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� O conceito e os tipos de poder
� A crise do poder na sala de aula
� A questão da Indisciplina
� Liderança e heterogeneidade 

Produz efeitos Relação Social Controle

Poder é a capacidade de 
um agente de produzir
determinados efeitos, 
sendo uma decorrência 
da relação social entre 

pessoas, grupos ou 
organizações, onde uma 
das partes controla a 

outra.
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play
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Os três tipos de poder segundo     

John Galbraith

Poder 

Condigno

O poder da 

punição

Poder 
Compensatório

O poder da 

troca

Poder 
Condicionado

O poder do 

convencimento

PLAY



07/10/2012

5

Dar aula

Receber aula

Disponibilizar-se

Aceitar e aprender 

Do exercício da 
pura hierarquia

Ao exercício do 
compartilhamento.

Na relação de poder entre o professor e os

alunos encontram-se sempre duas crianças ou

dois adolescentes: a criança ou o adolescente

a quem ele deve educar e a criança ou

adolescente (reprimidos ou não) que ele 

carrega consigo.
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Liderança é a habilidade de influenciar

pessoas, por meio da comunicação, 
canalizando seus esforços para a consecução 

de um determinado objetivo,

de forma que se comprometam com a causa.

Liderança é a habilidade de influenciar

pessoas, por meio da comunicação, 
canalizando seus esforços para a consecução 

de um determinado objetivo,

de forma que se comprometam com a causa.

Grandes líderes tornam-se grandes 

líderes para realizarem alguma coisa, 

não para “serem importantes”.
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PODERPODER ESTRATÉGIAESTRATÉGIA

O poder é sempre limitado, logo, não 
pode ser exercido sem estratégias.

O poder é sempre limitado, logo, não 
pode ser exercido sem estratégias.

O professor precisa ter consciência do seu       
“não-poder” para se tornar um bom estrategista.

O professor precisa ter consciência do seu       
“não-poder” para se tornar um bom estrategista.
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O QUE É INDISCIPLINA?

No ambiente escolar o termo 'indisciplina'indisciplina'indisciplina'indisciplina' também recebe 
diferentes conotações. Entre os professores aquele termo 
pode se referir a determinadas contrariedadescontrariedadescontrariedadescontrariedades observadas 
no cotidiano das suas práticas pedagógicas, que decorreriam 

de rupturas e tensõesrupturas e tensõesrupturas e tensõesrupturas e tensões produzidas por alunos, tanto em 
relação aos acordosacordosacordosacordos que estariam sancionados formalmente 
na escola, e particularmente em sala de aula, quanto em 
relação a expectativas tácitas sobre a conduta na escola. A 
indisciplina reflete então desacordos em relação a contratos 
e expectativas sociais, na esfera das relações entre sujeitos, 
bem como no campo das relações desses com o conhecimento

(GARCIA, 1999).

INCIVILIDADE COMO INDISCIPLINA

� Incivilidades se referem a condutas que se contrapõe às regras da 
boa convivência.

� Entre as incivilidades cotidianas na escola destacam-se, por 
exemplo, as grosserias, as desordens, as ofensas verbais, e o que se 
denomina sem muita precisão conceitual de "falta de respeito".

� As incivilidades são rupturas em nível das regras e expectativas 
tácitas de convivência, dos pactos sociais que perpassam as relações 
humanas e cujo sentido muitas vezes supomos seja de domínio 
público desde a infância.

� A queixa comum entre muitos professores sobre alunos que vêm à 
escola "sem limites" trazidos de casa, poderia ser traduzida como 
uma queixa sobre a ausência de padrões culturais básicos de 
civilidade derivados de alguma lacuna formativa devido á família.
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Pesquisa realizada em 2008 pela 
Organização dos Estados Ibero-
Americanos com cerca de 8,7 mil 
professores mostrou que 83% deles 
defendem medidas mais duras em 

relação ao comportamento dos alunos, 
67% acreditam que a expulsão é o 
melhor caminho e 52% acham que 
deveria aumentar o policiamento   

nas escolas. 

REPREENDER É A SOLUÇÃO?

Se a repreensão funcionasse, a 
indisciplina não seria apontada como 
o aspecto da Educação com o qual é 
mais difícil lidar em sala de aula, 
como mostrou outra pesquisa, da 

Fundação SM, feita em 2007 com 3,5 
mil docentes de todo o país.
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O MELHOR ANTÍDOTO É O INTERESSE

REGRAS MORAIS X REGRAS CONVENCIONAIS

Erro comum em regimentos escolares é 
situar regras morais e convencionais num 

mesmo patamar. As regras morais 
merecem mais atenção. As regras 

convencionais estão mais ligadas ao 
andamento do trabalho. Ao distingui-las, 
você será capaz de interpretar melhor 

uma transgressão e, assim, encaminhá-la 
adequadamente. 
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NEGOCIAR SENTIDO TAMBÉM AJUDA

TER REAÇÕES EQUILIBRADAS E JUSTAS
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NÃO EMBOLE O MEIO DE CAMPO

PRESERVAR A AUTORIDADE
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VALORIZAR A AUTONOMIA

OS MACRO ASPECTOS QUE INFLUENCIARAM NO 

ENFRAQUECIMENTO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR

� A “desmistificação” da escola  (promessa de ascensão social)

� Formação do professor (científica e metodológica)

� Condições sócio-econômicas (auto-conceito)

� Democratização da escola (heterogeneidade)

� Sociedade e Tecnologias da Informação (desprofissionalização)
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Liderar a sala de aula é, essencialmente,

tornar possível o alcance dos objetivos.

As principais ações 
de uma liderança 
competente da sala 

de aula são:

� desafiar (instigar)
� gerir equipes
� cenografar processos
� gerir erros
� administrar conflitos
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Liderar a sala de aula, hoje, é descobrir e 
potencializar possibilidades a partir das diferenças. Na 

era da complexidade, é vital liderar na 
heterogeneidade.

Liderar a sala de aula, hoje, é descobrir e 
potencializar possibilidades a partir das diferenças. Na 

era da complexidade, é vital liderar na 
heterogeneidade.

PLAY

O professor-líder deve ser um visionário de visões 
exeqüíveis através de sua turma. Deve ser alguém que 

percebe as realidades como canteiros e os sonhos 
como sementes. Portanto o papel do sonho é fecundar a 

realidade e não negá-la. Residem aí, as bases da 
cidadania.

O professor-líder deve ser um visionário de visões 
exeqüíveis através de sua turma. Deve ser alguém que 

percebe as realidades como canteiros e os sonhos 
como sementes. Portanto o papel do sonho é fecundar a 

realidade e não negá-la. Residem aí, as bases da 
cidadania.
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QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?

QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?

1. INSTIGAR

� Levar o aluno a pensar a respeito.

� Criar interesse sobre o assunto.

� Propor desafios iniciais.

1. INSTIGAR

� Levar o aluno a pensar a respeito.

� Criar interesse sobre o assunto.

� Propor desafios iniciais.

2.   DISPONIBILIZAR

� Apresentar situações, 
� Oferecer subsídios e recursos.

� Facilitar o contato com elementos 
novos.

2.   DISPONIBILIZAR

� Apresentar situações, 
� Oferecer subsídios e recursos.

� Facilitar o contato com elementos 
novos.

QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?

QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?
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3. INTEGRAR

� Solicitar a expressão do aluno.
� Acompanhar o percurso de sua 

construção.
� Estabelecer novas contradições, se 

preciso for.

3. INTEGRAR

� Solicitar a expressão do aluno.
� Acompanhar o percurso de sua 

construção.
� Estabelecer novas contradições, se 

preciso for.

QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?

QUAL DEVE SER A ATITUDE DO 
PROFESSOR, ENTÃO?
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Nossa Jornada não 
pode parar!

Nossa Jornada não 
pode parar!
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Liderar posturas 

educadoras

Play LPlay D

www.juliofurtado.com.br
E-mail: julio@juliofurtado.com.br

Facebook: Júlio Furtado

Lançamento em DVD


