que precisa ser atuante, promovendo ações que envolvam o 

acompanhamento, discussões e avaliações em conjunto com os participantes do 

projeto educacional, a fim de exercitar as dimensões educacional, social e política, 

inerentes a sua função, como a parte de reter alunos. 

 

3.3.4 Professores 

 

Os professores apresentam funções essenciais na estrutura e no 

funcionamento do sistema educacional de uma IES. Suas opiniões podem fornecer 

subsídios relevantes para a compreensão de como estão sendo desenvolvidos 

projetos no mercado de trabalho. 

Estudos sobre a atuação do professor apontam que o sucesso de sua 

intervenção depende da implementação de amplas mudanças nas práticas de 

ensino, quais sejam: a adoção de novos conceitos e estratégias, como a educação 

cooperativa; a adaptação ou (re) construção de currículos; o uso de novas técnicas e 

recursos específicos; o estabelecimento de novas formas de avaliação; e o estímulo 

à participação (MANTOAN, 2001; MRECH, 1998; PIRES & PIRES, 1998; 

WESTWOOD, 1997 apud ROBERTSON et al. 2006). 

 

3.4  Delineamento e Etapas da Pesquisa 

 

Os procedimentos e etapas da pesquisa são compostos da seguinte forma: 

1. Foi selecionada uma organização para ser pesquisada; 

2. Foram avaliados os procedimentos de gestão, especificamente 

no que corresponde às relações de poder; 
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3. Foi realizado o levantamento bibliográfico sobre o tema em 

livros, periódicos, teses, dissertações e documentos. Esse 

levantamento ocorreu durante todas as etapas do estudo; 

4. Ocorreu a aplicação de entrevistas não estruturadas com 

integrantes da organização escolhida e a análise documental de 

fontes disponíveis; 

5. Foi efetuada avaliação das entrevistas, das observações 

participativas, da análise documental e do diário de campo; 

6. Ocorreu a identificação e análise das relações de poder 

adotadas pela instituição e suas influências no comprometimento 

e reconhecimento dos envolvidos; 

7. Foi apresentada a discussão dos resultados com base nas 

referências bibliográficas e documentais. 

 

3.5  Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

 

Conforme já explicado em etapas anteriores, após a aplicação das entrevistas 

norteadas por um roteiro, da observação participante, da análise documental e do 

registro no diário de campo, foi realizada a análise e sistematização dos dados. 

Essas informações foram categorizadas e os pontos levantados foram analisados. A 

metodologia proposta permitiu identificar as práticas que representam as relações de 

poder, de fato, adotadas pela instituição pesquisada.  

As entrevistas e relatos foram esquematizadas pelos termos “Grupo de 

Análise”, que se refere ao cargo ocupado pelo entrevistado dentro da IES em estudo 

e “Participantes” que designa os indivíduos separadamente do grupo analisado. São 

apresentados no Quadro 3 as siglas D, C e P referindo-se a diretores, 

coordenadores e professores, respectivamente. Foram utilizadas as siglas para que 

no diário de campo, durante a coleta de dados, fosse preservada a identidade dos 

entrevistados. Além disso, ao discorrer os relatos, esse trabalho enumera os 

entrevistados, por exemplo: “P08” refere-se ao 8° professor entrevistado. 
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Quadro 3: Modelo de nomenclatura dos entrevistados 

GRUPO DE ANÁLISE PARTICIPANTES 

Direção D 

Coordenação C 

Professores P 

Fonte: A autora 

 

As entrevistas/relatos tiveram em média a duração de 20 minutos e 

aconteceram no período noturno, conforme a situação ocorrida e disponibilidade do 

grupo de análise nos campi onde trabalham. O número de entrevistados cresceu 

conforme o passar do tempo de pesquisa. Para o dimensionamento e organização 

das informações recolhidas nas entrevistas, foram elaboradas tabelas que elucidam 

os respectivos anos de realização, os grupos de entrevistados – correspondentes 

aos anos de 2016, 2017 e ao primeiro semestre de 2018 – e em qual categoria 

entraram cada grupo de análise (diretores, coordenadores e professores) e se a 

resposta fornecida entrou no campo no qual se materializam as relações de poder, 

correlacionadas aos vínculos de comprometimento e reconhecimento; em 

conformidade com os interesses demonstrados pelos grupos da população 

investigada, isto é, a percepção dos conjuntos sobre a manifestação das relações de 

poder. É importante destacar que os dados se correlacionam de maneira qualitativa, 

e encontram-se nos APÊNDICES 1, 2 e 3 do presente trabalho. 

Ao decorrer das entrevistas, foram definidos 4 elementos constitutivos 

intrinsicamente correlacionados, (também tratados nesse estudo por “Temas”) de 

maior importância no que concerne aos pontos centrais da pesquisa – relações de 

poder, de reconhecimento e comprometimento – de acordo com as respostas 

obtidas dos entrevistados em relação a existência ou inexistência desses aspectos 

na IES e se existente, como eles se expressam. Tais elementos constitutivos são 

demonstrados no Quadro 4, no qual se encontra a relação com as categorias 

(vínculos de poder, reconhecimento e comprometimento) e com o grupo de análise 

(entrevistados), de acordo com as características envolvidas diretamente com cada 

grupo. Sendo assim, a realidade mais fluída.  
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Quadro 4: Modelo de categorias, grupo de análise e elementos constitutivos.  

CATEGORIAS 
GRUPO DE 
ANÁLISE 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

Relações de 
Poder 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Comprometimento 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Reconhecimento 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Fonte: A autora 

 

Daft e Weick (1984) propuseram uma visão da organização como sistemas de 

interpretação. Este estudo faz um exercício de tradução da interpretação 

organizacional do funcionamento da IES referente às relações de poder, 

comprometimento e reconhecimento, relacionando esses fatores aos elementos 

constitutivos – temas – elencados e elucidados a seguir. 

A Figura 2 apresenta os elementos construtivos a partir dos grupos 

estudados e as respostas obtidas dos entrevistados. É importante para a 

compreensão do trabalho a definição da interpretação organizacional da IES e como 

o estudo traduz tal interpretação, permitindo problematizar como ocorre e se 

desenvolve a relação de poder, comprometimento e reconhecimento compartilhado 

com o grupo de análise (direção, coordenação e professores) entre os elementos 

constitutivos (Tema 1, Tema 2, Tema 3 e Tema 4) da IES e o desmembramento em 

subtemas correspondentes à maioria dos relatos angariados na pesquisa. 
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Figura 2: Elementos constitutivos (temas) 
 

 
Fonte: A autora 

 

O Tema 1 diz respeito ao envolvimento e à alienação, isto é, o envolvimento 

dos agentes participantes do contexto ou ainda o envolvimento por eles visado e a 

alienação como consequência desse processo. Por exemplo, no caso da diretoria, 

aspira-se o crescimento financeiro, logo, ocorre à obrigatoriedade do envolvimento 

dos funcionários em prol desse fim e, por conseguinte, a alienação do 

reconhecimento desses indivíduos. Os subtemas adendos ao Tema 1, com base nos 

discursos dos entrevistados – baseado no roteiro norteador (Apêndice 5), são, 

respectivamente, o jogo de poder, a superioridade em relação ao outro grupo, a 

perspectiva de tempo e o envolvimento propriamente dito. Cada subtema remete, 

segundo relatos, ao ambiente abusivo gerado pelo empreendimento dos jogos de 

poder, no que diz respeito à desvalorização e subordinação dos funcionários, à 

perspectiva de tempo para a realização de objetivos e o envolvimento forçado para 

com esse sistema. 

O Tema 2 relaciona-se à saúde e ao estado físico e mental dos colaboradores 

da IES analisada. Os subtemas vinculados ao Tema 2 consistem em atestado e 

plano de saúde e adoecimento, pois, em conformidade com as narrativas dos 

entrevistados, e conversas informais via mensagens de texto e e-mails, o ambiente 

de trabalho hostil oriundo do jogo de poder acaba por trazer complicações à saúde 

do corpo docente da IES, ou seja, em virtude desse contexto, os professores 

acabam adoecendo e tendo a necessidade de apresentar atestados. Além disso, os 
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professores não contam com o respaldo de um plano de saúde adequado, de acordo 

com as entrevistas concedidas a presente pesquisa. 

Já o Tema 3 atende às questões acerca do assédio moral relatado pelos 

entrevistados. Os subtemas ameaça respeito/desrespeito, autoridade, vergonha e 

medo representam a gama de experiências expostas durante a pesquisa. De acordo 

com os entrevistados, ocorrem episódios de ameaças por parte dos alunos, 

coordenação e da diretoria sobre o corpo docente – casos esses que, na visão do 

próprio corpo docente, diminuem a significância da autoridade dos professores, 

desrespeitando a figura destes no ambiente de trabalho, causando vergonha, pela 

exposição a que são submetidos e, como resultado, o medo de retaliações. 

Por fim, o último tema elencado (Tema 4) com fundamento nas entrevistas, 

corresponde ao viés político e econômico das relações de poder da IES estudada. 

Nesse sentido, foram enumerados os seguintes subtemas: plano de cargos e 

salários, incentivo a cursos e congressos, material didático, segurança e estrutura. 

Em suma, os fatos evidenciados no decorrer das entrevistas sobre esse tema 

apontam uma defasagem no que diz respeito não somente ao incentivo do 

aprimoramento acadêmico do currículo do corpo docente, mas também da estrutura 

física da IES nos tópicos mencionados nos subtemas. 

A elaboração do esquema retratado na Figura 2 advém do exercício de 

tradução dos dados coletados mediante análise dos registros, referentes às 

entrevistas, documentos e observações presentes no diário de campo da pesquisa. 

Deste modo, cada elemento constitutivo é correlacionado com componentes 

de relevância na conjuntura estudada. 

A análise, articulação conceitual e o desafio de distinguir construtos 

fortemente relacionados, que se encontram na Figura 2 apresentada, referem-se 

aos anos de 2016, 2017 e ao primeiro semestre de 2018. 

O próximo capítulo a ser exposto é o contexto do estudo de caso, que 

descreve o cenário geral da pesquisa e os objetivos de análises.  
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4 CONTEXTO  

 

4.1 Contexto Analisado 

 

A principal interação a ser analisada será o conceito de relações de poder, 

sendo esse o interesse da direção, coordenação e dos professores, o qual se 

diferencia em face do comprometimento e do reconhecimento. A Figura 3 mostra de 

forma esquematiza a materialização dessas relações. 

A construção da Figura 3 partiu do referencial teórico, em que são 

apresentadas as características gerais de relação de poder, comprometimento e 

reconhecimento. Foi considerado, para tanto, o grupo de análise da IES e a 

delimitação do estudo, isto é, os diretores, coordenadores e professores, de modo 

que este é o campo em que se materializam as relações de poder. 

Posteriormente, a interpretação da teoria, concomitantemente aos dados 

obtidos durante a pesquisa de campo, oferece a análise da Figura 3. Nesse sentido, 

as relações de poder podem ser diretamente relacionadas ao comprometimento e 

com o que cada grupo pesquisado se compromete de acordo com seus interesses – 

que também delimitam a maneira com a qual os grupos estabelecem relações de 

reconhecimento entre si. 

Na sequência, descreve-se o histórico da IES, apresentando as etapas de sua 

evolução. O estudo de caso faz um recorte referente aos anos de 2016, 2017 e o 

primeiro semestre de 2018. Sendo 2016 um período de contato exploratório para 

formulação do problema de pesquisa e nos anos seguintes o período das entrevistas 

e coleta de dados para a pesquisa em si. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 3: Campo onde se materializam as relações de poder 

 

Fonte: A autora 

 

Da figura anterior, infere-se que há um desalinhamento de interesses entre 

dois grupos, sendo um deles representado pelo corpo docente e coordenadores e, o 

outro, pela direção. O primeiro grupo prioriza a educação superior, enquanto o 

segundo visa o lucro. 
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4.2  Caracterização da IES  

 

A IES pesquisada foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) no ano 

de 2001. Desde então, está em um grande processo de expansão, atualmente, o 

grupo possui seis campi.  

O grupo educacional tem caráter privado e está dividido em duas 

mantenedoras, oferece mais de 15 cursos de graduação presenciais, mais de 20 

cursos a distância e mais de 40 cursos de pós-graduação EaD. A IES possui 

também 7 polos que oferecem cursos de graduação EaD. Um dos diretores (D1), 

avalia o cenário atual da IES como uma conquista, resultado de muito esforço e 

persistência dos diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos: “Em 

seu 17º ano de vida já conquistar esta posição é sinal que estamos no caminho certo 

e que podemos melhorar ainda mais” (D1). Esse relato ocorreu no primeiro semestre 

de 2018. 

Por meio de visitas realizadas na empresa, identificou-se que a IES se tornou 

a primeira instituição Brasileira a ter credenciamento para operar nos Estados 

Unidos e com isso foi fundada a F. International University (nome fictício), ofertando 

cursos de mestrado nas áreas de gestão, educação e direito, a qual teve período de 

funcionamento de apenas 6 meses. Não foram obtidas maiores informações sobre o 

tempo de duração e porque o projeto não teve sucesso ou por que se optou pelo 

fechamento do campus. 

A IES em estudo possui aproximadamente 289 professores que atuam na 

educação superior. O perfil dos professores é de profissionais que na sua grande 

maioria possuem mais de um vínculo empregatício ou na indústria ou em outra IES.  

Conforme o censo da educação superior de 2016, realizado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), havia 

384.094 docentes em exercício na educação superior no Brasil neste período; deste 

total, 55,9% tinham vínculo com IES privada e 44,1%, com IES pública (INEP, 2018). 

O Quadro 5 revela o universo amostral pesquisado – profissionais vinculados à 

IES estudada – referente aos anos de 2016, 2017 e o primeiro semestre de 2018. 
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Quadro 5: Número de profissionais ao decorrer dos anos 

ANO 2016 2017 2018.1 

Número de Diretores 2 2 2 

Número de Diretores participantes 2 2 2 

Número de Coordenadores 29 37 37 

Número de Coordenadores participantes 0 37 37 

Número de total de Professores 283 257 252 

Número de Professores participantes 13 110 194 

Total de Campi presencial 5 5 6 

Total de Campi EaD 0 1 8 

Total de Campi 5 6 14 

Fonte: A autora 

 

No Quadro 1 são apresentados o quantitativo de diretores, coordenadores e 

professores que atuavam na IES no período estudado e o quantitativo de 

profissionais que participaram efetivamente para a construção deste trabalho, além 

do número de campi presencial e EaD. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados, descritos e discutidos os resultados da 

pesquisa de campo realizada por meio da coleta de dados qualitativos. Os dados 

foram registrados no diário de campo a partir das entrevistas efetuadas com 

colaboradores da IES analisada. 

É importante salientar que nem todos os entrevistados encontraram 

problemas no que diz respeito ás categorias analisadas (relação de poder, 

comprometimento e reconhecimento) na instituição. Porém, a grande maioria, quase 

o total de entrevistados de professores e coordenadores revelaram em 2016, 2017 e 

2018.1 o aumento e as dificuldades encontradas na IES estudada. Pelo resultado 

ser um método heurístico dificulta a exatidão do número de entrevistados. 

De maneira a abranger as relações de poder, comprometimento e 

reconhecimento, o problema de pesquisa e os objetivos propostos – tanto gerais 

quanto específicos – são dispostos quatro momentos distintos neste item, expondo a 

presença dos elementos constitutivos como ferramentas essenciais para a 

compreensão das relações de poder, comprometimento e reconhecimento. 

 

5.1  Influências dos elementos constitutivos nas Relações de Poder 

 

Partindo das entrevistas ocorridas junto aos colaboradores da IES e da 

análise de documentos institucionais, verificou-se de que modo as relações de poder 

influenciam os processos acadêmicos, de acordo com o ponto de vista de diretores, 

coordenadores e professores – o que corresponde ao primeiro objetivo específico 

apresentado na presente pesquisa. 

Conforme revelado pelo referencial teórico, a IES é predominantemente 

considerada uma organização formal ou estável, com a base de normas, 

regulamentos, estrutura, sistema de responsabilidade e divisão de trabalho como a 

forma de heterogestão, conforme aponta Faria (2017, p. 53). 

Atualmente, existe apenas um possuinte do percentual total da organização o 

que, segundo Faria (2017, p. 55), representa quem administra isoladamente; tal fato 

pode ser caracterizado como uma heterogestão absoluta ou monarquia, sendo que 

no caso da IES investigada, existem apenas dois diretores simbolizando esse poder. 

Isto é, os donos da organização. Esse tipo de gestão, em concordância com o tema 



47 
 

4 (anteriormente elencado), inviabiliza o investimento na melhoria da infraestrutura e 

qualificação do corpo docente o que denota um conflito entre o viés 

político/econômico e o viés prático da heterogestão absoluta empregada. 

Em conformidade com Freitas (2012, p. 552), a complexidade que cerca a 

gestão e a governança exigem meios para que ocorra a descentralização do poder, 

de modo que a administração de uma empresa evite problemas futuros com 

colaboradores. No caso da IES em estudo, a descentralização do poder não 

acontece na prática, o que leva à limitação da autonomia do corpo docente e 

coordenadores e à defasagem da qualidade de ensino, uma vez que o maior 

interesse levado em consideração é o da administração central, o qual consiste no 

lucro financeiro e trata os estudantes como clientes. Tal fato fica claro nos seguintes 

relatos de professores:  

 “A liderança da IES faz questão de deixar claro nossa inutilidade. 

Mudando as notas que damos aos alunos, mudando a chamada, 

desautorizando na frente deles, pedidos para o professor se retratar 

com a turma, entre outros” (P08). 

 “As relações de poder no espaço da IES são claras. Os professores 

obedecem ao que a diretoria deseja [...]” (P15). 

 

A falta de autoridade e autonomia enfrentada pelos professores, resultante do 

enfoque exclusivamente lucrativo posto em prática pela diretoria, denota uma 

administração despótica de capital, já que, em conformidade com Faria (2017, p. 

371), nesse tipo de gestão as estratégias adotadas visam à maximização apenas da 

produtividade para o capital, de modo que o desenvolvimento dos produtores – 

nesse caso, do corpo docente – não seja pretendido, implicando na imposição do 

capital, na dependência e na subordinação dos trabalhadores ao lucro. Logo, a 

gestão despótica empregada priva os trabalhadores da autonomia sobre seu 

trabalho e do controle dos métodos e funcionamento desse trabalho (FARIA, 2017, 

p. 371). 

Nesse cenário, os vínculos de poder podem ser compreendidos com base nos 

elementos constitutivos apresentados nos capítulos anteriores desse estudo, sendo 

que a partir da análise dos resultados das entrevistas observa-se uma relação direta 

e necessária entre os elementos constitutivos (temas) e as categorias de análise, 
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conforme demonstrado no Quadro 6, elaborado a partir das entrevistas executadas 

durante a pesquisa de campo. 

 

Quadro 6: Relação dos vínculos de poder com os elementos constitutivos 

CATEGORIA GRUPO DE ANÁLISE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Relações de Poder 

Direção 
 

Tema 1 = Envolvimento e Alienação 

Tema 2 = Saúde 

Tema 3 = Assédio Moral 

Tema 4 = Político/Econômico 

Coordenação 
 

Professores 

Fonte: A autora 

 

Partindo da verificação da relação dos vínculos de poder com os elementos 

constitutivos, infere-se que a direção encontra-se atrelada ao Tema 1, que consiste 

no envolvimento e alienação – por meio das subclasses desse tema, ou seja, do 

jogo de poder e da superioridade em relação aos outros grupos – já que exerce o 

jogo de poder em favor de seus interesses e, devido à hierarquia organizacional.  

Isso ocorre, pois ambos os diretores usam a justificativa de que o aluno é um 

cliente (e, portanto, devem ter a razão), posicionando-se com superioridade em 

detrimento a outros grupos, além de exercer perspectivas de envolvimento, isto é, 

por meio do jogo de poder, acaba por forçar o envolvimento dos colaboradores em 

seu próprio benefício. “Desejam nosso envolvimento, pois a expectativa da direção é 

o dinheiro”, relatam os professores entrevistados P8, P15, P22, P73, P110 e P193. 

Esses episódios de depreciação da autoridade – entendida por Aquino (1998, 

p. 15) como o direito de impor autonomia, conferido por outra pessoa – do professor 

e abuso de poder da diretoria, devido à importância financeira dedicada aos 

estudantes, são evidenciados através dos dados do diário de campo, nas palavras 

dos professores entrevistados, da seguinte forma: 

 “Eles (diretores) dizem que o aluno é nosso cliente e que nós 

devemos nos adaptar” (P37). 

 “O poder que é dado ao aluno é inenarrável” (P114).  

 “Os professores obedecem ao que a diretoria deseja, que é o aluno 

falando bem da Organização e nós recebemos nosso salário [...]. É 

um jogo de interesses” (P57).  

 “O sistema da IES é impor a vontade do aluno sobre a conduta de 

todos” (P89). 
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A coordenação, por outro lado, segundo relatos advindos das entrevistas, 

está relacionada ao Tema 2 ligado à saúde (atestado médico, plano de saúde e 

adoecimento), sendo que no primeiro semestre de 2018, 137 dos 194 professores 

questionados revelaram ter a saúde afetada pelo contexto hostil no qual se encontra 

a IES pois, além de não haver um plano de saúde ofertado pela instituição, como 

ocorre em outras instituições, os indivíduos afirmam (através das entrevistas, 

conversas informais e e-mails) que sentem sua saúde (física e mental) prejudicada 

pelos jogos de poder vivenciados no ambiente de trabalho – até mesmo através de 

ameaças. Tal evento é esclarecido em entrevista, segundo um coordenador, 

conforme o relato subsequente:  

 “O poder que é dado ao aluno e as ameaças que sofremos são 

deprimentes. Como pode o aluno faltar um bimestre inteiro e a 

direção pedir para a coordenação mudar no sistema, isso quando 

não é nota ou vandalismo” (C7). 

A defasagem na emancipação profissional observada pelos coordenadores 

(em virtude ao poder dado aos alunos e das consequências dos interesses da 

direção) acaba por prejudicar o bem-estar desses profissionais e do corpo docente, 

que sob circunstâncias de falta de independência, sofrem problemas com 

desinteresse subsequente, exaustão e irritabilidade, advindos do trabalho, conforme 

aponta Dejours (1992). 

Os professores, por sua vez, correspondem aos Temas 3 e 4 (cujos subtemas 

consistem em assédio moral e entraves políticos e econômicos), pois, em 

concordância com as informações fornecidas durante as entrevistas, enfrentam 

situações que envolvem ameaças; desrespeito; abuso de autoridade; vergonha e 

medo, no que diz respeito não somente ao relacionamento com a direção e a 

coordenação, mas também no que concerne à convivência com os alunos (estes 

que se veem como autoridade, devido ao posicionamento da direção em relação à 

sua importância). O relato de um dos entrevistados confirma a dificuldade em tratar 

os estudantes: 

 “A educação não é levada a sério, nossos alunos não são alunos, 

são clientes sem moral ou ética” (P38). 
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A situação enfrentada pelos professores, especialmente no que diz respeito 

ao relacionamento com os alunos, deve ser tomada como assédio moral, uma vez 

que as condutas relatadas, de acordo com Freitas (2007, p. 02), menosprezam o 

trabalho e a figura dos professores, comprometendo sua integridade profissional. 

Ademais, os professores relatam que há problemas de cunho político e 

econômico, já que não existe documentos institucionais formais que assegurem 

incentivo e investimento em cursos e congressos, nem em melhorias do material 

didático, estrutura e EPI (equipamentos de proteção individual) nas aulas de 

laboratório, nem mesmo sob solicitação dos mesmos à direção, bem como o 

emprego do plano de cargos e salários é defasado. A falta de incentivo a processos 

cujo o fim é estritamente educacional e não lucrativo é confirmada na fala do 

professor:  

 “Tentei dar uma palestra [...] a IES não tem comprometimento e 

como a palestra não tinha fins lucrativos, não era interessante” 

(P123).  

 

Todos esses problemas causam grande frustração aos docentes, que sem 

EPI, infraestrutura adequada e recursos, acabam por não ter autonomia e 

impossibilitados de dar exemplos produtivos aos alunos. 

Outrossim, há relatos de problemas com a segurança, já que foram descritas 

histórias de violência física e verbal dos estudantes sobre o corpo docente, sendo 

que impera uma situação de impunidade, o que pode ser observado no seguinte 

trecho de uma entrevista:  

 “[...] uma professora retirou a cola de um aluno e esse a agrediu 

fisicamente (a unhou). E como sempre, nada foi feito” (P21). 

 

Além disso, os entrevistados apontaram que muitas vezes são obrigados a 

retirar de sala de aula alunos cuja mensalidade não está devidamente paga, fato que 

submete professor e aluno ao constrangimento – conforme expressão do próprio 

professor – e caracteriza outra manifestação de assédio moral sofrido pelo corpo 

docente, já que esse ato ocasiona constrangimento e vexação (FREITAS, 2007, p. 

2). 

As relações de poder são bem definidas na IES, isto é, fica claro que impera o 

abuso de poder por parte da diretoria, que utiliza-se de sua vantagem hierárquica, 
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desvalorizando o trabalho do corpo docente e colocando o poder aquisitivo dos 

alunos como prioridade – antes mesmo da educação – e consequentemente, 

condena a qualidade do ensino ofertado. Os fatos apresentados acabam por definir 

o delineamento do andamento da instituição, as condições políticas e morais sob as 

quais o corpo docente e a coordenação trabalham, delimitação essa que, nas 

palavras do professor 107, “compromete a eficácia acadêmica”. 

 

5.2 Influências dos elementos constitutivos no Comprometimento 

Organizacional 

 

Através da análise documental da IES, durante a pesquisa de campo, foi 

observada a falta de um documento, procedimento operacional padrão ou normas 

que preconizem o comprometimento do corpo docente para com a instituição. Tal 

fato acarreta em situações desrespeitosas (entre professores e alunos e 

internamente ao corpo docente) que, segundo Honnet (2003, pg. 224) originam 

reações emocionais negativas e acabam por desmotivar o comprometimento dos 

colaboradores – fato que sucede o segundo objetivo específico proposto pelo 

estudo. 

O comprometimento organizacional, de acordo com Zanelli (2008, p. 90), se 

estabelece quando ocorre uma identificação do colaborador com os valores e 

objetivos da organização, fato que não ocorre na IES pesquisada, já que, como 

explicitado anteriormente, o corpo docente visa à qualidade da educação e a direção 

prioriza o crescimento financeiro. 

Nesse sentido, o baixo comprometimento organizacional é confirmado por 

mais de um relato, conversas informais e e-mails, como por exemplo: 

 “Tentei me comprometer com a IES, mas o cenário constante de 

humilhações e injustiças [...] não permite” (P73)  

 

A falta de comprometimento pode ser explanada através dos elementos 

constitutivos, anteriormente elucidados nessa pesquisa, e da correlação desses 

temas com a relação de comprometimento, como apresentado na Quadro 7, 

construído por meio dos relatos obtidos nas entrevistas e registrados no diário de 

campo. 
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Quadro 7: Relação do comprometimento organizacional com os elementos constitutivos 

CATEGORIA GRUPO DE ANÁLISE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Comprometimento 
Organizacional 

Direção 
Tema 1 = Envolvimento e Alienação 

Tema 2 = Saúde 

Tema 3 = Assédio Moral 

Tema 4 = Político/Econômico 

Coordenadores 

Professores 

Fonte: A autora 

 

Observa-se, através dos dados obtidos, que a direção estabelece 

comprometimento com o Tema 1 – ligada ao jogo de poder e superioridade – já que 

se identifica com o quadro do jogo de poder e superioridade hierárquica em prol de 

seus interesses voltados ao crescimento e desenvolvimento econômico da 

organização educacional estudada; o que de acordo com Faria (2017, p. 371), 

consiste numa postura despótica direcionada à perpetuação do capital, única e 

exclusivamente. Esse ponto corrobora com a visão de que os alunos detêm o 

controle dos processos organizacionais, uma vez que são tratados como clientes, o 

que leva os professores à falta de motivação para se comprometerem com a IES. 

Tal ocorrência se confirma no seguinte trecho de uma entrevista:  

 “Isso não é uma instituição de ensino, e sim é uma fonte de lucro 

para a Direção [...]. Como ter comprometimento com uma instituição 

assim? O poder e a razão sempre serão dos alunos” (P94). 

 

Do relato acima, é possível observar claramente a incompatibilidade de 

objetivos supracitada entre a diretoria e o corpo docente – já que a diretoria visa o 

lucro através dos alunos, fato do qual advém à falta de comprometimento por parte 

dos professores com a IES, conforme elucidado por Zanelli (2008, p.90), já que um 

dos elos da instituição vê os alunos como fonte de dinheiro e o outro, como receptor 

de conhecimento. 

A coordenação, com base nas informações passadas nas entrevistas, vê a 

falta de comprometimento refletida especialmente, novamente, nas relações 

prejudiciais da saúde (Tema 2). Nesse caso, conforme apontam os relatos, os 

colaboradores estão constantemente submetidos a situações depreciativas como a 

negação de atestados médicos e, em casos mais extremados, internações – muitas 

vezes encaradas como faltas pela direção – por tentativas de suicídio em virtude do 

ambiente de trabalho hostil, em conformidade com narrativas das entrevistas, 
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conversas informais e e-mails. Somente no período estudado, 5 docentes relataram 

que foram afastados da IES em virtude de internamentos em clínicas psiquiátricas 

devido as pressões do trabalho na organização, a exemplo do retratado na imagem 

a seguir. 

Figura 4: Conversa informal com relato de tentativa de suicídio. 

 

 

Os professores, por outro lado, alinham-se às aos Temas 3 e 4 – cujos 

subtemas tratam do assédio moral, respeito, medo e vergonha – principalmente no 

que concerne ao respeito e ao desrespeito, tanto por parte da direção quanto por 

parte dos alunos. Tal alinhamento é atestado da seguinte forma por docente durante 

questionamento: 

 “As relações dentro da IES são claustrofóbicas. Qualquer atitude que 

se deseja tomar, seja essa ministrar uma boa aula, realizar uma boa 

prova e assim por diante você sente pânico, pois sabe que sofrerá 

retaliações. [...] Como se comprometer com a IES se sente pavor das 

ações e atitudes tomadas pelos gestores? ” (P90). 

 



54 
 

O medo e o desrespeito apresentados pelo relato anterior representam um 

exemplo claro, na visão de Freitas (2007, p. 2), do assédio moral sofrido pelos 

trabalhadores da IES, pois se trata de um modo intencionalmente abusivo de 

conduzir as atividades empreendidas em sala de aula, que acaba por humilhar o 

professor, degradar as condições de seu trabalho e, principalmente causar danos 

psicológicos e profissionais. 

Além disso, de acordo com as descrições das entrevistas registradas no diário 

de campo, muitos profissionais encontraram-se em situações de humilhações e 

injustiças como, por exemplo, pichações ofensivas na sala dos professores:  

 “Como se comprometer com a IES quando um aluno entra na sala 

dos professores e faz pichações ofendendo a todos e nada é feito? ” 

(P83) – a pichação em questão é mostrada no APÊNDICE 4 deste 

trabalho. 

 

Ademais, foram relatadas aprovações irregulares de alunos (o que também 

ocorre por meio da reabertura inadequada de cadernos de notas bimestrais 

anteriores, por meio do sistema informacional adotado na IES) tecnicamente 

reprovados e ameaças à integridade física, conforme trecho abaixo: 

 “Não tem como me comprometer com IES sendo que reprovo alunos 

por faltas em Cálculo I e no semestre seguinte eles fazem a minha 

disciplina de Cálculo II” (P101). 

 

O fragmento de entrevista exposto previamente demonstra claramente a 

retirada de autoridade – liberdade para fazer algo, sob permissão de superiores 

(AQUINO, 1998, p. 15) – das mãos de um docente, quando este não pode exercer o 

direito de reprovar um aluno desqualificado para matérias subsequentes. Pois, a 

disciplina de Cálculo I é pré-requisito para se cursar o Cálculo II.  

Assim sendo, o exposto pelos colaboradores durante as entrevistas, reflete 

que a falta de respeito sofrida dentro da IES leva à defasagem do comprometimento, 

da mesma forma que a falta de comprometimento da direção para com o corpo 

docente acarreta o desrespeito relatado na pesquisa. 
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5.3 Influências dos elementos constitutivos no Reconhecimento 

Organizacional 

 

Em conformidade com a perspectiva de Testa (2016, p. 01), o 

reconhecimento organizacional é necessariamente ligado ao comprometimento, pois 

reconhecer um profissional pelo seu trabalho significa mantê-lo motivado e 

produtivo. Essa concepção não é observada na IES em questão, porque de acordo 

com dados extraídos das entrevistas, os profissionais não se sentem reconhecidos – 

ponto que responde ao terceiro objetivo específico proposto na pesquisa. 

Nesse cenário, a falta de reconhecimento organizacional pode ser 

compreendida por intermédio dos elementos constitutivos elencados anteriormente e 

sua relação com a categoria estudada, em concordância com a Quadro 8, 

elaborado com base nos registros das entrevistas feitos no diário de campo desse 

estudo.  

 
Quadro 8: Relação do reconhecimento organizacional com os elementos constitutivos 

CATEGORIA GRUPO DE ANÁLISE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Reconhecimento 
Organizacional 

Direção 
Tema 1 = Envolvimento e Alienação 

Tema 2 = Saúde 

Tema 3 = Assédio Moral 

Tema 4 = Político/Econômico 

Coordenadores 

Professores 

Fonte: A autora 

 

Da observação do quadro anteriormente mostrado, é perceptível que a 

direção vê seu reconhecimento nos caracteres do Tema 1, uma vez que por meio do 

jogo de poder, da superioridade hierárquica – subtemas desse elemento constitutivo 

– em relação aos outros grupos e do envolvimento com seus interesses próprios, 

esse grupo alcança seu objetivo de lucro, refletindo na alienação do reconhecimento 

dos demais conjuntos. Isso pode ser observado no relato abaixo, que corrobora com 

o fato de que a direção se compromete prioritariamente com o lucro: 

 “A experiência de trabalhar em uma IES que chama os alunos de 

clientes é a maior clareza de como não se reconhecer como 

professor, pois uma instituição séria não aceita essas 

nomenclaturas” (P03). 
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De acordo com Aquino (1998, p. 15) a autoridade é um termo cuja base de 

significado encontra-se no exercício de um poder, de um direito, sob o qual se tem 

domínio. Nesse caso, o reconhecimento da autoridade dos professores é lesado 

pela política estritamente lucrativa empreendida de maneira despótica pela diretoria 

da IES, já que segundo Faria (2017, p. 371), onde ocorre apenas o intuito de fazer 

com que cresçam exclusivamente os lucros, mesmo que prejudique os 

trabalhadores, existe o despotismo na gestão do capital. 

Já a coordenação, em conformidade com os aspectos estudados 

anteriormente, vê, principalmente, na saúde deteriorada (Tema 2) o resultado da 

falta de reconhecimento. Em conformidade com os dados narrados nas entrevistas, 

os trabalhadores entendem que sua saúde física e mental é lesada em momentos 

em que a direção não reconhece seus feitos, por exemplo, a falta de apoio e 

reconhecimento a professores que lançam livros e produzem artigos científicos, não 

recebendo nem espaço na biblioteca da IES para essas publicações. Além disso, as 

falas encontradas nas entrevistas tratam da falta de reconhecimento da autoridade 

do corpo docente, da defasagem de planos de cargos e salários, entre outros 

problemas:  

 “Sou somente mais uma professora aqui, ninguém acompanha de 

perto meu trabalho, não tenho nenhum programa de incentivo e não 

recebo nenhum elogio” (P61). 

 

A inexistência de incentivos para desenvolvimento do trabalho dos docentes e 

de reconhecimento desse trabalho acarreta a supressão da motivação dos 

profissionais para com o ofício exercido na IES, já que de acordo com Testa (2016, 

p. 01) o reconhecimento resultaria diretamente na motivação para que o trabalhador 

mantenha suas funções. 

Outrossim, a percepção dos professores entrevistados acerca do 

reconhecimento organizacional encaixa-se nos Temas 3 e 4 – cujos subtemas 

enredam o assédio moral – uma vez que imperam os abusos de autoridade e, 

principalmente, a falta de incentivo a cursos e congressos. Ademais, relatos 

apontaram que os valores deturpados vigentes na IES, isto é, foco no lucro em 

detrimento da qualidade de ensino, os impulsiona a não permanecer lecionando no 

local:  
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 “Me questiono se nessa IES temos normas e valores, mas a 

resposta clara é que não. Por isso não me sinto reconhecido e não 

me vejo permanecendo aqui” (P68). 

 

Outro ponto de gravidade considerável é que, muitos trabalhadores, ao se 

sentirem invisíveis e perante seus superiores, acabam por tratar a sua função na IES 

como um passatempo, inclusive publicando tal opinião em redes sociais – 

satirizando o trabalho – tornando de conhecimento geral essa situação, fato 

evidenciado no seguinte trecho de uma entrevista:  

 “Reconhecimento? Sou invisível aqui. [...] Aqui é meu bico” (P29). 

 

O sentimento de invisibilidade relatado acima, com o qual parte dos 

professores concorda, denota a falta de reconhecimento da direção em relação aos 

seus subordinados, de forma a expor o que, segundo Kramer; Faria (2007, p. 96), é 

a necessidade do sujeito em ser reconhecido e valorizado para que se estabeleçam 

vínculos interpessoais – que no cenário analisado consistem na relação de 

comprometimento e reconhecimento entre a IES e seus colaboradores.  

Desta forma, sem o devido reconhecimento, a qualidade do trabalho exercido 

pela IES e sua reputação são comprometidos por falta de motivação, diretamente 

relacionada com o comportamento organizacional, em conformidade com Silva 

(2005, p. 221); o que influencia fundamentalmente a postura dos alunos em relação 

ao corpo docente. Em concordância com as informações transmitidas durante a 

pesquisa de campo, muitos profissionais não consideram que tratar o estudante 

como cliente – como é feito pela diretoria da IES em questão, ou seja, é a 

apresentação (um slide) de início de semestre realizado pela direção da IES – seja 

proveitoso ou característico de instituições de seriedade – corroborando com o 

exposto na Figura 5.  
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Figura 5: Apresentação de slides com conteúdo desrespeitoso apresentado pela direção na IES 

 
Fonte: A autora 

 

 

 A figura anterior denota fala corriqueiras do cotidiano dos alunos da IES, que 

são confirmadas pela postura da direção em relação ao descaso com o nível de 

ensino e o cuidado exclusivo para com a lucratividade. O slide em questão foi 

apresentado no início do semestre pela direção para os professores e 

coordenadores. 

 

5.4 Combinação dos Aspectos Relacionados  

 

Tendo por fundamento as descrições narradas durante as entrevistas 

executadas na pesquisa de campo, é possível constatar que os três aspectos 

estudados – relações de poder, de comprometimento e reconhecimento – estão 

intrinsicamente relacionados, de modo que a ocorrência e funcionamento de um 

deles acarretam na ocorrência/não ocorrência e funcionamento/não funcionamento 

do outro. Tal fato é abordado na Figura 6, que representa, de maneira cíclica, a 

interdependência entre os fatores analisados. 
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Figura 6: Relação de interdependência dos fatores estudados  

 
Fonte: A autora 

 

 

A relação retratada na Figura 6 pode ser expressa através de dois Enfoques, 

sendo estes o Enfoque Organizacional e o Enfoque da Psicossociologia, em 

conformidade com os estudos de Faria (2017, p. 98-110). 

O Enfoque Organizacional diz respeito a variados estudos que são orientados 

pelas organizações. A vinculação entre o poder e os aspectos organizacionais 

analisados pode ser definida, segundo Friedberg (1995, p. 115 apud FARIA, 2017), 

como um intercâmbio instável de ações potenciais, isto é, de comportamentos, entre 

um grupo de fatores individuais ou comuns; de modo que o domínio de um grupo 

sobre outro diz respeito ao tema central da relação.  

Nessa conjuntura, Faria (2017, p. 100), com base nas análises de Friedberg 

(1995, p. 116), elucida uma ligação entre o poder e a interdependência, de forma 

que a cooperação constitui um instrumento cujo fito é a realização de uma ação de 

interesse comum, sendo o poder, portanto, exercido tanto pela organização quanto 

pelo colaborador – dependendo da sua esfera de atuação. 

O Enfoque da Psicossociologia, em concordância com Faria (2017, p. 106), 

conecta as observações da sociologia clínica às noções de poder, formando uma 

integração entre os aspectos objetivos (de cunhos político, econômico e ideológico) 

aos aspectos da psique do sujeito. Ou seja, no caso da IES examinada, essa 

integração ocorre com intuito de manter a empresa organizada a fim de submeter os 

colaboradores ao desenvolvimento, crescimento, lucratividade e expansão.  
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De acordo com a visão de Pagès et al. (1987, p. 51 apud FARIA, 2017), tal 

panorama galgado em perspectiva lucrativa ocorre, pois, o poder não é somente 

fixado a uma gama de relações hierárquicas interpessoais, mas, também leva em 

consideração a organização como um conjunto pautado na capacidade de submeter 

os indivíduos a tal lógica de lucro e expansão. 

Outrossim, devido à complexidade das relações de poder, em conformidade 

com Fischer (2001, p. 291-2 apud FARIA, 2017) – cuja ótica afirma que o poder não 

pode ser considerado um objeto de estudo concreto e observável diretamente, uma 

vez que é inferido juntamente com elementos constituintes das organizações (tais 

como o modo de gestão, a estrutura e políticas organizacionais), sendo, portanto, 

necessária a reflexão acerca de determinada realidade na qual as relações de poder 

estão inseridas – os fatores pesquisados não podem ser integralmente 

estratificados, ou seja, estão combinados nos relatos dos entrevistados, conforme 

citado no capítulo 4 desse estudo que aborda, entre outros caracteres, o método 

heurístico. Métodos heurísticos, segundo Zanakis e Evans (1981), não gozam de 

rigor matemático. A combinação dos fatores é demonstrada na Figura 7.  

 

Figura 7: Combinação dos fatores estudados  

 

Fonte: A autora 

 

Do esquema apresentado, constata-se que a relação dos aspectos 

pesquisados – relações de poder, de comprometimento e reconhecimento dentro da 

IES – está presente nas descrições obtidas dos entrevistados durante a pesquisa de 

campo, de modo que esses fatores se encontram combinados de forma heurística 
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na perspectiva dos colaboradores. Os fatores norteadores dessa pesquisa também 

se encontram fortemente relacionados aos elementos constitutivos (Temas do 

estudo), de tal forma que é difícil separar os Temas dos fatores, fazendo com que as 

relações de poder, comprometimento e reconhecimento dependam diretamente dos 

elementos constitutivos.  

Assim, parte dos entrevistados identificou as relações de poder juntamente ao 

comprometimento e/ou ao reconhecimento, da mesma forma que parcela dos 

trabalhadores consultados identificou apenas as relações de poder e 

reconhecimento e outros identificaram os 3 aspectos de maneira simultânea. A P149 

relata: “Trabalho com medo, medo da direção, medo dos alunos [...]. Como ter 

comprometimento e fazer um bom trabalho? Impossível. [...] Não me sinto 

reconhecida aqui, mas me reconheceria em uma IES séria”, relata a professora da 

instituição estudada, de modo a confirmar a correlação e dependência entre as 

categorias analisadas. 

Assim sendo, no tocante às conexões de poder, fica clara a relação intrínseca 

e necessária entre as relações de poder, reconhecimento e comprometimento pois, 

dentro da hierarquia organizacional, para que se alcancem os objetivos – comuns ou 

aqueles a que os colaboradores são submetidos – o desempenho de um grupo afeta 

diretamente o do outro e, no caso analisado, a reputação e o serviço prestado pela 

IES são influenciados de maneira direta, isto é, as relações de poder presentes no 

contexto analisado ocasionam implicações identificadas no comprometimento e 

reconhecimento, por parte de professores, coordenadores e diretores (entendimento 

que corresponde ao objetivo geral denotado no início da presente dissertação). 
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6 CONCLUSÃO 

 

É de conhecimento a importância das Instituições de Ensino Superior para a 

sociedade, pois além de oferecer qualificação profissional aos indivíduos, também 

são produtoras de conhecimento científico, desenvolvimento, tecnologia e 

formadoras de opinião e pensadores. 

Nesse sentido, as IES operam sob a alcunha de Organização Empresarial, 

geradora de capital financeiro ou não – no caso da IES analisada, os fins são 

lucrativos – e, assim sendo, apresentam divisão hierárquica de funções, tendo por 

alicerces a administração central e o corpo docente.  

Por possuir uma hierarquia organizacional, os métodos de gestão 

empregados nas IES são delineados por relações de poder, relações de 

comprometimento e relações de reconhecimento, estas que envolvem os diretores 

(correspondentes à administração central), os coordenadores (que dizem respeito à 

gestão dos cursos ofertados na IES) e os professores (o corpo docente) e são 

regidas por interesses – coletivos ou próprios de determinado grupo. 

Desta forma, após estudos realizados, através da metodologia estabelecida 

anteriormente, e levando-se em consideração as justificativas da presente 

dissertação, é possível afirmar que os objetivos propostos foram alcançados e as 

hipóteses previamente levantadas foram confirmadas, pois, fica claro que as 

relações de poder em prol de interesses deturpados interferem nos processos de 

comprometimento e reconhecimento organizacionais na IES estudada. 

Tendo em vista as ligações de interdependência entre os vínculos de poder 

estudados, é notório que, por parte da administração central – direção – ocorre uma 

manipulação baseada em jogos de poder que visam à lucratividade, desta forma 

alienando a autonomia, o comprometimento, o reconhecimento e a saúde de 

coordenadores e professores (oprimindo, desvalorizando e subjugando o corpo 

docente) em face do tratamento dado aos estudantes – tidos como apenas clientes. 

Além disso, a incompatibilidade de objetivos entre a direção e a coordenação 

juntamente com o corpo docente (a direção adota como propósito o lucro e a 

expansão dos negócios enquanto que a finalidade do corpo docente é a qualidade 

dos serviços educacionais prestados, caracterizando uma gestão despótica) 

acarreta no descrédito das relações de comprometimento. 
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A lógica estritamente econômica da IES como uma organização empresarial 

coloca o estudante como foco central não apenas do processo educacional, como 

também dos métodos de gestão empreendidos. Logo, observa-se uma postura 

inadequada, agressiva e impune por parte dos estudantes, desencadeando a 

desmotivação dos colaboradores e a série de eventos desrespeitosos relatados 

durante as entrevistas executadas para elaboração deste estudo. 

Adotando como base o objetivo geral desse trabalho de pesquisa, é possível 

constatar que o impacto das relações de poder na dinâmica organizacional da IES é 

tanto que prejudica essencialmente a qualidade do ensino ofertado, haja vista que 

sem o devido reconhecimento, respeito e segurança, os profissionais não 

conseguem lecionar da maneira mais adequada, comprometendo assim a reputação 

da IES no mercado da educação e a postura dos alunos dentro da instituição. 

Destarte, uma vez embaraçados o renome e o prestígio da IES, a direção também 

não alcança de maneira satisfatória o objetivo de expansão dos lucros, 

sobrecarregando o corpo docente através das relações de poder. 

 Por fim, em conformidade com a narração dos entrevistados, ao mesmo 

tempo em que exercem conduta inadequada, em virtude do tratamento dado pela 

direção, os mais afetados pela influência dos vínculos de poder no campo do 

reconhecimento também são os alunos, que acabam por receber instrução de 

qualidade inferior àquela em que estão investindo, enquanto reproduzem a falta de 

comprometimento generalizada na IES. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 – GRUPOS DE ENTREVISTADOS EM FUNÇÃO DE CATEGORIA 

DE ANÁLISE E RESPOSTAS OBTIDAS EM 2016 

 

2016 

GRUPO DE 
ENTREVISTADOS 

DIRETORES COORDENADORES PROFESSORES TOTAL 

CATEGORIA    

Relações de Poder 0 0 6 6 

Comprometimento 0 0 1 1 

Reconhecimento 0 0 0 0 

Relações de Poder/ 

Comprometimento 
0 0 0 0 

Relações de Poder/ 

Reconhecimento 
0 0 0 0 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 
0 0 0 0 

Relações de Poder/ 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 

2 0 6 8 

TOTAL 2 0 13 15 
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APÊNDICE 2 – GRUPOS DE ENTREVISTADOS EM FUNÇÃO DE CATEGORIA 

DE ANÁLISE E RESPOSTAS OBTIDAS EM 2017 

 

2017 

GRUPO DE 
ENTREVISTADOS 

DIRETORES COORDENADORES PROFESSORES TOTAL 

CATEGORIA    

Relações de Poder 0 22 96 118 

Comprometimento 0 7 11 18 

Reconhecimento 0 4 3 7 

Relações de Poder/ 

Comprometimento 
0 1 0 1 

Relações de Poder/ 

Reconhecimento 
0 1 0 1 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 
0 2 0 2 

Relações de Poder/ 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 

2 0 0 2 

TOTAL 2 37 110 149 
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APÊNDICE 3 – GRUPOS DE ENTREVISTADOS EM FUNÇÃO DE CATEGORIA 

DE ANÁLISE E RESPOSTAS OBTIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 

 

2018.1 

GRUPO DE 
ENTREVISTADOS 

DIRETORES COORDENADORES PROFESSORES TOTAL 

CATEGORIA    

Relações de Poder 
0 22 182 204 

Comprometimento 
0 7 8 15 

Reconhecimento 
0 4 2 6 

Relações de Poder/ 

Comprometimento 
0 1 1 2 

Relações de Poder/ 

Reconhecimento 
0 1 1 2 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 
0 2 0 2 

Relações de Poder/ 

Comprometimento/ 

Reconhecimento 

2 0 0 2 

TOTAL 2 37 194 233 
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APÊNDICE 4 – PICHAÇÃO OFENSIVA EM ARMÁRIO DE PROFESSOR NA SALA 

DOS PROFESSORES DA IES 

 

 

 

Transcrição: “aqui fiz as provas boçais injusto que faz você querer fugir são 3 provas 

de cálculo para direção ok e o caralho do lugar dos professores e da bagunça da 

coordenação filhos da puta. A 8º período Por que aqui Marcella? ” 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO NORTEADOR DAS ENTREVISTAS 

 

1- Que percepção os envolvidos fazem da IES e em que medida essa percepção 

interfere nas relações de poder? 

1.1. Quais avaliações os docentes fazem das relações de poder na IES? 

1.2. Quais avaliações os coordenadores fazem das relações de poder na IES?  

1.3. Quais avaliações a diretoria faz das relações de poder na IES? 

 

2- Que percepção os envolvidos fazem da IES e em que medida essa percepção 

interfere no comprometimento? 

2.1. Qual é o comprometimento do docente na IES? 

2.2. Qual é o comprometimento da coordenação na IES?  

2.3. Qual é o comprometimento da direção na IES? 

 

3- Que percepção os envolvidos fazem da IES e em que medida essa percepção 

interfere no reconhecimento? 

3.1. Qual é o reconhecimento do docente na IES? 

3.2. Qual é o reconhecimento dos coordenadores na IES? 

3.3. Qual é o reconhecimento da direção na IES? 

 


