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RESUMO 

 

 

O objetivo dessa dissertação foi analisar como as relações de poder se exercem 

dentro de uma empresa e quais as estratégias utilizadas pelos sujeitos nesse exercício. A 

pesquisa foi realizada em uma empresa de grande porte, multinacional, com filial na cidade 

de Belo Horizonte. As estratégias analisadas foram baseadas na teoria do Gerenciamento 

de Impressão, onde se buscou entender um pouco melhor as relações interpessoais 

baseadas na forma como os indivíduos agem quando querem conseguir algo que desejam 

ou quando querem influenciar o outro. Além disso, procurou-se também apresentar um 

marco teórico sobre o poder, fundamentado nos conceitos de Michael Foucault e Eugène 

Enriquez. Foi utilizada, como metodologia, a análise qualitativa de dados colhidos por 

meio de entrevistadas semiestruturadas e analisadas por meio da análise do discurso dos 

entrevistados e dos desenhos produzidos por eles durante a coleta dos dados. Com esse 

estudo, foi possível concluir que o poder é definido pela hierarquia naquela organização e 

legitimado por todos os níveis hierárquicos pesquisados. Observou-se também que as 

estratégias de Gerenciamento de Impressão são amplamente utilizadas pelos sujeitos no 

exercício do poder, sendo a Insinuação a estratégia mais observada. 

Palavras-chave: Poder. Gerenciamento de Impressão. Discurso.



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this dissertation was to analyze how power relations are exercised 

within a company and the strategies used by subjects in this exercise. The survey was 

conducted in a large company, multinational, with a branch in the city of Belo Horizonte. 

The strategies were analyzed based on the theory of  Impression Management, where we 

understand a little better interpersonal relationships based on how individuals act when 

they want to get something they want or when they want to influence others. Moreover, the 

aim is to present a theoretical framework on power, based on the concepts of Michel 

Foucault and Eugene Enriquez. Was used as a methodology, a qualitative analysis of data 

collected through semi-structured interviews and analyzed through the analysis of the 

interviews and drawings made by them during the data collection. Through this study, we 

concluded that the power hierarchy is defined by that organization and legitimized by all 

levels studied. It was also noted that strategies for Impression Management are widely used 

by subjects in the exercise of power, being the most observed Overture's strategy.  

 

Keywords: Power. Impression Management. Speech. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O poder tem inúmeras definições nos diversos campos teóricos em que é debatido. 

Isso certamente acontece devido à amplitude e ambiguidade do conceito de poder 

(ENRIQUEZ, 2007). Certamente, a definição mais clássica e difundida é a de Max Weber 

(1963). Segundo ele, o poder pode ser definido como a habilidade de forçar alguém a 

obedecer a uma ordem a despeito da sua própria vontade. O poder tem sido um tema muito 

pesquisado, nos meios acadêmicos, nas mais diversas áreas do conhecimento, entre as 

quais a Sociologia, a Psicologia, as Ciências Sociais e a Administração, por ser uma 

condição universal, presente na vida de todos os seres vivos. 

A vontade de dominação, segundo Faria (1991), é uma constante na vida dos 

indivíduos. A disputa pelo poder começa desde o nascimento, nas primeiras relações do 

sujeito com o mundo. Desde muito cedo, a criança e a mãe já travam uma batalha, velada 

certamente, para definir quem é que manda naquela relação. Essa luta se estende por toda 

vida, cresce junto com os indivíduos e está embutida no comportamento das pessoas o 

tempo todo. É a disputa pela predominância do seu modo de agir e pensar sobre o outro. 

A vida é um jogo de poder que tem como objetivo conseguir conquistar o que se 

quer, produzindo os efeitos pretendidos em outras pessoas (KORDA, 1986; FARIA, 1991; 

KAPLAN; LASSWELL, 1979). Não existem regras definidas para esse jogo. A cada 

diferente parceiro, novas jogadas vão sendo utilizadas e desenvolvidas infinitamente, de 

forma bastante complexa. As estratégias do jogo normalmente estão baseadas na 

manipulação, sedução, chantagem, coação e persuasão do outro, com intuito de torná-lo 

dependente e gerar situações sempre proveitosas para o sujeito. 

As pessoas buscam o poder por motivos diversos, como o dinheiro, segurança e a 

fama, ou até mesmo a combinação dos três. Korda (1986) afirma, porém, que o poder pode 

ser usado para obter todas essas coisas, mas nenhuma delas é o poder em si. 

O poder não pode ser entendido como nenhum desses conceitos citados por Korda 

porque ele não é algo físico, palpável, localizável em algum lugar ou pessoa. O poder, 

segundo Foucault (2010), é exercido e não adquirido como mercadoria ou direito. Ele está 

nas relações, nas interações estabelecidas entre as pessoas, os grupos, as empresas e as 
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nações. Ele é transitório e efêmero: troca de mãos e, sendo assim, não é possível retê-lo 

como propriedade (FOUCAULT, 2010; ENRIQUEZ, 2007; FARIA, 1991). 

No âmbito das organizações, observa-se mais claramente a disputa pelo poder, pois 

elas são o cenário propício para o exercício explícito do poder. Atualmente, nas 

organizações, conquistar algum tipo de poder é de fundamental importância para a 

sobrevivência profissional do indivíduo. De acordo com Greene e Elffers (2000), a 

sensação de não ter nenhum poder sobre os outros ou sobre os acontecimentos é, para 

muitos, insuportável.  

O projeto pretende abordar as formas de manifestação do poder, sem pretender 

esgotar ou concluir a discussão sobre o tema. Será feita uma análise baseada nas 

construções teóricas de Michael Foucault, Eugéne Enriquez e Nogueira de Faria. Autores 

que tratam do assunto de maneira semelhante, porém cada uma trazendo uma contribuição 

bastante rica e fundamentada para a pesquisa. 

O poder não será tratado isoladamente. Para podermos compreender suas 

manifestações reais na vida interna das organizações, utilizaremos outro conceito, que 

aponta estratégias para o exercício do poder. Sabe-se que o poder pode ser exercido de 

várias formas dentro das organizações, muitas delas já abordadas pelas várias escolas que 

propõem uma análise sobre o tema. Porém, iremos trabalhar com o conceito relativamente 

novo, e que normalmente tem sido usado para estudos feitos na área da Psicologia, 

Marketing e Sociologia: o gerenciamento de impressões. 

Dentre as estratégias possíveis para o exercício do poder está o Gerenciamento de 

Impressões. Além de ser um fator importante na vida cotidiana, como um todo, atua, 

principalmente, na vida organizacional. O Gerenciamento de Impressões, também 

chamado de GI, pode ser definido como a tentativa consciente dos indivíduos de 

influenciarem as imagens e, ou, percepções que os outros formam deles, ou como o 

processo por meio do qual os indivíduos tentam controlar as impressões que os outros 

formam deles. Segundo Leary (1996, p. 2), o gerenciamento de impressões é “o processo de 

controlar como uma pessoa é percebida por outra”. 

Os agentes sociais se utilizam de diferentes estratégias de Gerenciamento de acordo 

com cada situação apresentada e, na maioria das vezes, é um excelente meio de que as 

pessoas dispõem para atingir seus objetivos. 

As teorias sobre o Gerenciamento de Impressões não são unânimes. Algumas o 

consideram como maléfico e manipulatório, outras já o avaliam de maneira positiva, 

tomando-o como uma habilidade social imprescindível nas interações entre as pessoas. De 
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fato, desconsiderar a existência dele ou mesmo colocá-lo no lugar de um comportamento 

condenável, não parece atualmente a vertente mais evidente. Várias pesquisas já foram 

realizadas abordando o GI como tema central, e grande parte delas trabalha o GI como uma 

capacidade humana, parte do processo de interação social (MENDONÇA, 2003; 

CARVALHO; GRISCI, 2003; CAVALCANTI; SALAZAR; LUCIAN, 2008). 

Gomes (1993) salienta que, justamente por se tratar de um jogo de interações, a 

questão das estratégias torna-se crucial. Os indivíduos traçam seus objetivos e usam das 

possibilidades existentes para concretizá-los. As estratégias de GI respaldam os indivíduos 

para que eles consigam realizar o que Gomes (1993) denominou de necessidade básica das 

interações sociais, com o objetivo de valorizar a sua autoimagem. O que está em jogo é a 

construção de uma imagem pública, ou seja, da própria identidade social. 

Essa identidade social é múltipla e se apresenta de acordo com a situação ou com a 

necessidade. Diante de acontecimentos específicos, o ator recorrerá a uma ou a outra 

identidade, apresentando aquela que lhe permita maior poder de influência sobre a 

interação apresentada. De acordo com Jones e Pittman (1982), o GI ou autoapresentação 

(denominação também usada para denominar o GI) é usado pelos indivíduos para 

conservar ou aumentar o poder que eles têm sobre outras pessoas. Para Schlenker (1980), o 

Gerenciamento de Impressões está no centro das relações sociais, pois todas as relações 

envolvem influência. Sendo assim, segundo o autor, não existe nenhuma possibilidade de 

haver qualquer tipo de discussão sobre essas relações sem que o conceito de GI seja levado 

em consideração. 

Muitos indivíduos, aqui também chamados de atores sociais, utilizam-se das 

estratégias de Gerenciamento de Impressões para conquistarem o poder. O uso do 

Gerenciamento de Impressões como estratégia para o exercício de poder reitera o que 

Foucault chamou de microfísica do poder, isto é, que o poder surge e só pode ser 

vivenciado nas relações existentes no microcosmo das instituições. O poder, encarado 

como algo pertinente a todas as relações, sai da esfera do abstrato e passa a participar do 

cotidiano de todos os agentes envolvidos na organização. 

Por meio do GI, pode-se entender como as pessoas se utilizam de determinadas 

táticas para alcançar seus objetivos. Estudar o GI como estratégia mostra como o poder 

está infiltrado nas ações das pessoas. Pode-se ver o chefe utilizando a estratégia de 

intimidação com seus subordinados, mas pode-se também ver os pares usando de 

insinuação e exemplificação, ou até mesmo subordinados usando de suplicação para com 
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seus chefes. Todos sempre com o mesmo intuito: fazer com que algo aconteça conforme 

seu desejo.    

Não existe nenhum agente envolvido na teia das relações sociais organizacionais 

que não tenha algum tipo de poder. Segundo Foucault (2010), quando ocorre a mudança de 

paradigma sobre o conceito de poder, ocorre também a compreensão de que não existe 

outro habitat possível para ele que não seja a relação. A partir disso, as pessoas envolvidas 

nessas relações, cada uma com sua particularidade, vão traçando estratégias para 

influenciar e manipular o comportamento do outro. De acordo com Freud (1971), o 

comportamento de cada pessoa depende diretamente da influência dos outros (que podem 

ser entendidos como outros indivíduos, grupos ou organizações): para cada 

relacionamento, comportamentos diferentes irão se manifestar. Por isso, Enriquez (2007), 

embasado nesse pensamento freudiano, entende que o poder possa ser exercido por 

qualquer pessoa, dependendo da relação que ela está vivenciando. O mesmo sujeito 

apresentará um comportamento submisso e resignado diante do chefe, mas será persuasivo 

e sedutor com seu colega de trabalho, buscando a dominação. Em qualquer situação, esse 

sujeito estará envolvido pelo círculo do poder, porém em lugares diferentes e usando 

distintas estratégias de GI.  

A partir das estratégias de Gerenciamento de Impressões usadas pelos indivíduos 

nas suas relações dentro das organizações, pode-se entender melhor como o poder é 

exercido e como ele circula pelas mãos das pessoas envolvidas no eterno jogo de 

dominação/submissão que o poder propõe. Diante desse cenário, formulou-se a seguinte 

questão norteadora da pesquisa: De que maneira as estratégias de GI são utilizadas pelos 

indivíduos para o exercício de poder dentro da organização? 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar como as estratégias de Gerenciamento de Impressões são utilizadas para o 

exercício de poder no âmbito organizacional. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Identificar as táticas de GI mais utilizadas nas organizações para execução 

do poder; 

2. Descrever de que maneira as pessoas percebem o uso das táticas de GI nas 

organizações; 

3. Verificar se os indivíduos utilizam o Gerenciamento de Impressões para o 

exercício do poder nas organizações; 

4. Descrever de que maneira as pessoas percebem as relações de poder nas 

organizações; 

5. Saber como as pessoas identificam o poder dentro das organizações; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Gerenciamento de Impressões tem sido amplamente estudado em diversas partes 

do mundo, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, porém, ele ainda é pouco 

difundido e tem suas principais pesquisas direcionadas para a Psicologia Social e a 

Sociologia. Dos estudos sobre GI já realizados no Brasil, poucos foram os que o 

relacionaram com o contexto organizacional, e principalmente, com a questão do poder.  

Embora Mendonça (2004), em sua tese de doutorado, tenha abordado o GI e poder 

relacionados ao ambiente organizacional, a definição de poder é distinta da usada nesse 

presente trabalho. O autor tem por base teórica o poder exercido de cima para baixo, 

entendido apenas como poder formal, dado pela hierarquia organizacional. 

 A presente pesquisa pretende usar como marco teórico, para falar sobre o poder, os 

escritos do filósofo francês Michel Foucault, em que esse conceito ocupa uma posição 

central. Para ele, o poder não é algo que se possa possuir, mas que se exerce ou se pratica. 

Segundo o autor, o poder não é uma propriedade: ele não existe enquanto tal. O que há na 

realidade são as relações de poder (FOUCAULT, 2010). No entanto, as pesquisas de 
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Foucault sobre o poder estiveram sempre fechadas ao campo da medicina, política, 

sociologia e psicanálise. Poucos foram os estudos posteriores à obra de Foucault, que 

tratam da microfísica do poder nas organizações. Seus escritos continuaram fechados na 

academia, dentro dos cursos de psicologia, antropologia e ciências sociais. 

 Tendo em vista essa lacuna na literatura nacional que relacione o conceito de 

poder, em Foucault, e o de GI, no âmbito organizacional, o presente trabalho pretende 

identificar como e quais são as estratégias de Gerenciamento de Impressões que os 

indivíduos utilizam para exercer o poder dentro das organizações. Segundo Foucault 

(2010), o poder circula e está presente em todas as relações sociais e, por conseguinte, em 

todas as organizações. Nesse sentido, conhecer a maneira como as pessoas atuam, para 

conquistar o poder, torna-se relevante para melhor compreensão da dinâmica das 

organizações.  

Nietzsche possui uma célebre frase sobre o poder, que bem define sua verdadeira 

essência. Segundo o filósofo alemão: “onde quer que encontrei vida, lá encontrei a vontade 

de ter poder”. De acordo com Faria (1991), a busca pelo poder é inata, contínua e 

crescente. 

Os indivíduos, nessa busca incansável pelo poder, utilizam as mais variadas 

técnicas, entre as quais as estratégias de Gerenciamento de Impressões. Segundo 

Mendonça (2003), as pessoas se utilizam dos recursos que possuem para produzir 

alterações no ambiente e nas ações dos outros, para que lhes sejam favoráveis. Isso 

acontece em todas as relações e, fortemente, dentro do âmbito organizacional. 

O poder é fator decisivo na obtenção do sucesso dos indivíduos nas empresas. Por 

isso, torna-se cada vez mais necessário, até mesmo para a própria sobrevivência do 

profissional no mercado, que ele saiba como lidar com o poder e conheça estratégias que 

lhe deem condições que obtenção do mesmo. Korda (1986) afirma que, atualmente, mais 

do que dinheiro, pessoas buscam poder nas organizações, pois se o obtiverem, terão mais 

benefícios do que o dinheiro poderia lhes dar. 

Dessa forma, é relevante conhecer como as pessoas gerenciam sua imagem para 

conseguir exercer poder dentro das organizações. Sendo assim, o presente trabalho 

pretende ampliar o nível de compreensão que se tem atualmente sobre o GI no Brasil e 

buscar uma abordagem distinta para o conceito do poder nas organizações. Traz uma 

tentativa de contribuição para que novos olhares sejam lançados sobre esse tema e sejam 

ainda mais amplamente discutidos e auxiliando na melhor compreensão dos mecanismos e 
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estratégias de Gerenciamento de Impressão, utilizados pelos indivíduos dentro das 

organizações, para adquirir poder.  

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Uma pesquisa pode ser definida como um processo sistemático de construção do 

saber. É por meio dela que os pesquisadores e a comunidade em que se desenvolve podem 

apreender e compreender melhor os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da 

sociedade.  

Para uma pesquisa gerar bons resultados, é preciso traçar uma metodologia 

adequada. A metodologia é o instrumento que irá viabilizar a investigação do problema 

proposto, a fim de que os objetivos definidos sejam atingidos. Portanto, a metodologia será 

o meio e não um fim em si mesmo. 

O método escolhido foi o qualitativo, pois a natureza do objeto a ser estudado 

assim determinou. A premissa básica que sustenta os métodos qualitativos é a de que a 

reação de uma pessoa frente a um estímulo não estruturado indicaria suas percepções 

básicas em relação ao fenômeno. Segundo Alaasutari (1995), apud Vieira (2005, p. 17), a 

pesquisa qualitativa é aquela em que as análises dos dados não são pautadas simplesmente 

em dados estatísticos, o que não quer dizer que seja fundamentada em avaliações 

meramente subjetivas. Para o autor, esse tipo de análise “tem por base conhecimentos 

teórico-empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade”.  

Segundo Merriam (2002), apud Godoi e Balsini (2006 p. 93), a pesquisa qualitativa 

auxilia na compreensão e explicação dos fenômenos sociais com maior proximidade 

possível do ambiente em que eles ocorrem. Com o método qualitativo, os pesquisadores 

buscam compreender o significado que os sujeitos constroem a partir da sua experiência 

com o mundo. Todos os tipos de pesquisas qualitativas “se baseiam na visão de que a 

realidade é construída pela interação de indivíduos com o seu mundo social”. 

De acordo com Richardson (1999, p. 80):  

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 
contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 
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maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades dos 
comportamentos dos indivíduos. 

 

Na análise de Vieira (2005), o método qualitativo, historicamente, tem sido mais 

utilizado nas áreas voltadas para as ciências sociais. E o autor afirma que, a partir dos anos 

noventa, o número de pesquisas qualitativas na área da administração geral e aplicada tem 

sido maior pelos pesquisadores entenderem que resultados relevantes podem ser obtidos 

com esse tipo de método. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa será de natureza descritiva que, de acordo com 

Vergara (2006), tem como objetivo ampliar o campo de conhecimento e não generalizar e 

fazer inferências estatísticas. Vieira (2005) complementa essa afirmativa de Vergara 

dizendo que a pesquisa descritiva demonstra as características dos fenômenos ou da 

população estudada. No entanto, ela não tem o objetivo de explicar o acontecimento 

exposto, embora possa fornecer embasamento para tal explicação uma vez que pode se 

assemelhar às pesquisas experimentais, e apresentar relações entre as variáveis estudadas. 

Segundo Cervo e Bervian (1996), “[...] a pesquisa descritiva procura descobrir, com 

a precisão possível, a frequência com um fenômeno ocorre, sua relação e conexão, com os 

outros, sua natureza e características, correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-

lo”.  

Outros autores corroboram tal afirmativa, destacando que a pesquisa descritiva tem 

como objetivo conhecer e interpretar a realidade, por meio da observação, descrição, 

classificação e interpretação de fenômenos, sem nela interferir para modificá-la (VIEIRA, 

2002; MALHOTRA, 2001). 

Quanto aos meios, será utilizado o modelo de pesquisa de campo. A coleta de dados 

será feita através de entrevistas semiestruturadas, que é aquela que combina perguntas 

fechadas e abertas, permitindo ao entrevistado discorrer sobre o tema sugerido. De acordo 

com Mattos (2006), embasado por Laville e Dione (1999), esse tipo de entrevista tem sido 

cada vez mais utilizado nas pesquisas em administração, pois deixam o entrevistado mais 

livre para expressar suas ideias e manifestar problemas e fenômenos das relações 

organizacionais que normalmente escapariam ao pesquisador preso somente nas análises 

numéricas. 

De acordo com Selltiz et al. (1974), esse tipo de entrevista semiestruturada deve ser 

usado em pesquisas que buscam observar as percepções, reações, crenças e atitudes das 
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pessoas perante o mundo em que estão inseridas. Nesse sentido, o papel do entrevistador é 

fundamental para o sucesso da pesquisa, pois ele irá servir de catalisador das respostas 

vindas dos entrevistados, que deverão sentir-se livres e confortáveis para expressarem sem 

nenhum receio suas reações verdadeiras. 

Dentre os pontos positivos dessa técnica, destacam-se: maior proximidade com o 

fenômeno, flexibilidade quanto às perguntas a serem feitas, maior taxa de resposta, 

possibilidade de avaliar as respostas não-verbais do sujeito, controle do ambiente e maior 

assertividade nas perguntas. No entanto, Selltiz et al. (1974), destacam que existem 

também algumas desvantagens, como o custo mais elevado, maior inibição por parte do 

entrevistado e gasto maior de tempo na coleta e transcrição dos dados. 

As entrevistas serão baseadas em um roteiro semiestruturado, gravadas e 

posteriormente transcritas. No final de cada entrevista, será solicitado ao entrevistado que 

faça um desenho ilustrativo dos conteúdos abordados. Optamos por utilizar essas duas 

fontes, pois entendemos que elas trarão material devidamente enriquecido de conteúdos 

para o tema proposto. Utilizando duas formas de manifestação do conteúdo, teremos uma 

visão mais ampla e consistente das informações que se deseja obter, pois é sempre com 

base no conteúdo manifesto e explícito que se começa o processo de análise (FRANCO, 

2003).   

A técnica de construção de desenhos, segundo Vergara (2005, p. 173), é 

relativamente nova nas pesquisas em Administração, mas de grande valia para o campo de 

estudo, uma vez que possibilita “estimular a manifestação de dimensões emocionais, 

psicológicas e políticas, pouco privilegiadas por técnicas de cunho racional”. Os desenhos 

podem auxiliar ainda a revelar a subjetividade de pessoas que têm dificuldade em se 

expressar verbalmente. 

Quanto ao tratamento dos dados, a metodologia utilizada será a análise de discurso, 

que, de acordo com Franco (2003), é uma metodologia que tem sido amplamente utilizada 

na análise das comunicações nas pesquisas qualitativas em ciências humanas e sociais, pois 

ela tem como ponto de partida a mensagem, que pode ser oral, escrita, gestual, desenhada 

ou documental. 

Quanto ao universo a ser estudado, a pesquisa será realizada com um grupo de 

aproximadamente 20 pessoas de uma empresa multinacional de telecomunicações, que tem 

base própria na cidade de Belo Horizonte. A estrutura hierárquica dessa organização é 

constituída de diretor, gerentes e profissionais de nível técnico/operacional. A amostra será 

do tipo não probabilística e será selecionada por acessibilidade que, de acordo com 
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Vergara (2006), é um tipo de amostra que não tem nenhuma pretensão de ser um método 

estatístico, sendo os indivíduos selecionados a partir da facilidade de acesso a eles.  

Utilizaremos profissionais dos três níveis hierárquicos distintos, a saber: diretoria, 

gerência e técnico/operacional. Dessa forma, esse tipo de pesquisa, que utiliza entrevistas 

semi-estruturadas e análise do discurso pode fazer com que o entrevistador revele, por meio 

da análise, os comportamentos naturais dos entrevistados, o que parece ser o tipo de 

pesquisa mais apropriado para o presente estudo.  

A análise do discurso aqui tratada será fundamentada no que Patrick Charaudeau 

(1996) chamou de a “nova análise do discurso”. Essa nova proposição surgiu na tentativa 

de fazer uma ligação entre as dimensões linguística, psicológica e sociológica da 

linguagem. Segundo Fairclough (1992), apud Magalhães (2001, p. 17), “o discurso é visto 

como o uso da linguagem como forma de prática social, implicando em modo de ação e 

modo de representação. 

O significado do discurso é resultado de duas forças que, segundo Charaudeau 

(1996), são autônomas, mas convergem para causar o efeito desejado. Esse dois 

componentes são: o linguístico (a língua propriamente dita) e o situacional (relacionado ao 

papel social, o sujeito como ator social, como sujeito comunicante). A significação do 

discurso está relacionada com a enunciação: o ser falante fala a partir de um referencial de 

espaço e tempo. Portanto, o que importa é a análise da linguagem a partir do seu uso, a fala 

(CHARAUDEAU, 1996). O enunciador e seu enunciatário é que vão dar sentido ao 

discurso. 

Para o autor, o uso da fala pode ser caracterizado por três diferentes oposições: 

proposicional x relacional; explícito x implícito; interno x externo. A primeira oposição 

trata da relação que se estabelece entre os sujeitos no ato da fala, ou seja, quem fala, fala a 

alguém de alguma coisa. O sentido da fala está composto por uma relação triangular entre 

o mundo, o ser falante e o outro. Segundo Charaudeau (1996, p. 7), a construção do sentido 

“subordina a referência ao mundo (proposicional) à intersubjetividade dos interlocutores (a 

relacional).  

Na segunda oposição, Charaudeau (1996) coloca o sentido no que está dito 

(explícito), no não-dito, ou seja, no que está implícito e, mais além, coloca o sentido na 

inter-relação entre as duas mensagens. O sentido não está na significação literal de cada 

mensagem, mas na junção das duas naquele determinado contexto. A terceira oposição 

considera que existe uma integração entre a linguagem e o que está “fora da linguagem”, 

os elementos extralinguísticos (CHARAUDEAU, 1996, p. 8).  
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O uso da fala ou ato da linguagem, como foi denominado por Charaudeau (1996), 

apresenta um pressuposto básico: a intencionalidade. Primeiramente, é preciso que os 

participantes do ato se reconheçam com interlocutores (EU só existe através do TU e vice-

versa), que eles façam o que o autor chamou de “contrato de comunicação” (1996, p. 23); 

em seguida, apesar de se reconhecerem como parceiros, eles percebem que a comunicação 

tem ruídos, que existem “desajustes, incompreensões, réplicas” (1996, p. 23) do 

interlocutor e, do outro lado, há uma fala desconexa do locutor, demonstrada pela gagueira, 

hesitação, repetição, autocorreção. Em terceiro lugar está o fato de que esse 

reconhecimento recíproco dos parceiros é uma construção social e se dá no momento do 

ato da fala, não sendo um dado conhecido anteriormente. Porém, existem membros de 

algumas comunidades, por exemplo, que criaram o que Charaudeau (1996) chamou de 

índices relacionais ou códigos de polidez, que são máscaras sociais que dizem a priori 

quem é o interlocutor (o professor, numa escola; o chefe, numa organização; o juiz, num 

tribunal). 

Ainda de acordo com Charaudeau (1996), o postulado da intencionalidade propõe 

que o sujeito falante (comunicante ou interpretante) seja reconhecido pelo outro como 

digno de ser escutado, ou seja, como tendo direito à palavra. “É a relação com o outro que 

fundamenta esse direito” (1996, p. 25). Esse direito à fala está fundamentado em três 

condições básicas: 

a) Reconhecimento do saber: o saber do ser falante será reconhecido à medida 

que ele estiver em consenso com o conjunto de crenças e valores que regem a sociedade 

em que esse sujeito está inserido.  

b) Reconhecimento do poder: os indivíduos de uma sociedade, enquanto atores 

sociais representam diferentes papeis e comportamentos de acordo com o outro que está 

envolvido na relação. O papel social, desempenhado pelo indivíduo na sociedade, pode 

interferir e influenciar no seu papel no momento da fala. Caso o sujeito falante não seja 

reconhecido de imediato pelo seu interlocutor, ele poderá exigir tal reconhecimento. 

c) Reconhecimento do saber fazer: essa condição está diretamente relacionada 

com o conceito de credibilidade. O sujeito precisa ser reconhecido como competente 

quanto à fala que executa. 

O ato da fala pode ainda ser definido, segundo Charaudeau (1996) por quatro 

objetivos básicos: o factitivo, o informativo, o persuasivo e o sedutor. 
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• Factitivo: tem como finalidade a manipulação do outro, fazendo-o agir ou 

falar de forma favorável ao sujeito falante. Consistem em fazer fazer ou fazer dizer 

(CHARAUDEAU, 1996, p. 31) alguma coisa a um outro, seja por ordenação, caso o 

sujeito falante tenha posição de poder sobre seu interlocutor, ou por sugestão. 

• Informativo: tem como finalidade transmitir uma nova informação. É o 

fazer saber (CHARAUDEAU, 1996, p. 31) alguma coisa ao outro. Essa nova informação 

transmitida pode referir-se a saberes relativos aos fatos, às experiências, aos 

conhecimentos ou aos estados intencionais, que são, na definição de Searle (1991), apud 

Charaudeau (1996), as coisas que o ser falante acha, espera, crê, deseja. 

• Persuasivo: tem como finalidade o controle do outro através de argumentos 

racionais, produzidos por um discurso homogêneo, lógico, claro. É o fazer crer 

(CHARAUDEAU, 1996, p. 32) alguma coisa ao outro. 

• Sedutor: tem como finalidade o controle do outro tentando agradá-lo. 

Consiste em fazer o outro sentir sensações positivas. É o fazer prazer (CHARAUDEAU, 

1996, p. 32) ao outro. Esse objetivo produz discursos não-racionais, de cunho ficcional, 

que levam a um imaginário onde o sujeito poderá projetar-se e identificar-se. 

A partir da verificação de que o ato da linguagem indica sempre uma 

intencionalidade e o princípio de pertinência, que é o ato de reconhecimento recíproco 

entre os parceiros e os seus saberes, Charaudeau (1996, p. 34) entende esse ato “como 

nascendo de uma situação concreta de troca, demonstrando uma intencionalidade, 

organizando-se ao redor de um espaço de limitações e de um espaço de estratégias, e 

significando uma interdependência entre um espaço externo e um espaço interno”. Sendo 

assim, ele propõe uma estruturação que ele chama de “sociolinguageira” que está dividida 

em três níveis: 

1°) Nível do situacional: inclui a finalidade do ato de fala, a identidade dos 

parceiros, o domínio do saber sobre o que fala e o quadro físico de espaço e tempo; 

2°) Nível do comunicacional: inclui maneira de falar e escrever que determinam o 

como dizer? (CHARAUDEAU, 1996, p. 35) e 

3°) Nível do discurso: inclui as escolhas feitas pelo sujeito da fala que irão definir 

sua finalidade, sua identidade e seu propósito, permitindo construir sua legitimidade e 

credibilidade. 

Quanto à metodologia, a análise do discurso, segundo Charaudeau (1996, p. 36) é 

classificada como método empírico-dedutivo, ou seja,  
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o analista parte de um material empírico, a linguagem, que está configurada 
numa certa substância semiológica (verbal), e é tal configuração que ele percebe 
e pode manipular para determinar, por meio da observação das compatibilidades 
e das incompatibilidades de infinito possível das combinações, os cortes formais 
simultaneamente às categorias conceptuais que lhes correspondem. 

 

 

A análise do discurso, de acordo com Charaudeau (1996), apresenta algumas 

tendências que podem ser adotadas: a primeira é uma perspectiva antropológico-social, 

também seguida pela filosofia da linguagem e por uma parte da etno-metodologia, que 

busca descrever as características gerais do funcionamento do discurso; a segunda opção é 

descrever ao máximo as características particulares de um discurso. No entanto, o autor 

chama a atenção para o fato de a análise ser sempre um caminho de mão-dupla, parte-se do 

geral para o particular e, deste, para o geral novamente. A posição de Charaudeau (1996, p. 

38) é que o objetivo da análise do discurso é “levantar as características dos 

comportamentos linguageiros (como dizer) em função das condições psicológicas que as 

limitam segundo os tipos de situação de intercâmbio (contrato)”  

Justifica-se a análise do discurso para o presente trabalho, pois o discurso é um 

instrumento de poder. Segundo Enriquez (1990), desde os primórdios da constituição da 

sociedade organizada, desde a época da horda, quando somente o chefe dominava a 

linguagem, o poder está associado ao discurso. A palavra era a própria expressão do chefe, 

ela representava sua onipotência. Aos poucos, a força como instrumento de dominação foi 

substituída pelo poder das palavras. 

Em Mal Estar da Civilização (1929), Freud chama a atenção para o “poder mágico 

das palavras”. No momento em que a palavra é proferida, ela tem o poder de transformar a 

realidade, sem nenhum elemento intermediário. No entanto, Enriquez (1990) ressalta que 

não é toda linguagem que possui esse poder. Somente aquele discurso produzido por 

alguém que ocupa o lugar do sagrado, que possui características divinais na ótica dos seus 

subordinados e que esteja alçado ao posto de líder incontestável, tem esse poder. Nesses 

casos, segundo Enriquez (1990, p. 58), os discursos são estruturados a partir da repetição 

quase ritualística das palavras. Esses discursos têm como objetivo “seduzir, atrair, fascinar 

por figuras de estilo, por variações de vozes, intensidade expressiva e, sobretudo, por 

repetições de fórmulas simples, que podem ser retomadas em coro pelo conjunto das 

massas”.  
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O sujeito, imerso na cultura, utiliza a palavra ao invés da ação. O uso do discurso, 

segundo Enriquez (1990), está na gênese da criação do mundo: “no início era o verbo”. A 

premissa básica é de que tudo tem início de fato a partir da introdução da linguagem. A 

inserção do individuo na sociedade está diretamente relacionada com a aquisição da 

linguagem: é ela que permite a dominação sobre o universo em que o sujeito está inserido. 

De acordo com Enriquez (1990; 2007, p. 292), 

  

o poder é discurso, palavra inaugural, criador do mundo. Se ele é, de início, 
discurso da violência direta, da luta até a morte de puro prestigio, ele torna-se em 
seguida discurso do saber. O senhor fala e os outros trabalham. Nada pode ser 
compreendido sobre o poder, se não o apreendermos como técnica de servidão 
através unicamente da palavra (o aparelho diretamente repressivo só entra em 
jogo quando a palavra falha). O saber localizado ao lado do poder tornou-se, 
ainda mais, tentativa de controle da natureza e da vida, e ainda de dominação dos 
homens. Ele visa a criação da ordem. 

 

Outra abordagem bastante recente sobre o poder exercido através do discurso é de 

Teun A. van Dijk (2008). Esse doutor em Linguística afirma que discurso e poder estão 

relacionados. Para ele, o poder “não apenas aparece ‘nos’ ou ‘por meio dos’ discursos, mas 

também que ele é relevante como força societal ‘por detrás’ dos discursos” ((VAN DIJK, 

2008, p.  44). 

Segundo van Dijk (2008), existem muitas maneiras de discurso e poder se 

relacionarem. Ele traça quatro caminhos pelos quais o poder pode ser exercido através do 

discurso: 

1. Exercício direto do discurso sobre as ações: Esses discursos tem a função de 

“comandos, ameaças, leis, regulamentos, instruções e, mais indiretamente, por meio de 

recomendações e conselhos” (VAN DIJK, 2008, p. 52). Os provedores do discurso 

normalmente ocupam um posto hierarquicamente elevado na instituição, utilizando de leis 

e sanções institucionais para exercer o poder. 

2. Discursos persuasivos: Segundo o autor, esses discursos podem ser 

encontrados nos anúncios publicitários e nas propagandas e têm por objetivo influenciar 

futuramente as ações dos receptores. Esse poder se exerce através dos meios de 

comunicação e com apoio de recursos econômicos. Para o autor, ele está baseado na 

retórica, utilizando de mecanismos como a repetição e a argumentação. 

3. Discurso do expert (PETTIGREW, 1972, apud VAN DIJK, 2008, p. 52): 

Esses discursos também têm como objetivo influenciar os comportamentos futuros. Eles 
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estão fundamentados em “previsões, planos, cenários, programas ou alertas”, que estão 

baseados no conhecimento e tecnologia de quem detem o saber na sociedade ou instituição. 

4. Retóricas dramáticas ou emocionais: esses discursos se utilizam de 

romances, filmes e, principalmente, de reportagens jornalísticas para influenciar os 

comportamentos.  

De acordo com van Dijk (2008, p. 53), esses discursos têm uma maior facilidade de 

acesso aos indivíduos, e podem chegar a todas as esferas sociais e organizacionais. Porém, 

o que os torna mais importantes, é o fato de eles fabricarem “a base consensual do poder e 

que o público em geral fica sabendo quem possui o poder e o que desejam os poderosos. 

Essa é uma condição crucial para o desenvolvimento da estrutura ideológica que dá 

sustentação ao poder, mas também para as várias formas de resistência (conhece teus 

inimigos)”  

Os estudos do discurso como instrumento do poder nas organizações, segundo van 

Dijk (2008) são em número bastante reduzido, especialmente no que se referem às 

comunicações verticalizadas, entre chefes e subordinados. O autor cita alguns trabalhos 

realizados nessa área (MCPHEE; THOMPKINS, 1985). Porém, chama a atenção para os 

estudos de Blair, Roberts e McKechnie (1985). Os resultados mostram que gerentes gastam 

78% do seu tempo utilizando a comunicação verbal para dominar seus subordinados, que 

reagem, recorrendo à deferência. Também Riley (1983), citado por van Dijk (2008), 

analisou várias entrevistas e constatou que “as metáforas, mitos, piadas e lendas” são as 

figuras que dominam os discursos dentro das organizações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1  GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES 

 

 

Pesquisas sobre o Gerenciamento de Impressões começaram a serem estruturadas a 

partir dos trabalhos do antropólogo e sociólogo Erving Goffman e do psicólogo social 

Edward Jones (DIDIER; MENDONÇA, 2007).  

Muitos indivíduos não têm o conhecimento nem fazem uso consciente  dos 

processos de GI. Mesmo assim, eles estão presentes na vida desses indivíduos, na interação 

social e no momento em que se considera a importância da percepção, da avaliação que é 

formada quanto à identidade, aos atributos e aos objetivos da outra pessoa (MENDONÇA, 

2003). Desta forma, por meio do GI “as pessoas administram o ambiente, o seu modo de 

vestir e até seus gestos, no sentido de corresponder às impressões que estão tentando criar 

ou à imagem que estão tentando projetar” (MENDONÇA, 2003, p. 61). 

De acordo com Leary (1996), o GI tem suas bases em duas disciplinas, 

basicamente: na sociologia, através da obra clássica de Erving Goffman, de 1959, The 

Presentation of Self in Everyday Life, e na psicologia social, através dos trabalhos de 

Edward Jones sobre os elementos da autoapresentação presentes no comportamento social 

do indivíduo. 

Segundo Goffman (1959), o GI pode se constituir uma nova perspectiva de análise 

aos estudos das organizações sociais. O GI seria uma quinta perspectiva que iria somar-se 

às outras e, ao mesmo tempo, inter-relacionar-se com elas.  As perspectivas são: a técnica, 

a política, a estrutural e a cultural.  

Dessa forma, Goffman (1959) utiliza-se de uma metáfora teatral para análise do GI. 

Segundo ele “dentro das paredes do estabelecimento social encontramos uma equipe de 

atores que cooperam para apresentar à plateia uma dada definição da situação” 

(GOFFMAN, 1959, p. 218). De acordo com Leary (1996), a premissa central de Goffman 

é de que o comportamento social pode ser melhor entendido por meio da aparência externa 

(ou comportamento públicos) revelada pelos indivíduos. 
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Juntamente com os estudos de Goffman, surge na psicologia social uma abordagem 

de estudo da autoapresentação, tendo como representante Edward Jones (DIDIER; 

MENDONÇA, 2007).  

De acordo com Mendonça (2003), Jones não tinha conhecimento dos trabalhos de 

Goffman e abordou o tema de forma diferente, estudando inicialmente uma das estratégias, 

a de adulação (ou bajulação). Para isso, utilizou experimento de laboratório, enquanto 

Goffman tinha uma visão mais antropológica, focado no estudo de campo. 

No Brasil, o GI começou a ser pesquisado há sete anos, mas, desde a década de 80, 

os pesquisadores organizacionais deram atenção ao Gerenciamento de Impressões. 

Após esse breve histórico sobre os estudos envolvendo o Gerenciamento de 

Impressões, faz-se necessária a busca pelas diversas definições encontradas sobre esse 

tema. São definições advindas de autores diferentes, originários de escolas distintas, mas 

que tratam de forma semelhante do conceito. 

O Gerenciamento de Impressões é definido por Schlenker (1980, p. 6) como as 

maneiras pelas quais os indivíduos buscam controlar as impressões que os outros têm a seu 

respeito. É “a tentativa consciente ou até mesmo inconsciente de controlar as imagens, as 

quais são projetadas em interações sociais”. 

Para Cavalcanti, Salazar e Lucian (2008, p. 2), o GI (Gerenciamento de 

Impressões) é “a importância dada à percepção que os outros formam nas interações 

sociais e a forma que avaliam e lidam com elas, resulta na busca do indivíduo por controlar 

a imagem que os outros formam dele”. O GI, segundo Goffman (1959) envolve a tentativa 

de estabilizar o significado ou propósito das relações sociais para ajudar a amenizar e 

controlar as interações sociais e evitar constrangimentos. 

O GI, que tem base na perspectiva dramatúrgica, tem sido reconhecido como um 

processo interpessoal importante e, atualmente, a importância dada à imagem (ou 

impressão) e aos seus possíveis impactos atingem o interesse das próprias organizações.  

As interações sociais, de acordo com Babcock (1989), apud Cavalcanti, Salazar e 

Lucian (2008, p. 4), “são um esforço cooperativo de apresentar um desempenho aceitável e 

convincente no qual o indivíduo irá promover uma imagem particular e implicitamente 

pedir a outros que acreditem no personagem”. 

Ainda seguindo a perspectiva dramatúrgica, o Gerenciamento de Impressões 

envolve a tentativa de estabelecer o significado ou o propósito de interações sociais, as 

quais dirigirão as ações das pessoas, ajudando a projetar as expectativas de papeis, ou seja, 

o que se espera de cada um (GOFFMAN, 1959). Schelenker (1980) define GI como os 
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comportamentos que os indivíduos realizam para proteger sua própria imagem, influenciar 

a forma como elas são percebidas por pessoas significantes, ou os dois. 

Leary (1996, p. 2) afirma que “o processo de controlar como uma pessoa é 

percebida por outra é chamado de autoapresentação ou Gerenciamento de Impressões”. 

Jones e Pittman (1982) confirmam a citação acima ao descreverem a 

autoapresentação como os aspectos do comportamento desenhados para trazer à tona ou 

formar as atribuições de outros sobre as disposições do ator. 

Para Mendonça (2003), o GI é entendido como todas as atividades que um 

indivíduo realiza no intuito de influenciar o modo como outros o veem, ou seja, a 

impressão ou a imagem que os outros têm a seu respeito. Nesse contexto, deve-se ressaltar 

que o termo impressão significa uma ideia, um sentimento ou uma opinião que o indivíduo 

tem sobre alguém ou algo, ou alguém ou algo transmite ao indivíduo, podendo até mesmo 

ser o efeito que uma experiência ou uma pessoa tem sobre alguém ou algo. 

O GI é visto como um comportamento dirigido a um objetivo. Leary e Kowalski 

(1990), apud Cavalcanti, Salazar e Lucian (2008), corroboram as afirmativas ao dizerem 

que os atores sociais são motivados a gerenciar impressões quando eles as veem como 

instrumentos para atingir seus objetivos. “Algumas das razões para se utilizar o GI seriam: 

obter resultados materiais e sociais; melhorar a auto-estima; validar a auto-imagem; e 

verificar socialmente crenças pessoais existentes” (MENDONÇA, 2003, p.65). 

Cavalcanti, Salazar e Lucian (2008) ressaltam a importância em se considerar como 

dinâmica a natureza do GI e de peças-chave por ele utilizadas tais como: comunicação, 

público-alvo e as influências do contexto ambiental como referência a uma cultura da 

região e, ou, cultura organizacional. A natureza mutante do contexto ambiental faz com 

que os atores sociais possuam mais de um objetivo e que eles possam ainda ser 

modificados pelas circunstâncias e, assim, as formas de administrar as impressões podem 

apresentar múltiplas dinâmicas para que se atinjam objetivos. 

A partir desses estudos, pode-se apresentar algumas conceituações sobre GI. Para 

Goffman (1959), o GI envolve a busca do controle por parte dos indivíduos sobre a 

impressão que os outros podem ter em uma determinada situação.  

Gardner e Martinko (1988) apontam a relevância do estudo do GI nas organizações. 

Segundo eles, a descrição do comportamento organizacional como uma realidade 

socialmente construída é válida, sendo necessários modelos que ajudem na compreensão e 

explicação do comportamento dentro dos contextos sociais. 

Segundo Leary (1996), os atores sociais podem fazer uso do GI de três formas:  
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1. Autoapresentação autêntica: as pessoas agem de forma autêntica e sincera 

por questões de princípios ou pelo temor de serem desacreditadas; 

2. Autoapresentação cínica: envolve desde o exagero até a mentira completa. 

As pessoas agem assim por temerem uma reação negativa, para não magoar 

alguém, para evitar conflitos ou, para atender às convenções sociais ou 

atingir um objetivo pessoal;  

3. Autoapresentação excludente: faz uma espécie de edição da auto   

apresentação, omitindo algumas informações possivelmente negativas e 

escolhendo aquelas positivas. 

Na medida em que o GI lida com o controle de informações, muitas vezes é visto 

como algo enganoso. Porém, para Mendonça (2003), apud Didier e Mendonça (2007, p.3), 

“considerar o GI como algo essencial e intrinsecamente negativo, é encarar este fenômeno 

social sob ótica limitada”. 

De acordo com Carvalho e Grisci (2003), o GI é abordado com duas conotações 

distintas. A primeira é depreciativa, identificando-o como cínico e manipulatório, como 

sinal de insegurança; e a outra tem uma conotação positiva que o toma como uma 

habilidade social imprescindível às interações sociais, podendo ser autêntico. 

Além disso, o uso do GI abrange tanto questões estratégicas quanto táticas. São 

considerados estratégicos os comportamentos que são revelados e têm intenção de criar 

relacionamentos de longo prazo. Já os comportamentos táticos são aqueles que têm 

impacto nas relações de curto prazo (RALSTON; KIRKWOOD, 1999,  apud 

CARVALHO; GRISCI,  2003). 

Os atores sociais que habitam as organizações manifestam comportamentos 

estratégicos e as táticas apresentadas. Eles buscam, na imitação do comportamento do 

outro e na autopromoção, sobreviver diante das mudanças constantes e velozes. Desta 

forma, agem de forma calculada e planejada, estabelecendo relacionamentos nos quais o 

outro é visto como instrumento. “Camaleônico, adota identidades flexíveis para se adequar 

às demandas do mercado, passando por inúmeras transformações aparentes, imediatas e 

reversíveis” (CARVALHO; GRISCI, 2003, p. 4). 

Segundo Leary (1996), existem aqueles que se opõem ao uso do GI no contexto do 

trabalho, considerando-o manipulador e não-ético; contudo, embora nem todos admitam, 

muitos deles fazem uso do GI, pois consideram que o esforço pessoal e o mérito não são 

suficientes para o avanço na carreira, sendo essencial transmitir uma imagem de 

competência e poder. 
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Mendonça (2003) afirma que o termo GI normalmente traz à tona imagens de 

estratégias e táticas, de pessoas em busca de posição e poder no mundo social. Através 

dessas estratégias e táticas, as pessoas tentam controlar o modo como elas se apresentam 

perante as outras, sempre na busca da realização de determinados objetivos. 

Uma classificação amplamente aceita e adotada entre os estudiosos é a apresentada 

por Jones e Pittman (1982). Essas estratégias são: 

• INSINUAÇÃO: refere-se a um grupo de estratégias de GI que tem como 

objetivo fazer o ator social seja mais apreciado, mais atraente perante a 

avaliação dos outros atores. Jones e Pittman (1982) ressaltam que essa 

estratégia está muito relacionada à obtenção de poder, na medida em que o 

insinuador reduz a probabilidade de que o outro ofereça resistência na 

conquista do resultado esperado. Vale aqui enfatizar que essa estratégia é 

usada tanto por indivíduos que possuem muito poder, quanto por agentes 

que dispõem de menos poder dentro da relação social.  

• AUTOPROMOÇÃO: refere-se a um grupo de estratégias de GI que tem 

como objetivo fazer com que os outros pensem que o ator é extremamente 

competente, tanto nos comportamentos quanto em habilidades específicas. 

Sujeitos autopromotores querem ser apreciados pela sua competência, 

talento e inteligência. Os atores que utilizam a autopromoção buscam 

sempre fortalecer sua credibilidade, fazendo com que suas reivindicações 

sejam entendidas como reais e viáveis. Demonstram estarem confiantes das 

suas competências e buscam associar sua imagem a organizações ou 

pessoas competentes e bem sucedidas. 

• EXEMPLIFICAÇÃO: refere-se a um grupo de estratégias de GI que tem 

como objetivo gerenciar as impressões de integridade, altruísmo, abnegação 

e valor moral, utilizando o poder de normas sociais reconhecidas, que são 

respaldadas pelo bom senso comum, circundadas pelas boas práticas da 

moral e da ética. O ator tenta mostrar para si mesmo e para os outros que ele 

é possuidor de integridade moral. 

• INTIMIDAÇÃO: refere-se a um grupo de estratégias de GI que tem como 

objetivo ser temido pelos demais atores envolvidos na relação. Essa é outra 

estratégia notadamente utilizada na obtenção de poder. Nesse caso, o 

indivíduo busca poder e influência social através do medo. Ele se apresenta 
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como alguém que deve ser temido, que oferece perigo, que deve ser 

obedecido porque, caso contrário, as consequências serão negativas. Esses 

indivíduos tentam causar impressões negativas. Eles acreditam que o seu 

poder aumentará à medida que deixarem claro que as consequências da 

desobediência irão gerar resultados desastrosos. 

• SUPLICAÇÃO: refere-se a um grupo de estratégias de GI que tem como 

objetivo a obtenção de benefícios através da exposição das fraquezas do 

agente social. Os indivíduos que utilizam essa estratégia buscam declarar 

suas fraquezas e incompetências, esperando assim que os outros tenham 

piedade deles. Eles jogam com a simpatia dos outros agentes, aparentando 

ser uma pessoa fraca e desamparada.  

 

O QUADRO 1, abaixo, apresenta um resumo das estratégias. 

QUADRO 1 - Estratégias de gerenciamento de impressão 
Estratégia Descrição/Definição Atribuições 

buscadas 
Emoção a ser despertada 

Insinuação Comportamento que o ator usa para 
parecer mais atrativo e simpático 
para outros. 

Agradável Afeto 

Autopromoção Comportamentos que apresentam o 
ator como altamente competente, 
com atenção para certas habilidades 
ou aptidões. 

Competente 
(efetivo, “um 
vencedor”). 

Respeito (admiração, 
deferência). 

Exemplificação Comportamentos que apresentam o 
ator como moralmente confiável; 
isto pode também ser desenhado 
para induzir a simulação dos 
seguidores. 

Confiável 
(sofredor, 
dedicado). 

Culpa (vergonha, emulação). 

Intimidação Comportamentos que apresentam o 
ator como uma pessoa perigosa que 
é capaz e pronto a infligir sofrimento 
para a audiência. 

Perigoso (cruel, 
volúvel). 

Medo 

Suplicação Comportamentos que apresentam o 
ator como desamparado para 
solicitar ajuda de outros. 

Desamparado 
(deficiente, 
infeliz). 

Solidariedade 

Fonte: Adaptado de Jones e Pittman  (1982), apud Mendonça  (2003). 
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O objetivo primário da autoapresentação não é apenas buscar ser visto 

positivamente, mas influenciar outras pessoas a responderem de um modo desejado 

(JONES; PITTMAN, 1982). 

Interessante notar que, anterior a essa noção de Gerenciamento de Impressões, 

Enriquez (1974) já havia abordado amplamente a questão da imagem pessoal dos 

indivíduos dentro das organizações. Ele afirma que os indivíduos são confrontados a todo o 

momento com várias imagens diferentes e não somente com a imagem que têm de si 

mesmo, mas também com a imagem que o superior tem dele, com a os colegas, seus 

subordinados, enfim, os indivíduos são expostos a uma série de representações dele 

mesmo.  O indivíduo é a soma de todas essas partes, fragmentadas pela organização, e 

busca, através das relações interpessoais sua identidade, sua unidade.  

 

 

2.2 PODER 

 

 

A partir dos pressupostos levantados sobre o Gerenciamento de Impressões, pode-

se notar que as estratégias utilizadas estão a favor dos indivíduos para o exercício do poder. 

Por se tratar de um tema bastante discutido, mas também bastante polêmico, 

inúmeros autores e obras (MARX, 1848, 1867; FOUCAULT, 1966, 1975, 2010;   

ENRIQUEZ, 2007; MICHAEL KORDA, 1983, 1986) já o abordaram amplamente, porém 

sem chegar a nenhum consenso ou compreensão definitiva sobre o assunto. Assim, o 

presente exposto não pretende também esgotar o assunto, somente estudá-lo sobre uma 

nova vertente, abrindo espaço para mais uma discussão na tentativa de enriquecimento do 

tema. 

Esse capítulo busca descrever algumas teorias sobre o tema poder, com foco central 

nos trabalhos de Michael Foucault, Eugène Enriquez e Nogueira de Faria. 

Apesar de a vertente que irá sustentar esse presente exposto ser baseada em 

Foucault e nos demais autores citados, não se pode falar em poder sem mencionar Max 

Weber. Sua teoria sobre poder e burocracia é amplamente difundida nos meios acadêmicos 

e também organizacionais. Weber fundamentou muitos estudos importantes posteriores a 

ele, como os de Enriquez, por exemplo, e trará grande contribuição para a análise aqui 

proposta. 
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De acordo Weber (2005, p. 1), o poder é  

 

a possibilidade de encontrar obediência a uma ordem determinada, que pode 
assentar em diferentes motivos de acatamento: pode ser condicionado apenas 
pela situação de interesses, portanto, por considerações teleológico-racionais das 
vantagens e desvantagens por parte de quem obedece. Ou, além disso, mediante 
o simples “costume”, pela habituação monótona à ação tornada familiar; ou pode 
ser justificado pela tendência puramente afetiva, simplesmente pessoal do 
governado  

 

O poder em Weber (2005) é dividido em três tipos ideais, embora o próprio autor 

ressalte que dificilmente se encontrará somente um tipo de poder dentro das organizações. 

Normalmente, os três modelos irão aparecer simultaneamente. Os três tipos de poder 

considerados legítimos por Weber são: o poder legal, o poder tradicional e o poder 

carismático. 

• O poder legal: esse poder é exercido a partir da hierarquia da instituição e 

de seu estatuto. A obediência não se deve a uma pessoa, mas ao papel, função que ela 

ocupa na estrutura organizacional. São as regras e normas regulatórias da organização que 

vão determinar como se deve proceder, quem vai fiscalizar e quem deve se submeter. O 

poder é legitimado por força do estatuto da organização. Nesse caso, o poder é limitado e 

dividido.  

A influência sobre o outro reside apenas na esfera das funções do trabalho, sem 

interferência de fatores pessoais e emocionais, havendo a despersonalização das atitudes. O 

comando sobre o outro também atua dentro da total previsibilidade, garantida pelas regras 

racionais instituídas na organização. A obediência é aceita como parte da função, assim 

como o mando, mas como todo mando pressupõe uma resistência, essa também é 

entendida como parte da regulação da instituição.  

A burocracia é, segundo Weber (2005), o tipo tecnicamente mais puro de poder. 

Ela se tornou a forma organizacional mais predominante da sociedade moderna, utilizada 

não somente no Estado, mas também nas empresas capitalistas privadas. Nos dias de hoje, 

a palavra vem sempre associada ao serviço público, moroso, ineficiente e inexato, mas, 

para Weber (1997), apud Pugh e Hickson (2004, p. 43), ela é a  

 

forma de organização mais eficiente possível. Precisão, velocidade, clareza, 
conhecimento doa arquivos, continuidade, unidade, subordinação rigorosa, 
redução de atrito e dos custos de material e pessoal – são aspectos que devem ser 
maximizados na administração rigorosamente burocrática. 



35 

 

 

 

 

A burocracia é comumente comparada por Weber (2005) a uma máquina, pois é 

focada em objetivos determinados. Cada parte é projetada para desempenhar funções 

específicas e todas as partes juntas formam um conjunto que busca ao máximo seu melhor 

desempenho (PUGH; HICKSON, 2004). 

O sociólogo francês Crozier, apud Vasconcelos e Pinochet (2002), grande 

estudioso das burocracias na França e nos Estados Unidos, aponta para o fato de que ela 

tem também a função de refrear as relações interpessoais e espontâneas, que poderiam 

gerar conflitos. Em uma organização burocrática, onde existem regras, há também uma 

estruturação das relações entre as pessoas, reforçando a impessoalidade das relações, e 

buscando, dessa forma, assegurar o não aparecimento de conflitos. Segundo o autor, a 

burocracia é uma alternativa para as organizações, pois a mesma possui uma lógica 

própria e aplicabilidade. Ela busca evitar vários fatores que poderiam prejudicar o 

desenvolvimento das organizações, destacando-se o controle do abuso de poder, e o 

conflito entre os indivíduos e os grupos (VASCONCELOS; PINOCHET, 2002). 

De acordo com Araújo (2005), as organizações burocráticas têm se mostrado, ao 

longo do tempo, como uma forma de poder, uma vez que a necessidade de hierarquia se 

torna fundamental para organizar qualquer tipo de conflito ou impasse.  

Outro dado importante da burocracia é a utilização de especialistas. De acordo com 

Weber (2005), os funcionários, nas burocracias, são os funcionários especializados. O 

poder é legitimado pelo conhecimento, pelo saber. O uso de especialistas e dos manuais 

técnicos que os acompanham cria um corpo teórico de melhor conduta e de melhores 

práticas, possibilitando fazer previsões realísticas para o futuro (PUGH; HICKSON, 2004). 

Segundo Araújo (2005), a burocracia se constitui a partir de dois tipos de poder: 

I) Poder do perito: domínio sobre uma fonte de incerteza que afeta 

diretamente a organização; 

II)  Poder hierárquico-funcional: exercido a partir da hierarquia na 

organização, devido à posição que ocupa no sistema. 

 

Sendo assim, o poder pode adquirir duas facetas, uma sobre a ótica do perito, 

que tem o controle das áreas de incerteza, e quem tem domínio sobre as incertezas tem o 

poder (PUGH; HICKSON, 2004); e a outra sobre a ótica dos dirigentes, que em última 
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instância têm o poder das decisões (ARAÚJO, 2005). Em ambos os casos, o poder pode 

mudar de lugar, pois as situações e os cargos são contingenciais e sofrem alterações por 

diversos fatores (VASCONCELOS; PINOCHET, 2002). 

Com isso, de acordo com Crozier, apud Araújo (2005), as bases que norteiam a 

burocracia são: 

a) Bom relacionamento entre os grupos; 

b) Dependência mútua entre os grupos; 

c) Realização mínima dos objetivos; 

d) Equilíbrio nas relações. 

 

Mesmo sendo a melhor expressão do poder legal, nenhum poder consegue ser só 

burocrático e a burocracia também não é o único tipo de poder legal (WEBER, 2005). O 

sistema de trabalho por turnos, a administração por comissões, as cooperativas de 

especialistas e todos os colegiados administrativos que também possuem sua condução a 

partir das regras estabelecidas por um estatuto podem ser definidas como administração 

legal, baseada no poder legal. Essas administrações foram responsáveis pelo aparecimento 

de outro conceito muito importante na obra de Weber: o de autoridade, definida pelo autor 

como a obediência voluntária aos comandos recebidos. Nos sistemas baseados na 

autoridade, “subordinados veem como legítimo o papel diretivo daqueles em posição 

superior” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 41). 

 

• O poder tradicional: esse poder está fundamentado na “precedência e no 

uso” (PUGH; HICKSON, 2004, p.42). As regras de dominação e subordinação são 

estabelecidas através da fé de que a ordenação, que sempre ocorreu, é algo sagrado. A 

obediência está atrelada à pessoa, por suas características pessoais, que foram dadas a ela 

pela tradição. Os detentores de poder adquirem autoridade por herança e “a extensão desta 

autoridade é determinada pelo costume” (PUGH; HICKSON, 2004, p. 42). O conteúdo das 

ordens está vinculado com a tradição e a infração dessas leis, por parte dos comandantes, 

pode colocar em risco a legitimidade de seu próprio poder (WEBER, 2005), ou seja, nem o 

próprio membro que exerce o poder tem a capacidade de alterar qualquer norma já 

estabelecida. Ele também é refém daquele sistema de regras e sua única função é ser o 

guardião do conjunto definido e assegurar a perpetuação do sistema. 



37 

 

 

A dominação patriarcal, mais comumente associada a esse tipo de poder, é 

somente um exemplo mais claro e exposto do poder tradicional. No entanto, todo comando 

que pretende tornar legítimo seu poder, a partir de costumes já implantados, pertence à 

mesma categoria, só que de maneira mais velada (WEBER, 2005). 

O conceito de burocracia é inexistente nesse tipo de poder. As relações são 

totalmente personalizadas e a meritocracia dá lugar ao nepotismo. 

As organizações administradas a partir do poder tradicional podem assumir dois 

padrões distintos: 

1) Estrutura patriarcal: os servidores são funcionários pessoais do líder e estão na 

total dependência dele. Nos exemplos históricos de Weber (2005), são os escravos, os 

servos e os plebeus; na concepção mais atual, é a dependência direta, do empregado, da 

remuneração oferecida pelo líder. O subordinado não tem nenhum direito de participar da 

administração, mas também não há divisão entre os especialistas e os não-especialistas. 

Ninguém irá ascender na estrutura organizacional devido à competência especial, somente 

devido aos desígnios do comandante. 

2) Estrutura feudal: nessa estrutura, os servidores são mais autônomos em relação 

ao líder. Eles não são mais servidores pessoais do chefe, são independentes 

financeiramente e têm com o líder uma relação de lealdade. “O sistema feudal apresenta 

uma base material composta de dízimos, feudos, beneficiários, tudo sustentado em uso 

passado e em um sistema consuetudinário de direitos e obrigações” (PUGH; HICKSON, 

2004, p. 43). A administração do seu espaço é limitada, porém é autônoma. É o sujeito 

quem detém o domínio das ordens (WEBER, 2005). Como nesses sistemas tradicionais de 

poder há total ausência de disciplina, muitas vezes a própria hierarquia dá lugar ao 

privilégio. Weber (2005), traduz perfeitamente quais são os meandros desse poder. Para ele 

(2005, p. 6), “a tradição, o privilégio, as relações feudais ou patrimoniais de fidelidade, a 

honra ligada à ordem e a ‘boa vontade’ regem as relações globais”. 

Notadamente, encontram-se presentes nas formas de poder tradicional as duas 

estruturas (patrimonial e feudal). Certamente, cada qual apresenta características distintas 

de ação. Porém, existe um fator que é inerente a elas: a ausência do direito formal. No 

lugar dele, habita o domínio através das fontes materiais de riqueza e a arbitrariedade nas 

decisões. Todos os atos do governo são baseados na opinião e no desejo do soberano. Não 

há uma formalidade única exercida em todos os casos similares. Tudo é relativo e definido 

a partir do que Weber (2005) chamou de “Estado de benefícios: que é uma combinação de 
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princípios ético-sociais e de princípios utilitarístico-sociais que domina e imbui toda a 

robustez do direito”. 

Nos escritos de Weber, normalmente encontramos exemplos históricos desse tipo 

de poder. No entanto, Pugh e Hickson (2004) ressaltam que, nas organizações modernas, 

também se pode encontrar essas estruturas do poder tradicional. As empresas familiares 

são bons exemplos modernos: o poder passa de pai para filho independente da competência 

técnica e gerencial. Em outras empresas, a sucessão ocorre por afinidades pessoais ou 

baseada nos costumes e na repetição. 

• O poder carismático: esse poder está associado à figura de uma pessoa que 

possui qualidades diferenciadas dos demais membros do grupo. Essa pessoa é dotada de 

carisma (charisma, termo grego que significa: atos, graça; favor, benefício, dom da 

natureza, graça divina) usado por Weber (2005) para nomear essa característica incomum 

encontrada nesses sujeitos. Eles aparecem dotados de qualidades mágicas, heróicas, tendo 

o poder do espírito ou do discurso. A obediência é total dos súbitos ao soberano e se deve a 

fatores puramente pessoais e não por causa da posição estatutária ou da dignidade 

tradicional. 

As pessoas que ocupam os cargos importantes em torno desse líder também são 

escolhidas de acordo com seu carisma e dedicação pessoal. De acordo com Weber (2005), 

o conceito de competência técnica e privilégio são inexistentes nesse sistema dominado 

pelo poder carismático. 

Os melhores exemplos desse poder são os profetas, heróis guerreiros e do 

demagogo (WEBER, 2005). A estrutura é dividida entre quem manda, o chefe, e quem 

obedece, o discípulo. De acordo com Pugh e Hickson (2004, p. 42), “os exemplos típicos 

deste modelo encontram-se nos movimentos revolucionários de pequena escala, de 

fundamento religioso ou político, muito embora muitas organizações tiveram fundadores 

carismáticos, tais como Lord Nuffield (Morris Motors) e Henry Ford”. 

Por estarem fundamentadas em uma pessoa e suas características pessoais supra 

reais e nas suas decisões arbitrárias, essas organizações são bastante vulneráveis e 

apresentam um alto grau de instabilidade. Na falta desse líder, a briga pela sucessão se 

tornará uma luta ferrenha entre vários de seus discípulos, que reivindicam para si a posição 

de sucessor. Dificilmente, um líder carismático consegue fazer algum sucessor que seja 

aceito totalmente pelos outros membros do grupo. Normalmente, há então uma divisão 

desse movimento ou organização, com cada um lutando por espaço, posição e dominação. 



39 

 

 

Quase sempre, há o fim dessa organização, pelo menos como um sistema guiado pelo 

poder carismático. A única possibilidade de sobrevivência é a passagem para um novo tipo 

de poder, quer seja o tradicional ou legal. Se houver uma sucessão por hereditariedade, o 

modelo se transformará no tradicional, mas se a sucessão for feita a partir de regras e 

normas, então se terá um modelo burocrático ou legal (PUGH; HICKSON, 2004; WEBER, 

2005). 

Essa pequena explanação sobre os principais conceitos da teoria de Max Weber se 

torna fundamental para o prosseguimento da discussão aqui colocada. Embora não seja a 

concepção norteadora da dissertação, eles estão no fundamento de muitos teóricos e de 

conceitos que serão usados a seguir.  

Contudo, é através do olhar de Foucault sobre o poder que se pretende entender 

aqui um pouco melhor esse tema. Michael Foucault (1926-1984) foi um filósofo francês, 

historiador, crítico e sociólogo.  Ocupou uma cadeira no Collége de France com o título de 

"História dos Sistemas de Pensamento", e também ensinou na Universidade da Califórnia, 

Berkeley.  

 Desde os primórdios, dentre todas as relações dos seres vivos, observa-se que o 

poder tem papel preponderante. De acordo com Korda (1986), toda a nossa vida é um jogo 

de poder, que tem por objetivo conseguir o que se quer, e esse jogo é disputado em todas as 

espécies de relacionamento humano: nos afetivos, nos gabinetes e nas guerras.   

A necessidade de dominação está sempre presente na vida dos indivíduos. Segundo 

Faria (1991, p. 12), o jogo de poder começa desde cedo, nas primeiras relações que o 

sujeito estabelece. O poder, para o autor, é definido como “a capacidade de influenciar 

para chegar a dominar outras pessoas, levando-as à execução daquilo que convém a quem 

manda. O poder é a capacidade de produzir efeitos pretendidos em outras pessoas”. Assim 

como em Foucault (2010), também se pode encontrar em Faria (1991) a afirmação de que 

o poder está em toda parte: ele é invisível e está embutido nos menores procedimentos ou 

acontecimentos da vida cotidiana. O poder se manifesta sempre entre dois indivíduos, dois 

grupos, duas nações, enfim, o poder caracteriza-se como relação e não como propriedade. 

Não se detêm o poder, se o exerce (FOUCAULT, 2010). 

Também para Enriquez (2007),  o poder não pode ser entendido somente como uma 

junção de técnicas de dominação e subordinação, nem como pertencente às elites ou 

classes dominantes. Para ele, o poder só pode ser compreendido em uma ou através de uma 

relação entre pessoas concretas. Foucault corrobora essa afirmação ao definir poder. 

Segundo ele, poder “não é uma instância que estende a sua rede de maneira fatal, uma rede 
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cerrada sobre os indivíduos. O poder é uma relação, não é uma coisa” (FOUCAULT, 1981, 

apud DOSSE, 2001, p. 223). 

Apesar dessas e de outras constatações feitas por Foucault durante toda sua obra, é 

preciso ressaltar que “não existe em Foucault uma teoria geral do poder” (MACHADO, 

2010, p. X). Justamente por considerar o poder como algo efêmero, não localizável em um 

lugar ou pessoa, que Foucault não propôs uma teoria universal para o tema. Para ele, não 

existe algo único e geral chamado poder, mas estados, formas diferentes e em contaste 

transformação. De acordo com Machado (2010), o poder, para o filósofo, não é um “objeto 

natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída socialmente” 

(MACHADO, 2010, p. X).  

Silva (2007) também ressalta que, para entender o poder, deve-se primeiramente 

encará-lo como uma relação e não como algo passível de ser localizado em determinado 

lugar. Isso significa ter-se necessariamente que fazer uma mudança de paradigma em 

referência às práticas sociais que, cotidianamente, são estabelecidas. De modo geral, tem-

se a tendência de situar o poder em alguma pessoa ou instituição. 

Foucault (2010) desconstrói esse paradigma e coloca em cena, principalmente, uma 

ruptura com essa ideia de pensar o poder como algo localizável e entendido como 

propriedade de alguns indivíduos. Em lugar disso, concebe que são as produções, os 

discursos, as relações e as representações os verdadeiros lugares do poder. 

O poder, na concepção de Foucault (2010), não é um agente estático, ele circula. 

Ao contrário do que se postulava em teses anteriores (como o marxismo, por exemplo), 

segundo as quais todo poder vem do Estado e tem sempre uma concepção ideológica. Fica 

claro, em sua obra, que Estado e Poder não são sinônimos: existem outras formas de 

exercício de poder diferentes da do Estado, que não é a única manifestação do mesmo. 

Essas outras formas de exercício de poder, segundo Machado (2010), são articuladas ao 

Estado de maneiras variadas e indispensáveis, inclusive, para sua sustentação e atuação 

eficaz. Para ele, o que de fato existe são as micropráticas do poder. 

O Estado não é a única fonte possuidora de poder: todos os grupos, associações e 

indivíduos que queiram refletir, falar e agir de forma explícita e com opiniões opostas às 

normas vigentes também são forças propulsoras de poder. Todos os poderes devem estar 

preparados para se deparem com outros poderes, uma vez que, o poder pode vir de 

qualquer ponto da sociedade. Essa é uma das características indispensáveis para uma 

sociedade em movimento. Na medida em que os encontros vão acontecendo, mudanças 

vão sendo feitas e os paradigmas vão sendo quebrados (ENRIQUEZ, 2007). 
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O tema, na obra de Foucault (2010), é deslocado da esfera política para a esfera 

cotidiana. Certamente que não há como negar que, por vezes, interesses de classes 

hegemônicas se encontram por trás de situações de poder generalizadas, mas a grande 

mudança de paradigma está na constatação de que essa não é a manifestação do poder 

propriamente dito. Para Machado (2010, p. XII), os poderes “periféricos e moleculares” 

não foram tomados pelo Estado, muito menos foram criados por ele: são exercidos nos 

mais diversos níveis da hierarquia de uma sociedade. Ele não está localizado em nenhum 

nível específico, mas funciona “como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada 

ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras” (MACHADO, 

2010, p. XIV). 

Segundo Deleuze (2005), Foucault abandona a ideia de que o poder é propriedade 

de alguém e o coloca na posição de estratégia. Seus efeitos não estão ligados a uma 

apropriação, mas sim a manobras, táticas e técnicas; não se possui o poder, simplesmente 

se o exerce. 

Ao deslocar o foco do poder do Estado ou de alguém ou de algum lugar, Foucault 

propõe uma análise ascendente do assunto, em substituição da análise descendente que até 

então vigorava. De acordo com Machado (1981), a análise descendente entende o poder 

partindo do Estado e prolongando suas teias até os escalões mais baixos da sociedade. Já a 

análise ascendente, proposta por Foucault, entende o poder “como tendo existência própria 

e formas específicas ao nível mais elementar. [...] os poderes não estão localizados em 

nenhum ponto específico da estrutura social” (MACHADO, 1981, p. XIII-XIV). 

O poder é, na sua essência, um elemento que atravessa todos os cenários das 

relações humanas.  Sua natureza final não pode ser entendida senão ali, no ambiente que 

lhe é fértil, ou seja, nas práticas reais, nas relações sociais (FOUCAULT, 2010). 

Vale ressaltar que essa concepção de poder é recente, mas originária de estudos 

feitos por Foucault sobre a sociedade e as novas formas de disciplina e vigilância, do final 

do século XIX  e início do século XX. Esses estudos postularam essa nova dimensão do 

poder (SILVA, 2007). De acordo com Foucault (2010), a instauração da sociedade 

moderna pressupõe uma transformação dos instrumentos pelos quais o poder pode 

canalizar-se. Paralelo a isso, se constituiu um conjunto amplo de discursos, que vieram 

para legitimar esses novos instrumentos. 

As novas formas de poder já não são mais baseadas na força e na legitimação 

religiosa, mas, de acordo com a nova concepção de sujeito, o poder deverá materializar-se 

por meio de diferentes formas de disciplinar o sujeito, agora mais sutis e veladas, mas tão 
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eficientes quanto às formas anteriores de poder. Ele passa a fazer parte do indivíduo, 

produz efeitos diretos no corpo do indivíduo e emanam dele também. A intenção agora não 

é mais a de reprimir, mas a de adestrar.  

No entanto não se pode esquecer a força da resistência. Todo poder pressupõe 

resistência, ele não está numa via de mão única (FOUCAULT, 2010). 

De acordo com Marques (2006), a resistência hoje opera no cerne dos novos 

padrões de controle desenvolvidos nas organizações. A resistência não é um produto das 

relações de poder, ela está colocada antes do poder. Segundo Foucault (1981), apud 

Marques (2006, p. 14), “para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão 

inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se 

distribua estrategicamente”. 

O poder, ao sair das mãos de poucos e passar a pertencer a todos, faz nascer uma 

sociedade disciplinar. O que antes era marcado pelo “superpoder” (SILVA, 2007), agora é 

chamado de “microfísica do poder” (SILVA, 2007). Nas palavras do próprio Foucault 

(2005, p. 107), “um poder que correria ao longo de toda a rede social, agiria em cada um 

de seus pontos, e terminaria não sendo mais percebido como poder de alguns sobre outros, 

mas como reação imediata de todos em relação a cada um”. Para Foucault (2010), o poder 

que agora existe na nova sociedade é o “disciplinar” (p. 122), que se faz presente em todas 

as relações do cotidiano, por toda a parte e de todos os lugares (TORRANO, 2007). 

O quadro abaixo mostra a diferença entre os dois tipos de poder até então 

abordados por Foucault. 

                    

QUADRO 2 - Poder soberano x poder disciplinar 

Poder Soberano Poder Disciplinar 
indivíduo-sociedade indivíduo-corpo 
terra e seus produtos corpo 
apropriação e expiação de bens e 
riquezas  

anatomia política do corpo humano 
 

existência física do soberano disciplina 
tributação     vigilância 
produção de bens e riquezas maximização da força 

monarquia sociedade disciplinar 
lei  norma 
codificação  normalização 
Estado instituições: escolas, oficinas, hospitais etc. 
Direito Ciências Humanas 
continuidade descontinuidade 
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contrato disciplina 
visibilidade do soberano e 
invisibilidade dos súditos 

invisibilidade da disciplina e 
visibilidade dos sujeitos 

       Fonte: POGREBINSCHI, 2004. 
 

Esse poder torna-se, inclusive mais absoluto, mais ativo e mais indiscreto, pois está 

por toda parte, sempre operante, alerta. Todos são agentes de poder. Os olhares de 

vigilância tornam-se múltiplos (SILVA, 2007). Por outro lado, torna-se mais discreto, na 

medida em que é exercido no silêncio. Sem a necessidade de armas e violências físicas que 

antes atuavam, o poder se dá na esfera mais sutil, apenas com um olhar. “Um olhar que 

vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de observar 

a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo” 

(FOUCAULT, 2010, p. 218)  

Segundo Foucault, apud Silva (2007), com a disseminação do poder e 

multiplicidade dos olhares vigilantes, o cotidiano torna-se um lugar de tensão, pois pode-se 

pensar uma série de movimentos inesperados desse cotidiano, que irão contribuir para a 

mudança na forma de conceber o indivíduo como agente social e todas as suas possíveis 

liberdades de atuação. 

Srour (1998) corrobora as ideias de Foucault e afirma que o poder é uma relação 

social, não uma posse unilateral. Segundo o autor, a base originária está na capacidade dos 

agentes sociais de coagir ou de estabelecer uma relação de domínio sobre os outros.  

O objetivo central dessas relações é a produção de “efeitos desejados” (SROUR, 

1998, p. 135) ou o controle das ações dos outros. Assim, as relações de poder significam 

uma dupla relação: dominação e sujeição e mando e obediência (SROUR, 1998). 

Também para Srour (1998), apesar das relações de mando e controle, o poder não 

corresponde a um patrimônio unilateral ou a um bem que algum agente possua 

univocamente, ao contrário, consiste numa relação social, assim como o são todos os 

demais fenômenos sociais.  

O poder deve ser compreendido como fruto da vida cotidiana, pois são as diferentes 

circunstâncias do cotidiano que contribuem para o desencadeamento de relações de poder. 

Para Silva (2007), não se trata mais de conceber o cotidiano a partir do direcionamento de 

indivíduos ou grupos dominantes, mas a partir das possibilidades, das redes de influência, 

da fluidez do poder. Isso irá acarretar na própria constituição da identidade do indivíduo, 

que diante das necessidades exigidas por esse cotidiano e essas relações, irá se investir de 

diferentes papeis e diferentes “funções de sujeito” (FOUCAULT, 1992, p. 83). 
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Falar de poder é falar de uma relação de forças, ainda que assimétrica. Srour (1998) 

postula que nenhum agente social está totalmente destituído de qualquer tipo de poder. 

Mesmo aqueles que aparentemente pareçam totalmente desprovidos que qualquer 

possibilidade de poder.  

As organizações se constituem hoje em um campo, uma arena onde essas relações 

de força se apresentam nas relações de poder.  Elas são atravessadas por diferentes formas 

de exercício do poder, que vão da exploração capitalista até luta de classes (MARQUES, 

2006). 

Segundo Srour (1998), mesmo aqueles que ocupam uma posição inferior, 

hierarquicamente, nunca deixam de dispor de algum tipo de poder. Podem resistir e 

produzir efeitos sobre seus superiores e sobre seus colegas de trabalho, como uma forma 

de contrapoder. Torrano (2007) afirma que toda relação traz em si uma possível relação de 

poder, e que a resistência é também uma forma de poder. Onde se encontra poder, iremos 

sempre encontrar resistência. Essa afirmação de Srour (1998) e de Torrano (2007) reafirma 

a concepção foucaultiana de que não somos prisioneiros do poder e podemos “modificar 

sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa” 

(FOUCAULT, 1987). Não há como escapar da existência do poder nas relações, mas é 

possível instaurar novas (TORRANO, 2007). 

Deleuze (2010) questiona Foucault sobre uma questão central em relação à 

temática envolvendo o poder, que seja, o interesse. De acordo com Deleuze (2010), o 

poder é algo mais complexo e difuso do que a teoria marxista poderia supor, pois a mesma 

tentou definir o poder somente como algo enraizado e pertencente ao Estado e a burguesia. 

O marxismo, segundo Deleuze (2010), prega que o poder sempre está relacionado ao 

interesse. Contrário ao pensamento marxista, Deleuze, em concordância com Foucault, 

afirma que o interesse não é o fator definitivo no exercício do poder. Existem pessoas que 

em última instância não se interessam pelo poder, mas o exercem de maneira eficaz e têm 

uma estreita relação com ele. Isso se explica, segundo Deleuze e Foucault (2010), a partir 

da perspectiva do desejo. O desejo é que move o poder, não o interesse, e muitas vezes o 

desejo está do lado oposto do interesse, o que pode parecer incoerente, mas na prática 

pode-se perceber facilmente: “não são necessariamente os que exercem o poder que têm 

interesse em exercê-lo, os que têm interesse em exercê-lo não o exercem e o desejo do 

poder estabelece uma relação ainda singular entre poder e o interesse” (FOUCAULT, 

2010, p. 77). 
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Foucault, apud Deleuze (2005), afirma que a relação de poder: 

 

[...] é um conjunto das relações de força, que passa tanto pelas forças dominadas 
quanto pelas dominantes, ambas constituindo singularidades. O poder investe (os 
dominados), passa por eles e através deles, apoia-se neles, do mesmo modo que 
eles, em sua luta contra esse poder, apóiam-se por sua vez nos pontos em que ele 
os afeta (DELEUZE, 2005, p. 37). 

 

O poder consiste em ter a capacidade de decidir e de obter o consentimento do 

outro, de ditar ordens e de vê-las cumpridas. Mas é também a capacidade de resistir e de 

sabotar (SROUR, 1998). As relações de poder retratam o confronto e o entrelaçamento das 

redes das relações sociais. 

Existe uma dimensão simbólica quando se trata de poder. Consiste em conseguir 

que o outro faça o que nos convém ou nos parece correto que se faça, sem que haja uso da 

força. Trata-se da influência, uma capacidade que se assemelha ao mando e ao trabalho, 

mas que não se confunde com eles. Pela condução das opiniões alheias ou pelas 

ascendências sobre outras consciências. 

Srour (1998), traça um quadro entre as formas de poder e a regulação de interesses 

que lhe são referentes. 

 

FORMAS DE PODER REGULAÇÃO DE INTERESSES 

 

Coagir (dar ordens) 

 

Compelir, ameaçar, controlar 

 

Administrar (realizar objetivos) Planejar, organizar, dirigir 

 

Julgar (emitir juízos) Arbitrar disputas 

 

Deliberar (definir políticas) Escolher rumos 

 

 

As organizações formam um espaço de poder, uma arena em que se digladiam 

forças interessadas em apropriar-se de bens socialmente escassos (SROUR, 1998, p. 156). 
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Outro postulado importante, modificado por Foucault foi o de que o poder é só 

negativo. Segundo ele (2010), o poder tem também seu caráter produtivo, ele não age 

somente pela violência ou ideologia, “ora reprimindo, ora enganando ou iludindo; ora 

como polícia, ora como propaganda” (DELEUZE, 2005, p. 38). Foucault, segundo Deleuze 

(2005), ao falar do lado não repressivo do poder, postula um dos conceitos mais essenciais 

do poder. Para ele, a noção de poder somente como repressão é inadequada, pois  

 

[...] o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que 
ele não pesa só como uma força que diz ‘não’, mas que de fato ele permeia, 
produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-
lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que 
a instância negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 2010, p. 8). 

 

Se o poder se exercesse somente pelo viés da repressão, da censura, do 

impedimento, da força, ele seria frágil e ineficaz. Ao contrário disso, ele é forte e produz 

efeitos positivos tanto no nível do desejo quanto no nível do saber. O poder é produtor de 

saber. Quando se domina, se olha profundamente para algo, pode-se gerar conhecimento 

lícito sobre tal fato. Os vários estudos de Foucault sobre o poder e saber estão focados 

justamente nessa afirmação. Para o autor, o poder na verdade produz e “produz a partir do 

real, ele produz domínios dos objetos e rituais de verdade” (FOUCAULT, 1986, p.195). 

Ao estudar os presídios, os hospitais, as escolas foi que ele compreendeu como as novas 

teorias e conhecimentos estavam sendo gerados sobre essas disciplinas (FOUCAULT, 

1975). 

No mesmo momento da sociedade, quando se fazia necessário assumir um novo 

conceito de penalidade e controle, o poder exercido sobre os corpos fez vir à tona as mais 

diversas informações sobre essas classes de sujeitos, sendo possível, só assim, gerar 

conhecimento sobre esses públicos (FOUCAULT, 1975). O poder está na base da 

formação desse conhecimento: sendo assim, age como produtor, como fator positivo. 

A necessidade de Foucault em abandonar a visão repressiva do poder e colocá-lo 

no lugar de produtor se inicia no primeiro volume da História da sexualidade (2001). 

Nesse livro, ele avalia simultaneamente a questão da repressão do sexo como sendo de 

origem histórica e as relações de poder são somente de ordem repressiva. 

A conclusão a que Foucault chega é que, em ambos os casos, a resposta é não. Esse 

primeiro volume da Historia da sexualidade se resume a essa discussão central e assinala o 
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afastamento dele da “hipótese repressiva”, tanto com relação à sexualidade, quanto em 

relação à dinâmica do poder (POGREBINSCHI, 2004). 

Ao rejeitar a hipótese repressiva do poder, Foucault volta a reafirmar que, para se 

falar de poder, não se pode fechá-lo dentro de uma teoria, pois isso seria reluzi-lo a uma 

análise enganosa de algo que se apresenta em inúmeros fenômenos, o que ele propõe é uma 

“analítica do poder” (FOUCAULT, 2010, p. 248).  Em uma entrevista a Alain Grosrichard 

sobre seu livro, a História da Sexualidade, Foucault reafirma que o poder não existe, não 

pertence a um lugar nem emana de um determinado lugar, ele é  

 

um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, 
mais ou menos coordenado. Portanto, o problema não é de constituir uma teoria 
do poder que teria por função refazer o que um Boulainvilliers ou um Rousseau 
quiseram fazer. Todos os dois partem de um estado originário em que todos os 
homens são iguais, e depois, o que acontece? Invasão histórica para um, 
acontecimento mítico-jurídico para outro, mas sempre aparece a ideia de que, a 
partir de um momento, as pessoas não tiveram mais direitos e surgiu o poder. Se 
o objetivo for construir uma teoria do poder, haverá sempre a necessidade de 
considerá-lo como algo que surgiu em um determinado ponto, em um 
determinado momento, de que se deverá fazer a gênese e depois a dedução. Mas 
se o poder na realidade é um feixe aberto, mais ou menos coordenado (e sem 
dúvida mal coordenado) de relações, então o único problema é munir-se de 
princípios de análise que permitam uma analítica das relações de poder  
(FOUCAULT, 2010, p. 248). 

 

 

Para que tal analítica do poder seja possível, é preciso deixar de lado o que 

Foucault chamou de “concepção jurídico-discursiva” do poder, onde o mesmo está 

relacionado ao Estado e sua imagem está constantemente associada à repressão, lei, 

interdição e censura (POGREBINSCHI, 2004).  

A busca de Foucault é em defender a falsidade dessas associações e refutar a teoria 

em que se baseiam. Em sua célebre frase: “No pensamento e na análise política ainda não 

cortaram a cabeça do rei” (FOUCAULT, 2001, p. 86), Foucault resume o que ele tanto 

rejeita na teoria que ele objetiva combater, qual seja: a permanência insistente do 

representante monárquico nas representações do poder e mais recentemente, do Estado 

como representante coletivo. Essa teoria jurídica do poder é responsável pela visão 

negativa do poder, em que ele é considerado essencialmente repressivo. Segundo essa 

teoria, o poder “é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe” 

(FOUCAULT, 2010, p. 175). Na teoria jurídica clássica do poder, esse é considerado como 

um direito, algo que se possui, como um bem e que se poderia inclusive transferir, 
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repassar. O poder é o poder concreto que cada indivíduo tem e que pode fazer dele o que 

bem entender. De acordo com Foucault (2010), esse poder jurídico opera de acordo com as 

relações contratuais, onde ele pode ser negociado e tratado como propriedade. Mas essa 

visão contemporânea do poder como repressivo não é novidade. Hegel, Freud e Reich já o 

disseram anteriormente.  

De acordo Enriquez (2007), Hegel usa a metáfora do mestre e do escravo para 

descrever a natureza repressora e bélica do poder. Para o filósofo, “o desejo de 

reconhecimento da dignidade humana só pode ser obtido através de uma luta em que o 

homem arrisca sua vida, pois somente a morte voluntária ou aceita com conhecimento de 

causa é a manifestação suprema da libertação da escravidão” (ENRIQUEZ, 2007, p.163) 

Tanto do lado do senhor, quanto do lado do escravo, o poder só pode ser 

conquistado através da luta. O poder do senhor só terá legitimidade se for reconhecido pelo 

seu escravo. Porém, tal reconhecimento só se manifesta através da luta que é travada até a 

morte com o outro. Ele não busca um escravo servil, ele busca um escravo com quem 

possa lutar, que lhe apresente qualquer tipo de resistência, mas no momento em que ele 

vence esse escravo, ele perde o valor de conquista e passa a ser encarado como algo 

institucionalizado, que não mais irá satisfazer seus desejos de dominação (ENRIQUEZ, 

2007). A metáfora pode ser melhor entendida nas palavras de Kojeve (2002), notadamente 

o maior estudioso da obra de Hegel. Para ele:  

 

A relação do senhor e do escravo não é portanto um reconhecimento 
propriamente dito. Para melhor compreender, analisemos o ponto de vista do 
senhor. O senhor não é o único a se considerar como senhor. O escravo também 
o considera como tal.  Logo, o senhor é reconhecido por alguém que ele não 
reconhece. E nisso está a insuficiência – e o caráter trágico – de sua situação. O 
senhor lutou e arriscou a vida pelo reconhecimento, mas só obteve um 
reconhecimento sem valor para si. Porque ele só pode ficar satisfeito com o 
reconhecimento por parte de alguém que ele reconhece como alguém digno de o 
reconhecer. A atitude do senhor é pois um impasse existencial (KOJEVE, 2002, 
p. 23). 

 

 

Nos dias atuais,  a guerra não é a mesma aqui abordada, segundo Enriquez (2007), 

citando Hegel e Kojeve. A morte certamente é mais simbólica do que física, mas o fato 

importante de se apreender na fenomenologia de Hegel é que a violência física, usada antes 

para recalcar e reprimir, hoje aparece mascarada pelas ideologias repressoras. A força cede 
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lugar para a persuasão, a opressão física abre lugar para o discurso manipulador, mas nem 

por isso elas deixam de existir e de buscar incessantemente seus objetivos. 

Outro importante autor que tratou o poder como repressivo foi Sigmund Freud. O 

poder pode ser entendido na obra de Freud a partir de Totem e Tabu (1913), O Futuro de 

Uma Ilusão (1927) e Mal Estar na Civilização (1929). Apesar de seus estudos terem sido 

sempre voltados para a psicanálise e a análise do individuo, nesses três livros ele aborda 

questões ligadas ao nascimento e desenvolvimento da sociedade. Talvez motivado pelo 

cenário mundial, onde estava inserido, no meio de grandes guerras e destruições em massa 

de civilizações e nações, Freud buscou respostas para os fatos que o mundo estava 

vivenciando. 

Segundo Freud (1913), a experiência primeira e decisiva com o poder acontece 

logo na tenra infância, na relação entre pai e filho. O pai é a lei. É quem traça os limites, 

quem define o que é bom ou ruim, quem permite e quem proíbe, é ele quem recompensa e 

quem pune. É a partir da relação com o pai que a criança vai introjetando as normas e 

regras sociais. O filho totalmente dependente vai formando sua personalidade sob a batuta 

repressora e identificadora dessa relação com esse pai. De acordo com Freud (1909), no 

momento em que o filho percebe e experimenta, através do Complexo de Édipo, suas 

limitações, a vontade de transgredir e a impossibilidade da realização dos seus desejos, 

instaura-se a questão fundamental do sujeito: a necessidade de matar o pai. O filho percebe 

que o pai é a figura limitadora e é por causa dele que a criança não pode ter mãe, fonte 

total de prazer. Ao mesmo tempo, então, esse pai é recusa e referência. Para Freud, se o 

filho absorve as leis do pai somente como imposição e não por identificação, a única forma 

desse individuo sair da posição de total submissão é com o assassinato do pai. Obviamente 

que Freud trata aqui do assassinato simbólico. No entanto, segundo Enriquez (2007), 

analisando Freud, a morte não trará o objeto de desejo para o filho, pois a proibição que 

estava personificada na figura do pai vai continuar existindo através das regras e normas 

sociais. Portanto, o poderio do pai vai estar sempre presente na vida do filho e, ampliando 

a análise, na vida da sociedade. Existirão leis supremas que deverão ser respeitadas e 

acatadas em detrimento dos desejos de cada indivíduo (ENRIQUEZ, 2007; FREUD, 1999).   

O poder de caráter repressor também pode ser estudado através da obra de Wilhelm 

Reich. Ele viveu em meio à primeira Grande Guerra Mundial e no berço do nazismo. Foi 

acusado de charlatanismo, perseguido pelos nazistas e pelos “democratas” norte-

americanos, expulso do círculo de psicanalistas e do Partido Comunista. Foram inúmeros 

os problemas que teve com todos os tipos de poderes instituídos. Isso graças ao vigor de 
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seu pensamento e de sua independência frente às instituições repressivas que tanto criticou 

(BEDANI, 2007). 

Reich tem muitos aspectos da sua teoria sobre poder em acordo com as de Foucault. 

Assim como Foucault, Reich também refuta as teorias clássicas sobre o poder, de que ele 

se encontra somente nas mãos do Estado e está colocado como posse de alguns, a partir de 

teorias contratualistas, que tratavam o poder como propriedade, podendo ser passado, 

vendido ou doado. Segundo Barreto (2000), Reich encara o poder como um fenômeno 

intrínseco às relações humanas, presente em todas as relações interpessoais. O poder, 

segundo Reich, citado por Barreto (2000, p. 184), não está apenas na esfera do público: 

está principalmente no “mundo privado das relações domésticas, amorosas, profissionais e 

etc”. 

Tanto Reich quanto Foucault rejeitam a fórmula social instaurada e propõem uma 

nova política social: a “política do cotidiano”. De acordo com Barreto (2000, p. 184), essa 

política traz de volta uma sociedade baseada nas relações sociais concretas das pessoas, 

onde se pode encontrar o amor, o medo, as paixões, os desejos enfim, “o universo 

subjetivo de cada um”. 

Em seu livro Escuta, Zé Ninguém!, de 1946, Reich coloca toda sua indignação 

contra o estado de poder estabelecido e o que o homem comum é capaz de fazer de si 

próprio, de como sofre e se revolta, dos tributos que presta aos seus inimigos e do modo 

como assassina os seus amigos. Sempre que chega ao poder, aplica-o mal e transforma-o 

em algo ainda mais cruel do que o poder antes exercido pelas classes anteriormente 

dominantes. O poder, para Reich (1982), é entendido como dominação. Para Barreto 

(2000, p. 187), o poder em Reich é 

 

uma relação perversa estabelecida a partir de uma patologia emocional, a qual 
impede as pessoas de se tornarem responsáveis e livres, fazendo-as dependentes 
de outrem. Essa incapacidade de governar a vida pessoal é a base sobre a qual 
cimenta-se a incapacidade de governar a vida social, criando uma engrenagem 
que se amplia até as grandes estruturas sociais.  

 

 Para que essa visão seja abandonada, é preciso que o poder seja visto dissociado da 

repressão, da interdição. Que não mais seja visto como lei, como direito, mas como 

relação, como possibilidade.   
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2.3 PODER E SABER 

 

 

Umas das grandes contribuições da obra de Foucault sobre o poder é o fato de ele 

aparecer sempre entrelaçado com a questão do saber. Esse tema está cada dia mais atual na 

nossa sociedade. Nota-se hoje que, na era da informação, quem detém o conhecimento 

sobre algo goza de certo poder dentro de uma organização. 

Essa relação entre saber e poder foi amplamente discutida nos livros de Michel 

Foucault e tem suas origens no conceito de sociedade disciplinar, cunhado por ele ao longo 

de toda a sua obra (FOUCAULT, 1972; FOUCAULT, 1987; FOUCAULT, 2010). 

Com o advento da sociedade moderna, no final do século XVIII e início do XIX, 

várias mudanças ocorreram no modo de vida da população europeia, como o aumento da 

população, grandes revoltas, consolidação do capitalismo dentre outras. Essas 

transformações contribuíram para uma “(re) significação das práticas culturais e dos 

códigos de sociabilidade, bem como para a reorganização das formas de punição das 

infrações” (FOUCAULT, 1996 apud SILVA, 2007, p. 7). Com a alteração das formas de 

riqueza, da moeda, dos investimentos e do comércio “o alvo principal das ilegalidades 

passa a ser os bens e não mais os direitos” (FONSECA, 1995, p. 45). 

Dessa forma, a configuração do crime muda e, por conseguinte, a punição também.  

O grande problema do poder nessa época era encontrar um novo mecanismo de proteção 

da nova riqueza instaurada (FOUCAULT, 1996). O crime cometido, antes considerado 

contra o Rei, agora era considerado um crime contra a sociedade. Em vez da punição feita 

pela força física e explícita, entra em cena o que Foucault chamou de “uma reforma 

psicológica e moral das atitudes e de comportamento dos indivíduos” (FOUCAULT, 1996, 

p. 85), ou seja: o aprisionamento, a prisão.  

Essa alteração foi quem marcou decisivamente a alteração da sociedade de penal 

para disciplinar, e que encontrou no final do século XVIII seu melhor anteparo no jurista 

inglês Jeremy Bentham e no seu conceito de Panopticon (visão unificada) (FOUCAULT, 

2010). Esse conceito, muito difundido academicamente, foi amplamente utilizado por 

Foucault para explicitar os novos conceitos da sociedade disciplinar. O principio do 

“panopticon” de Bentham utilizado por Foucault era:  
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na periferia, uma construção em anel; no centro, uma torre; esta possui grandes 
janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é 
dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas 
tem duas janelas: uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da 
torre; outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado 
a outro. Basta então colocar um vigia na torre central:  em cada cela trancafiar 
um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao 
efeito de contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as 
pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o 
principio da masmorra; a luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro 
que, no fundo, protegia (FOUCAULT, 2010, p. 210) 

 

Foucault chega a chamar de utópica essa sociedade postulada por Bentham, mas ao 

longo dos anos, essa sociedade de vigília constante foi se tornando o modus operandi da 

sociedade ocidental moderna, que teve início nas prisões, hospitais e escolas, mas que 

criou e implantou suas raízes por todas as esferas da sociedade e hoje pode ser vista dentro 

das empresas, nas ruas e até no interior das casas (SILVA, 2007). 

Essa vigilância constante não instituía somente poder, mas também saberes 

legítimos sobre criminologia, vindos das prisões; sobre as doenças, vindos dos hospitais; 

sobre pedagogia, vindos das escolas e sobre psiquiatria, vindos dos hospícios (FONSECA, 

1995). 

Esses saberes que eram até então desqualificados, rebaixados e desacreditados, a 

partir do estabelecimento da vigilância panóptica foram alçados ao lugar do saber, mas não 

um saber comum, do senso geral. Um saber “particular, regional, local, diferencial” 

(FOUCAULT, 2010, p. 170). Trata-se da insurreição dos saberes contra os antigos 

conceitos de poder centralizador e unificado. 

De acordo com Silva (2007), a relação entre saber e poder, para Foucault, não é 

uma relação causal, ou seja, um não está como efeito do outro e vice-versa. Há um 

entrelaçamento entre os dois, uma relação de “simultaneidade intrínseca entre as duas 

instâncias” (DELEUZE, 2005, p. 64). 

Machado (2010) afirma que não há, para Foucault, relação de poder sem a 

formação de um campo de saber, como, da mesma forma, todo saber gera novas formas de 

exercício do poder. Em toda instância onde o poder se exerce, ao mesmo tempo há um 

campo de saber sendo formado. É dessa forma que o hospital não é apenas o local da cura, 

do depósito do doente, mas é também lugar de produção, de acúmulo e de propagação 

desse saber cunhado ali. Da mesma forma que “a escola está na origem da pedagogia, a 
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prisão da criminologia, o hospício da psiquiatria [...] todo saber assegura o exercício do 

poder” (MACHADO, 2010, p. XXII). 

A sociedade moderna está cada vez mais na dependência do conhecimento 

específico sobre um dado assunto. Nota-se a crescente dependência dos peritos e a 

necessidade de tornar-se sempre mais competente. As especializações médicas são 

exemplos mais recentes dessa necessidade. Quem detém conhecimento, detém poder sobre 

aquele tema, área, grupo, empresa, enfim, sobre sua especialidade. A partir do século XIX, 

“todo agente de poder vai ser um agente de constituição de saber, devendo enviar aos que 

lhe delegaram um poder, um determinado saber correlativo do poder que exerce” 

(MACHADO, 2010, p. XXIII). 

O entrelaçamento entre poder e saber está na base da sociedade disciplinar. É 

através da vigilância constante que os saberes foram sendo formados e difundidos por 

todos os cantos. Esse acúmulo de conhecimento e a difusão só foi possível devido a uma 

questão central dessa sociedade: a visibilidade. 

O Panopticon, de Bentham, permite que os presos, loucos, estudantes, doentes 

sejam observados, monitorados e controlados diuturnamente, mas também possibilita que 

essa observação constante do cotidiano das pessoas gere saberes importantes sobre eles. 

Saberes que serão usados para obtenção de maior controle, objetivando “moldar seu 

comportamentos, pensamentos e costumes” (SILVA, 2007, p. 11). 

O poder, de acordo com Orsoni citado por Enriquez (1990, p. 288), “não tem o 

projeto (nem os meios) de controlar as consciências: ele pretende dirigir as manifestações e 

as condutas”. 

Esses saberes, formados dentro dos espaços privados das prisões, escolas, presídios 

e hospitais, ao serem difundidos e expandidos pela visibilidade, ganharam outros campos 

de atuação e o poder da vigilância foi, consequentemente, aumentado. A vigília, antes 

restrita somente a esses lugares privados, foi trazida para o espaço público através da 

difusão dos saberes. Os conhecimentos sobre essas classes de sujeitos foram auxiliares na 

produção de um novo cotidiano cheio de atuações do poder (SILVA, 2007). 

No entanto, segundo Enriquez (1990; 2007), esse saber acumulado pelo exercício 

do poder e difundido pela visibilidade só é exposto como um instrumento, uma prática de 

dominação. O saber acumulado fica retido nas mãos dos que o desenvolveram e será usado 

como fonte de poder. O saber se torna de fato poderoso enquanto, de acordo com Enriquez 

(1990, p. 2007), ele for secreto e sagrado. O saber divulgado estaria exposto às críticas e 

questionamentos, podendo ser discutido e colocado em dúvida pelo grupo a ele subjugado; 
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ele “seria a razão alegre, o desejo imaginativo, o banquete comum de seres iguais entre si. 

Já o saber secreto é a razão destruidora, é a dominação de um grupo sobre um outro” 

(ENRIQUEZ, 1990, p. 293). 

O saber, enquanto fonte de poder, será mais amplamente discutido no tópico a 

seguir sobre as fontes de poder, sendo abordado no item que fala sobre a competência 

técnica. 

 

 

2.4 FONTES DE PODER 

 

 

Foucault não abordou de forma direta nenhuma subdivisão do poder. Nas suas 

obras, ele não secciona em nenhum momento o conceito, nem faz divisões mesmo que 

didáticas sobre o poder. Mas, para ampliação do tema, tornam-se necessárias algumas 

contribuições bastante elucidativas de outros autores que caminham na mesma linha de 

Foucault (como EugÉne Enriquez), porém oferecendo alguns novos conteúdos e 

informações que auxiliam na construção dessa fundamentação teórica. 

As fontes de poder são um subitem importante no estudo do poder e de seus 

enraizamentos. Para entendimento do processo de exercício do poder é fundamental que se 

conheça quais são as principais hipóteses levantadas sobre suas bases, de onde ele vem e 

qual sua expressão inicial.  

De acordo com Enriquez (2007), as fontes de poder citadas e estudadas por ele não 

são nem pretendem ser fórmulas prontas e definitivas sobre esse assunto, porém, são as 

fontes mais frequentemente utilizadas nos meios acadêmicos. São elas: 

 

 

2.4.1 A posse dos meios de sanção (recompensa ou punição) 

 

 

A sanção é a consequência premiada ou punitiva do julgamento que o outro faz a 

respeito dos nossos atos, trabalhos ou comportamentos. Toda sociedade é fundamentada na 

avaliação que as pessoas fazem umas das outras e isso irá refletir diretamente nos salários, 

nas possibilidades de mobilidade social, na inserção em novos grupos, no reconhecimento 
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social ou, ao contrário, na exclusão social, na falta de novas oportunidades e nos baixos 

salários. Os indivíduos são condicionados, assim, a agirem de acordo com o desejo dos 

seus superiores ou dos responsáveis pela sua avaliação. Dessa forma, recebem mais 

recompensas e fogem das possíveis punições impostas por uma avaliação ruim.  

A posse das sanções está normalmente localizada: nas estruturas (a hierarquia de 

uma empresa ou escola, por exemplo); na legitimidade (na figura da autoridade formal, 

como o rei ou o presidente da empresa) e no amor (a opinião do outro sobre os atos do que 

ama é o único julgamento considerado válido). Nas organizações, de modo geral, as 

sanções tendem a ser formalizadas para que os excessos não ocupem o lugar principal 

nesse espaço. Sendo assim, elas se tornam atributos de uma função ou cargo, só podendo 

ser executadas por aqueles que ocupam essas funções, porém essa formalização não existe 

em todas as instituições, nem em todos os casos dentro de uma mesma organização.  

A posse dos meios de sanção significa que o outro tem “força” (ENRIQUEZ, 2007, 

p. 23) sobre alguém, e pode, assim, coagi-lo. Ter a posse dos meios de sanção dá ao sujeito 

poder direto sobre as outras pessoas. Essa fonte de poder é admitida dentro de muitas 

organizações como a essência do poder.  

Obviamente, não aceitar que uma das manifestações do poder esteja na força e na 

coação é tentar mascarar a face negativa do poder, porém, nem só de força o poder é feito e 

as sanções não têm origem somente na força. Como já foi dito anteriormente, as sanções 

também podem estar localizadas na estrutura e no amor.  

Enriquez (2007) ressalta que não se pode desprezar o fato de que o poder é também 

exercido através do consentimento e não exclusivamente da força. Quando um indivíduo se 

submete ao poder de outro indivíduo, ele pode ter suas próprias motivações para isso. O 

que não significa que todo consentimento é absolutamente parte de uma decisão pautada 

em elementos conscientes. 

De acordo com Kaplan (1964), apud Enriquez (2007), o consentimento pode ser 

autêntico ou provocado. Esse último tem na persuasão sua arma mais poderosa. Obtém-se 

o consentimento dos indivíduos através de técnicas modernas de persuasão, sendo que os 

mesmos têm a sensação de que tomaram a decisão livremente. “A coação tornou-se 

persuasão” (ENRIQUEZ, 2007, p. 24). Surge, então, o consentimento provocado: a 

capacidade de decisão, escolha e discernimento do sujeito está sem nenhuma outra 

referência que não seja o outro detentor do poder. A escolha tomada tem uma aparência 

livre, porém, é invadida pelos desejos e motivações veladas do outro. 
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2.4.2 A competência humana do chefe (posse de aptidões excepcionais) 

 

 

A fonte do poder aqui está baseada na pessoa do chefe. Esse possui características 

de personalidade fora do comum, que o tornam diferente dos demais. Esses atributos 

conferem a ele o poder de obrigar o outro a fazer, ou não, o que ele bem quiser. 

Os traços de personalidade mais habitualmente encontrados para descrever esse 

chefe são: inteligência, autoconfiança, caráter forte, simpatia, comunicabilidade, 

motivação, maturidade. No entanto, essas são características bastante difíceis de serem 

encontradas, todas juntas, em uma única pessoa.  

A crítica que se faz a essa fonte de poder não reside somente no fato de ser quase 

impossível encontrar um chefe com essas características, mas, sobretudo a não 

diferenciação dos tipos de chefes e de organizações. Essa concepção sugere que todo 

chefe, em qualquer instituição e qualquer contexto histórico, deva ter o mesmo perfil, as 

mesmas competências. 

Parece que, partindo dessa premissa, da alta qualificação do chefe, o poder fica 

legitimado nas mãos desse indivíduo, uma vez que ele tem todos os atributos fundamentais 

para exercer tão posição, conseguindo a aceitação total dos subordinados a ele.  

 

 

 

2.4.3 A legitimidade 

 

 

“Todo poder se pretende legítimo, ou seja, todo poder quer ser fundado na razão e, 

por esse motivo, gozar de adesão unânime” (ENRIQUEZ, 2007, p. 30). É através da 

legitimidade que o poder pode vir a tornar-se permanente e abarcar um grande número de 

adeptos. Sendo legitimado, o poder não encontra resistência: ele é aceito como algo 

instituído, algo que foi internalizado como valores para o indivíduo. Os que exercem esse 

poder legítimo têm em mãos um poder fundamentado pela razão, justificado em crenças e 

quase sempre embasado pelo consentimento. Por conta disso, esse poder torna-se mais 

forte e difícil de ser derrubado, diferente do poder fundamentado na força ou no amor, que 

pode ser destituído ao encontrar outra força ou outro objeto de amor.  
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No entanto, a partir de uma análise mais profunda, verifica-se que nenhum poder 

nasce legítimo. A legitimidade vai sendo construída, elaborada até ficar totalmente 

internalizada pelos membros do grupo. Para se instalar como poder, ele tem que vencer e 

destituir um poder anterior a ele, e isso só é possível pelos conflitos, pelas disputas de 

força, pelas demonstrações de amor e ódio.  

A legitimidade tem um caráter situacional, os critérios que a definem variam de 

acordo com a necessidade de cada grupo, em um determinado momento. Vários fatores 

podem definir a legitimidade de um poder, como: idade, raça, casta, sexo, laços de sangue 

dentre outros. Cada um desses critérios torna-se dominante a partir da constituição de cada 

sociedade.  

Para ser aceito como poder legítimo, esses critérios têm que ser aceitos pelo grupo. 

Inicialmente, isso se dará através da força; depois, há o período de consolidação, quando as 

normas e regras serão definidas, implementadas e transmitidas aos membros do grupo. E, 

finalmente, há a institucionalização desse poder como valores culturais, que serão 

disseminados pelo sistema educativo. 

French e Raven (1968) descrevem o poder legítimo como aquele que é baseado na 

crença racional de que o detentor do poder tem direito àquele poder e que os submetidos a 

ele têm a obrigação de aceitar essa influência. 

 

 

2.4.4 A identificação 

 

 

O poder pode ser apreendido de duas maneiras diferentes: pela negação ou pela 

identificação. Desde as primeiras relações do sujeito com o outro, a identificação está 

presente. A criança, ao se identificar com um dos seus pais, internaliza seus valores, o que 

irá possibilitar futuramente sua definição como homem ou mulher.  

Na formação dos vínculos grupais, o processo de identificação também ocorre. 

Redl(1963), apud Enriquez(2007), analisa os papeis da figura central envolvida  nesse 

processo e os divide em três grupos: 

a) Pessoa central como suporte do grupo; 

b) Pessoa central como objeto de identificação baseado no amor; 

c) Pessoa central como objeto de identificação baseado no medo. 
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A identificação se apresenta em várias relações do cotidiano, nas diferentes 

instituições formais como a escola, a empresa, a igreja. Identificar-se significa dizer que o 

sujeito estabelece uma relação de referência com o outro, podendo um dia, vir a ser como 

esse outro. A identificação pressupõe sempre uma forte atração entre as partes.  

Para identificar-se com o poder, o sujeito tem que, primeiro, reconhecê-lo como tal, 

e encará-lo como natural e passível de ser transmitido e contestado por quem nele se 

orienta. Caso contrário, se a identificação for marcada por medo ou conformismo, então, 

segundo Enriquez (2007), ela não é mais identificação ou há uma falha na mesma. O 

indivíduo envolvido nessa relação não possui identidade própria, ele depende do outro, está 

misturado com o outro, não faz diferenciação entre ele e o outro. Ele se anula nessa 

relação. 

Na identificação, o indivíduo tem que ser livre nas escolhas, para que o outro possa 

servir como referência saudável e fazer, assim, parte da sua constituição enquanto sujeito 

pertencente a um grupo. 

 

 

2.4.5  O amor-fusão 

 

 

O amor-fusão como fonte de poder dá continuidade ao que acabou de ser tratado no 

item identificação, quando o indivíduo não se apresenta mais como ser único. Ele está 

totalmente mergulhado em uma relação, em que ele se sente dominado pelo outro e é 

guiado não mais pelas suas ações, mas pelas vontades do outro. 

Nesse caso, o poder é entendido como algo divino, como um dom, e por isso deve 

ser adorado e respeitado. Ele não admite erros, defeitos nem contestações. Está acima do 

bem e do mal. Os envolvidos estão tão absorvidos na relação de dependência que não 

conseguem fazer nenhuma análise crítica da situação. “Trata-se da união mística com o 

outro” (ENRIQUEZ, 2007, p. 29). À medida que o sujeito se relaciona tão intrinsecamente 

com esse ente tão poderoso, ele também vai possuir esse poder. Ele não se diferencia mais 

desse outro: tudo o que o outro tem, ele também imagina que tem. 

O poder, assim encarado como sagrado, é fácil de ser encontrado quando se trata do 

poder carismático de Weber (2004). Como já citado anteriormente, o poder carismático, 

segundo Weber (2004), se baseia na entrega total a um ser investido de santidade, 

heroísmo ou exemplos e as regras por ele criadas e executadas. O carisma é uma qualidade 
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excepcional que determinados homens têm e que usam sobre os outros homens, que se 

submetem a eles por acreditarem que essa qualidade extraordinária está além das 

qualidades dos homens normais. Esses detentores de carisma são adorados como deuses, 

tidos como heróis, magos, gênios. A legitimidade do poder carismático reside exatamente 

na crença de alguns de que esses sujeitos são dotados de capacidade supra-humana e por 

isso não podem ser contestados nem contrariados. É o amor-fusão na sua máxima 

concepção. 

Por essa razão, outra característica importante desse amor é a repressão. O 

submetido não pode manifestar suas vontades, sua independência e muito menos qualquer 

tipo de autonomia. Os sujeitos são completamente dependentes desse outro e têm com 

único objetivo tornar-se igual a ele. 

Esse poder é fundamentado na coerção: ele impõe, proíbe, determina as ações e os 

pensamentos dos indivíduos submetidos. Eles se relacionam com ele através do medo das 

punições, mas também idolatram esse poder. Ele é um poder forte e poderoso e, como esse 

sujeito se sente parte desse poder, ele também é forte e poderoso. 

A grande questão que se instaura nessa fonte de poder é quando o submetido 

percebe que o poder do outro não é o seu, que ele é fraco e foi traído. O amor se transforma 

em ódio e a única solução é a morte, mesmo que simbólica, desse sujeito carismático. 

 

 

2.4.6 A competência técnica 

 

 

Essa fonte de poder está baseada na competência que se deve ter para ocupar um 

determinado cargo. As relações pessoais não são mais o principal atributo. Para Weber 

(2004), esse é o poder legal.  A obediência nesse caso é prestada não à pessoa, em virtude 

de direito próprio, mas à regra, que se conhece competente para designar a quem e em que 

extensão se há de obedecer. Weber (2004) classifica este tipo de dominação como sendo 

estável, uma vez que é baseada em normas que são criadas e modificadas através de um 

estatuto sancionado corretamente. Ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado. 

Para que alguém exerça o poder, ele deve provar que tem competência técnica, 

formação especializada, além de possuir as características pessoais necessárias ao cargo. 

Os critérios para escolha do indivíduo que irá ocupar o lugar de poder são baseados em 
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atributos concretos, rígidos, não havendo espaço aqui para as arbitrariedades. O objetivo é 

sempre buscar a eficácia da organização. 

Portanto, esse poder é limitado. Está definido a partir das atribuições que foram 

determinadas anteriormente para aquele cargo. O poder é da função e não da pessoa que a 

exerce. “Os colaboradores não têm qualquer laço afetivo com seus chefes, as relações são 

regulamentadas e formalizadas. O chefe não representa um ideal, mas exerce o papel de 

guardião das leis e das regras” (ENRIQUEZ, 2007, p. 33). 

O poder, nesse caso, sai do lugar sagrado, tantas vezes atribuído a ele, e passa a ser: 

racional, limitado, impessoal e funcional. 

 

 

2.4.7 A estrutura das relações e a posse de meios de controle 

 

 

Em uma hierarquia, o lugar oficial ocupado pelo sujeito confere a ele um poder. 

Mas esse poder é sempre limitado, pois ele tem que disputar espaço com os outros poderes 

presentes na organização. Cada cargo dentro de uma instituição possui certo tipo de 

exercício de poder: o que vai determinar o quão um é mais poderoso que o outro é a 

capacidade da tomada de decisão e de ação. 

No entanto, dizer que o poder está diretamente ligado somente ao cargo que ocupa 

é reduzir e negar todas as possibilidades de manifestação desse poder. De acordo com 

Enriquez (2007, p. 35), “o poder real depende igualmente da relação dessa função com as 

outras funções, ou seja, de sua situação nas redes de interdependência”. 

O sujeito que tem influência sobre os outros nem sempre é aquele que possui o 

cargo mais elevado ou formalmente dotado de autoridade. Como o poder existe nas 

relações, ele só pode se manifestar em situações específicas, que possibilitem seu 

exercício. Existem posições dentro das organizações que facilitam a manifestação do 

poder, como as ligadas à obtenção de informação e as que detém os meios de controle, pois 

elas estão totalmente interligadas com todas as demais. Sendo assim, possuem lugar central 

dentro da instituição.  

Esse poder manifesto, que é diferente do poder formal, muitas vezes causa conflitos 

dentro das organizações, pois a autoridade formal vai sempre querer chamar para si todas 

as tomadas de decisões e o comando sobre os demais grupos da instituição. Porém, esse 
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poder paralelo entende que ele tem suas limitações. Ele não pretende ocupar o lugar da 

autoridade formal. 

Ele existe exatamente porque o poder formal não consegue cuidar de tudo. Ele vai 

ocupar as lacunas deixadas pelo outro poder, regulando os conflitos e ocorrências que não 

estavam previstos e por isso, não estavam institucionalizados. Apesar do conflito que esse 

tipo de poder gera, ele ocupa lugar fundamental na manutenção e permanência da 

autoridade formal, pois, ao agir nas falhas, nos lapsos dessa autoridade, contribui para seu 

bom funcionamento, regulando as instabilidades. 

 

 

2.4.8 A adesão racional ao trabalho efetuado e aos objetivos do grupo 

 

 

Essa é uma nova fonte de poder, em que o fundamento reside no fato de realizar 

funções que permitam ao grupo atingir as metas propostas. O poder está diretamente 

vinculado à capacidade do indivíduo de contribuir com o desenvolvimento e união do 

grupo. Ele se torna legítimo na medida em que o sujeito seja capaz de “propor objetivos ao 

grupo, de sua adaptação às necessidades variáveis de seu grupo, de sua influência sobre a 

velocidade de progressão de sua equipe, da autenticidade de suas comunicações para 

facilitar a coesão consistente entre os membros da organização” (ENRIQUEZ, 2007, p. 

36). 

Todos os membros são participativos dentro do grupo e atuam ativamente nas 

decisões e desenvolvimento do grupo. Sendo assim, o poder é compartilhado por todos. A 

diferenciação de status e de atribuições continua existindo, porém essa hierarquia foi 

definida por todos os envolvidos no grupo, as decisões são sempre pensadas levando em 

consideração o bem-estar geral de todos e os objetivos finais desse grupo. 

Nessa concepção, o poder é sempre dividido, discutido, limitado e redimensionado 

de acordo com as necessidades daquele grupo. A desigualdade entre os participantes quase 

não existe, há uma relação de paridade entre eles. Não existe espaço para as infrações, as 

regras são definidas pela coletividade e assim são seguidas em conformidade. 

Esse modelo de poder equivale, na política, à democracia, no sentido literal da 

palavra, em que o povo tem poder nas decisões: o grupo é autogerido e não há uma divisão 

entre os subgrupos que compõem o grupo maior. 
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Na prática, essa fonte de poder parece utópica, mas não impossível. Certamente, 

grupos menores, cooperados, podem exercer essa forma de poder. Porém não é possível 

enquadrar todas as outras fontes de poder nessa concepção, como: a posse dos meios de 

sanção, o amor-fusão, a competência técnica, a identificação não conseguem ser explicadas 

por essa noção democrática de poder. 

 

 

2.4.9 A posse das riquezas 

 

 

Certamente, essa é uma das fontes de poder mais amplamente difundidas na 

sociedade moderna. É comum se escutar nos discursos sociais e institucionais que quem 

tem dinheiro tem poder. Porém, o discurso da economia clássica trata as relações 

econômicas como relações de troca, em que os envolvidos são indivíduos livres e 

igualmente fortes que realizam suas transações comerciais através de contratos formados 

com consentimento de ambas as partes. 

Enriquez (2007) acredita que esse discurso da economia liberal é uma tentativa de 

por fim aos problemas relativos ao poder, aplacar a culpa do acúmulo de riquezas que gera 

a desigualdade social, possibilitando aos detentores do poder não serem questionados. 

A economia liberal se fundamenta em quatro postulados básicos, que confirmam a 

posição sustentada por Enriquez. São eles: 

a) A troca resulta de um contrato entre partes de forças iguais: mas quem 

determina as regras que regimentam o contrato são os detentores do poder. O 

contrato é a forma dissimulada de estabelecer o confronto entre as duas partes. 

Não há mais lutas armadas, mas contratos firmados a partir de uma verdade já 

pré-estabelecida, onde vencedor e perdedor já foram previamente definidos. 

b) Não existem estratégias entre indivíduos e entre grupos: esse postulado foi 

totalmente derrubado pela teoria dos jogos de estratégia. Essa teoria afirma que 

tanto os ganhos quanto as perdas de cada jogador dependem das suas 

iniciativas, mas também das iniciativas dos seus adversários.  

c) Não existe arbitragem consciente: esse postulado parte do pressuposto de que 

todos têm forças iguais em uma disputa econômica e que ninguém se utiliza de 

estratégias. Já ficou evidente que essa concepção é falsa. É notório que a 

arbitragem existe e que ela pode ser feita pelo Estado ou pela iniciativa privada.  
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d) A troca mercantil acaba oferecendo o máximo de satisfação a todos: esse é o 

principal postulado em que a economia liberal está fundamentada. Mas é um 

dos mais difíceis de serem encontrados. Ele pressupõe que toda relação de troca 

será suficientemente boa para ambas as partes. No entanto, o que se verifica é 

que cada um dos envolvidos joga com suas estratégias, buscando aumentar seus 

ganhos a partir das perdas do seu adversário. 

 

A partir do capitalismo e das suas regras estabelecidas, o dinheiro passa a ser o 

símbolo maior de força e poder. Com o dinheiro e a riqueza, no centro de tudo, a coação 

pela força dá lugar à manipulação. As relações de dominação são mais sutis, 

aparentemente mais humanizadas, porém não menos devastadoras. O ato de doar, por 

exemplo, tão em voga nas grandes corporações e nas campanhas sociais, torna-se uma das 

formais mais subliminares de manter o outro sob domínio. Quando o mais abastado doa a 

outro suas riquezas, faz desse beneficiado seu devedor para sempre. “A obrigação de 

retribuir dignamente é imperativa. Fica eternamente humilhado aquele que não retribui” 

(ENRIQUEZ, 2007, p. 50). 

Diante das fontes de poder aqui expostas, fica claro que não se pode ficar livre da 

interferência do poder nos relacionamentos humanos.  

 

 

2.5 AS LEIS DO PODER 

 

 

Assim como todas as expressões sociais, o poder também pode ser entendido a 

partir de leis de causa e efeito, que irão determinar algumas características que são 

intrínsecas a qualquer tipo de poder. 

Certamente, não irá se verificar nas obras de Foucault essa nomenclatura, nem essa 

ou qualquer outra forma de síntese do poder. Porém, estudos contemporâneos a Foucault 

(MOREIRA NETO, 1978; FARIA, 1991), que irão embasar essa explanação sobre as leis 

do poder, são pertinentes e conversam perfeitamente com o entendimento que o autor tem 

sobre poder. 

Como nas ciências biológicas, onde existem leis gerais que gerem a natureza como 

um todo, no poder também se pode começar a compreendê-lo quando se analisam as leis 

básicas de regimento. Porém, de acordo com Weber (1963), o poder é abstrato, não 
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podendo ser comparado a elementos físicos que produzem comprovadamente causa e 

efeito. 

Importante lembrar que, apesar dessas leis pretenderem a universalidade, todo 

poder é relativo, e, sendo assim, vai depender certamente do local, da sociedade, da época 

e das relações onde ele se manifesta (FARIA, 1991).  

De acordo com Moreira Neto (1978), as 10 (dez) leis do poder postuladas por ele 

são fruto de um levantamento feito a partir de vários outros trabalhos sobre o poder. Ele 

reuniu afirmações encontradas repetidas vezes sobre o tema e construiu, a partir delas, essa 

síntese com as principais características do poder. 

• Lei da Pluralidade: o poder tende a se dividir. Portanto, raramente será 

encontrado localizado nas mãos de uma única pessoa. 

• Lei da Integralidade: à medida que o poder se organiza, ele torna possível 

entrosamento de diferentes elementos, tornando o todo harmonioso.  

• Lei da Universalidade: talvez essa seja a proposição mais marcante. Essa lei 

postula que o poder está em toda parte e em todos os tipos de 

relacionamento. 

• Lei da Neutralidade: o poder não pode ser considerado nem mal, nem bom. 

Ele é neutro. Podendo se apresentar como negativo ou positivo dependendo 

da maneira como for utilizado. 

•  Lei da Interdependência: o poder se apresenta de várias formas diferentes, 

porém todas se encontram interligadas: nenhuma age de maneira totalmente 

independente.  

• Lei da Conservação: o poder precisa ser cuidado para ser conservado. 

Ninguém quer perder poder, porém, se não for devidamente atualizado, 

constantemente, ele não irá acabar, mas poderá mudar de mãos. 

• Lei da Expansão: o poder tende sempre a se expandir. Ele busca novos 

espaços e vai esticando seus tentáculos até achar algum obstáculo mais forte 

que ele. 

• Lei da Relatividade: a força de um poder só pode ser medida se comparada 

a outro poder que se apresente como concorrente presente ou eminente. 

• Lei da Eficiência (Eficácia): o poder está voltado para resultados. Ele tem 

objetivos claros a serem cumpridos; ele não aceita derrota, fracasso nem 

omissão. Ele só existe enquanto possibilidade de ação e de avanço.  
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• Lei da Defrontação: por estar sempre avançando, expandindo e crescendo, o 

poder irá gerar conflitos. Obstáculos se apresentarão constantemente na 

rotina do poder. 

 

Essas leis do poder são facilmente encontradas no dia-a-dia das pessoas e das 

organizações. De acordo com Faria (1991), basta uma análise superficial das relações 

humanas para se verificar com clareza as manifestações do poder conforme descritas por 

Moreira Neto (1978). 

    

 

2.6 AS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Para a compreensão do poder dentro das organizações, torna-se imperativo 

conhecer o berço onde ele irá se desenvolver. Esse berço nada mais é do que as relações 

sociais. Relações estabelecidas nas várias esferas de atuação dos indivíduos, ou seja, na 

família, com os amigos, no trabalho. Nesse trabalho, o foco será nas relações dentro das 

organizações. 

A organização vem sendo estudada amplamente por várias áreas do conhecimento  

dada sua importância no mundo moderno. De acordo com Srour,  

                                                                              

 

As organizações podem ser definidas como coletividades especializadas na 
produção de um determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes sociais e 
recursos e se convertem em instrumentos da “economia de esforços”. Potenciam 
a força numérica e tornam-se o terreno preferencial em que ações cooperativas se 
dão de forma coordenada (SROUR, 1998, p. 107). 
 

 

 Enriquez (1997) traça um breve histórico de como as organizações foram sendo 

definidas ao longo dos anos e das sociedades. Segundo ele, durante muitos anos, as 

organizações foram definidas como conjuntos estáveis, racionais, que tinham como 

objetivo a produção de bens de consumo ou de serviços. A concepção taylorista se 

fundamenta nesses princípios, em que as organizações são como máquinas, e em que 

pessoas e instrumentos são partes de uma engrenagem que funciona perfeitamente e que, 
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ao apresentarem algum defeito, podem ser facilmente substituídas por outras, sempre com 

base no baixo custo. 

Depois, as organizações passaram a ser entendidas como um sistema social e 

humano. As questões centrais eram a participação nas tomadas de decisão e na divisão do 

poder. As organizações se tornaram mais humanizadas, o espaço era de discussões 

políticas e sociais, mas também havia o componente afetivo. O participante dessa 

organização não era somente uma peça da máquina, mas tinha seus próprios interesses e 

desejos levados em consideração. 

Por fim, Enriquez (1997) classifica outra concepção de organização. Com as 

ciências sociais, a psicologia social e a psicossociologia dentro das organizações, ela 

começa a ser entendida como um sistema que é ao mesmo tempo cultural, simbólico e 

imaginário, onde os desejos pessoais e coletivos podem se manifestar e influenciar o 

funcionamento da organização. 

Por sistema cultural, pode-se entender a organização como uma estrutura de valores 

e crenças que orientam a conduta dos atores sociais que nela habitam. A organização 

também fornece um contorno definido para uma determinada cultura a ser definida. Ela 

auxilia no processo de socialização dos indivíduos, a fim de que cada um possa se definir a 

partir do ideal a ele proposto. Em toda socialização, o objetivo é selecionar os aptos, os que 

têm condições de desempenhar seu papel e excluir os inaptos. Esses aspectos da cultura 

são fundamentais ao estabelecimento de uma organização. É a partir deles que a identidade 

da organização irá se constituir. 

Por sistema simbólico, entendem-se todos os ritos fundamentais dentro de uma 

organização como os de passagem, de iniciação e de execução. O sistema simbólico 

compreende também os mitos que formam a própria história da criação dessa organização 

e a criação dos seus heróis, que são geralmente seus fundadores, que fazem parte da 

história do mito de criação da organização. Todos esses símbolos têm por função 

fundamentar as atitudes dos membros desse grupo, servindo-lhes como modelo a ser 

seguido e respeitado. A organização assim “formula suas exigências, impõe a cada um ser 

movido pelo orgulho do trabalho a cumprir, verdadeira missão de vocação salvadora” 

(ENRIQUEZ, 1997, p. 34). 

Por sistema imaginário, entende-se um sistema que sustenta os outros dois. Ele está 

na base do processo de construção da organização. Toda organização, para existir, 

inicialmente tem que ser imaginada e só depois será simbolizada. Posteriormente, irá 

dimensionar uma cultura. Segundo Enriquez (1997), o sistema imaginário existe de duas 
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formas: o enganador e o motor. O imaginário é enganador quando pretende fazer dos seus 

desejos o desejo do outro. Portando-se como uma entidade superprotetora, essa 

organização busca na verdade ocupar todo o espaço na vida desse indivíduo. O imaginário 

é, por outro lado, motor. Quando possibilita o afloramento da criatividade dos seus 

membros, é ele que faz gerar frutos inovadores na organização (ENRIQUEZ, 1997). 

Sendo assim, Enriquez (1997) reafirma que as organizações têm tido papel 

fundamental na construção e interiorização de valores e crenças que dão verdadeiro sentido 

à vida de seus membros. Elas modelam os pensamentos e ações dos sujeitos, de maneira 

que eles só possam se enxergar enquanto parte desse sistema.  

As organizações também atuam como agentes coletivos, e podem ser classificadas 

na mesma linha das classes sociais, das categorias sociais e dos públicos. O que as 

diferencia das demais classes citadas é o fato de elas serem criadas de forma consciente e 

pensada, sempre focadas na realização de um determinado objetivo, o que não é 

obviamente o caso das demais (SROUR, 1998). 

De acordo com Pugh & Hickson (2004), toda organização tem como 

fundamentação realizar atividades que a conduzam aos seus objetivos estabelecidos. Para 

tal, é necessário que as atividades sejam realizadas de forma regular, constituindo assim a 

estrutura dessa organização. Cada organização possui uma estrutura diferente, de acordo 

com seu perfil de atividade. 

As organizações ou coletividades são intangíveis, o que não significa dizer que são 

irreais. Muito pelo contrário, são tão reais quanto os objetos físicos, assim como seus bens, 

resultados e serviços. São tão efetivos que produzem efeitos objetivos na realidade social 

em que se inscrevem e são, por isso mesmo, observáveis e manejáveis (SROUR, 1998).  

Outro fato importante para o qual Srour (1998) chama a atenção é o de haver uma 

clara diferenciação entre as relações interpessoais e as relações coletivas, sendo as últimas 

o pano de fundo das relações que estruturam uma organização. As relações coletivas 

abrangem e unem as coletividades. Essas relações estão situadas no plano público e 

impessoal, e se diferenciam das relações interpessoais pela formalidade de seu caráter e por 

serem relações associativas, mediadas pela existência de meios de produção.  

Dessa forma, “as organizações formam assim um espaço em que agentes sociais, 

munidos de instrumentos de trabalho, processam matérias-primas e as transformam em 

produtos finais” (SROUR, 1998, p. 109). De acordo com Enriquez (1974), as organizações 

são o lugar onde os indivíduos vão tentar realizar seus objetivos, seus “desejos”, sendo o 

único espaço possível para tal realização. 
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Mas, devido à sua complexidade, as relações coletivas não se limitam às relações 

de produção, embora estas sejam determinantes para o conhecimento daquelas. Como se 

trata de relações que envolvem indivíduos, as relações coletivas incluem também relações 

de poder e relações de saber, de maneira que as organizações põem em jogo uma teia 

complexa de relações, tais como as estabelecidas entre patrões e empregados (relações de 

produção/haver), chefes e subordinados (relações de poder), peritos e práticos (relações de 

saber), empregados e empregados, chefes e chefes. Inúmeras formas de relacionamentos 

estruturam as sociedades e as organizações (SROUR, 1998), porém todos são colocados 

nas “malhas desse jogo social” e a luta é sempre para a obtenção do reconhecimento 

(ENRIQUEZ, 1974). O indivíduo não existe socialmente sem estar inserido dentro de uma 

organização, e é através das suas ações e trabalho, que ele irá encontrar o seu lugar dentro 

da organização onde terá o reconhecimento dos outros e de si mesmo. 

Para entender a coletividade e as organizações, deve-se lembrar que todos os 

indivíduos inseridos nas organizações tornam-se agentes coletivos. Embora sejam 

simplesmente indivíduos, Srour (1998) afirma que, quando imersos no cotidiano e nas 

relações sociais, os atores sociais encarnam ou dão vida a vários agentes coletivos, 

desempenhando diversos papeis sociais diferentes. Sendo assim, cada indivíduo pode 

vivenciar de forma distinta as experiências cotidianas, assumindo, para cada tipo de 

relação, um papel diferente. 

Ainda de acordo com Srour (1998), o espaço social não é povoado por indivíduos, 

mas por relações sociais: os agentes individuais são apenas os portadores dessas relações. 

“Toda organização constitui um microcosmo social, não importa sua textura ou seu 

arcabouço” (SROUR, 1998, p.121).  

Esse microcosmo social é constituído de pequenos grupos, que geram uma atitude 

ambígua das organizações sobre eles. Ao mesmo tempo em que elas reforçam a autonomia 

desses grupos, elas temem que a coesão deles possa suscitar um desejo de mudanças 

radicais, que possam criar uma ruptura com a organização, que pode ter como 

consequência o surgimento de outra organização concorrente (ENRIQUEZ, 1997). 

Diante dessa análise sobre as organizações, cabe aqui ressaltar outro conceito que 

aparece sempre como sinônimo, mas que merece esclarecimento sobre a diferenciação 

entre eles: a instituição. 

As instituições podem ser entendidas como sistemas organizados de relações 

sociais que incorporam certos valores e procedimentos comuns e atendem a certas 

necessidades básicas da sociedade. As instituições se desenvolvem gradualmente na vida 
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social de um povo. Quando certas atividades se tornam meios padronizados, rotineiros, 

esperados e aprovados para atingir metas importantes, este comportamento foi 

institucionalizado (KUNSCH, 1995). 

Segundo Enriquez (1997, p. 71),  

 

uma sociedade não pode ser fundada nem durar se não elaborar as instituições, 
quer dizer, os ‘conjuntos’ que tem uma função de orientação e de regulação 
social global, que intervém então no nível da política: projetos, escolhas e os 
limites que a sociedade (seus cidadãos ou seus dirigentes) se outorgam. 

 

Outra definição de instituição bastante elucidativa é a de Émile Littré, apud 

Enriquez (1997, p. 71). Segundo o filósofo francês, instituição é “o que dá início, o que 

estabelece, o que forma”. 

A instituição estabelece então a regulamentação de um determinado grupo. É a 

partir dela que as relações sociais vão se estruturar de forma estável. O papel da instituição 

é tentar mascarar os conflitos advindos dessas relações sociais, mas ao mesmo tempo é o 

lugar possível de expressão desses conflitos. Ela é a possibilidade de continuidade de uma 

sociedade, mas também é a instância que determina as normas e regras, que oprime. 

De acordo com Enriquez (1997), para melhor compreensão do que são as 

instituições, é preciso definir quais são suas principais características: 

1. As instituições se baseiam em um saber que exerce uma função legal, de 

legitimação da verdade e de fundamentação das bases da instituição. A 

caracterização das instituições é dada a partir desse saber, que é formal, 

ensinado e inquestionável. Não há espaço para discussão desse saber 

verdade nas instituições, pois, caso isso ocorra, a própria instituição será 

também questionada. 

2. O saber que se transforma em lei é vivenciado de fato pelos integrantes das 

instituições. A lei é interiorizada pelos sujeitos, a fim de ser colocada em 

prática nas ações concretas, não como uma imposição externa, mas como 

algo que já pertence àquele sujeito, fazendo parte da sua constituição, da sua 

formação. “A instituição é o estabelecimento da relação de submissão e da 

alegria nessa submissão” (ENRIQUEZ, 1997, p. 72) 

3. A origem das instituições está atrelada a uma pessoa central, como: o 

criador, o fundador, o pai. Para assumir tal posição essa pessoa tem que 

possuir o saber e pronunciá-lo aos seus discípulos. Esses, por sua vez, terão 
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nesse ser inaugural um ideal a ser seguido. Eles se parecem com ele, são 

como ele, falam como ele, agem como ele, para que um dia possam ocupar 

o mesmo lugar dele. 

4.  As instituições têm sempre caráter duradouro. Para que isso ocorra, elas 

precisam transmitir seu saber para todos os seus membros. Elas são 

reprodutoras do seu saber para continuarem multiplicando os mesmos 

sujeitos e as mesmas condutas. Elas são fundamentalmente “educativas e 

formativas” (ENRIQUEZ, 1997, p.73). 

5. Para se atingir tal nível de educação, a coação e a persuasão ocupam papel 

central.  Existe uma série de regras e limites que devem ser respeitada em 

sua totalidade. Quando a instituição é respeitada, seus membros são 

recompensados por isso, porém, caso o contrário ocorra, severas sanções 

são impostas a esses membros. 

 

As instituições são, portanto, lugares formadores de um saber, que é interiorizado 

como verdade pelos seus participantes e, em consequência disso, esse saber torna-se 

legítimo.  

Como instituição, a organização é uma consolidação de funções e papeis sociais em 

torno das necessidades básicas da sociedade, ou seja, é possível uma organização se tornar 

uma instituição. É através da missão, dos propósitos e dos princípios que temos uma visão 

clara das finalidades pelas quais a empresa foi criada e é mantida, a razão de ser da 

empresa, seus objetivos particulares, métodos e papel dentro da comunidade. Não basta 

uma organização assumir seu caráter institucional sem que haja coerência entre seu 

discurso e sua prática do dia-a-dia (KUNSCH, 1995). 

Enriquez (1997, p. 81) aprofunda ainda mais essa concepção e afirma que “uma 

instituição não existe fora das organizações concretas que ela produz e a que dá sentido, e 

graças às quais adquire uma duração e um sentido renovados”. A organização é a 

personificação da instituição. No entanto, não há uma relação proporcional entre 

organização e instituição. Várias organizações podem exprimir uma mesma instituição.  

As organizações possuem o caráter mais pragmático das instituições. É ela que 

determina as estratégias, as formas de atuação, as normas, o avaliativo de desempenho, 

enfim, ela  

é a transmutação em tecnologia, em quinquilharia, da instituição. Tecnologia 
será tanto ao nível das máquinas e utensílios como ao nível das metodologias e 
dos procedimentos de trabalho que tem por objetivo modular, estabilizar, 
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canalizar (ou lutar contra) os desejos e os projetos dos diversos grupos presentes 
na organização, com referência às suas condições de trabalho, a seus estatutos e 
papeis e as suas modalidades de existência (ENRIQUEZ, 1997, p. 81-81). 

 

Ela pretende ser o foco central da sociedade ou a “instituição por excelência” 

(ENRIQUEZ, 1997, p. 78). Outra visão fundamental sobre as organizações, que em muito 

irá contribuir para o desenvolvimento desse projeto, é a definida por Michel Crozier.  

Nascido na França, Crozier ficou conhecido como o pai da Sociologia das 

Organizações em seu país. Teve sua formação inicial em Gestão (Hec Paris, 1974) e 

Direito. Ao fazer suas pesquisas, viajou pelos EUA durante quatorze meses. Essas 

pesquisas foram feitas com membros das associações de trabalhadores dos EUA, o que 

gerou, para o autor, conhecimento dessa área e da sociedade americana como um todo. 

A partir dessa pesquisa, publicou seu primeiro livro e se assumiu como sociólogo 

(FERREIRA, 2008). 

Existem dois conceitos básicos que norteiam as teorias de Michel Crozier: poder 

e burocracia. Segundo Vasconcelos e Pinochet (2002, p. 1), para Crozier, uma 

organização burocrática pode ser definida a partir das  

                                        

[...] regras impessoais, a centralização do poder de decisão, a estratificação dos 
indivíduos em grupos homogêneos e fechados que induzem comportamentos nos 
grupos organizacionais que reforçam ainda mais estas mesmas regras e 
estruturas, em um círculo vicioso. 

 

O autor mostra como as organizações são originárias das estruturas do jogo de 

poder. Para ele, a estrutura das organizações é vista como reflexo do jogo de poder, em 

que os atores buscam se colocar estrategicamente (FERREIRA, 2008). 

Ainda de acordo com Crozier, apud Vasconcelos e Pinochet (2002), essa ideia 

de jogo de poder não é somente uma metáfora (PUGH; HICKSON, 2004). Os jogos 

acontecem de fato, em todas as organizações e nas diversas esferas, entre patrões e 

subordinados e também entre pares. Os jogos nas organizações são realizados entre 

indivíduos e entre os grupos. “Os jogadores utilizam se de diferentes estratégias que 

orientam suas ações” (PUGH; HICKSON, 2004, p.149). 

A ação coletiva nas organizações é uma construção social. Toda organização foi 

estruturada por um grupo social, que tem como objetivo realizar metas comuns entre 

seus membros. Nesse sentido, as regras burocráticas são regras criadas por esses atores 
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sociais que compõem esse grupo, visando regulamentar, padronizar e instituir ações que 

levarão esse grupo a atingir seus objetivos e metas que são comuns a todos 

(VASCONCELOS; PINOCHET, 2002) 

Sendo assim, o sistema social na empresa é um conjunto de interações, ou de 

relações entre atores, que se reproduzem e estabelecem relações coletivas duráveis que 

mediatizam e transformam os efeitos previstos pela regra da organização formal. 

Crozier, apud Vasconcelos e Pinochet (2002), ressalta que as soluções nas 

organizações são contingenciais, momentâneas e específicas para cada grupo. Segundo 

o autor, dentro dessa perspectiva, não devemos fazer generalizações, pois cada 

organização tem suas características próprias, o que gera grupos também próprios, 

objetivos e metas distintas em cada uma delas. O autor atenta para o fato de que se deve 

sempre observar as particularidades, a cultura onde as organizações estão inseridas e os 

jogos de poder vigentes em cada sistema. 

Essa ação coletiva tem também efeitos indesejáveis, o que Crozier, apud 

Vasconcelos e Pinochet (2002, p. 2), chamou de “disfunção burocrática”. Elas existem 

devido ao fato de que, em toda organização, como em qualquer lugar, os indivíduos têm 

interesses variados e discordantes, todos lícitos e coerentes com cada indivíduo, mas 

muitas vezes discordantes com relação aos grupos. Sendo assim, os atores sociais 

tomam suas decisões a partir de premissas pessoais, que atendam às suas necessidades 

específicas e não às do grupo em que estão inseridos. 

Segundo Crozier, apud Vasconcelos e Pinochet (2002), nesse momento, a 

cooperação entre os atores sociais é fundamental e se torna um dos principais problemas 

a serem enfrentados pelas organizações. Para que tal problema seja minimizado, a 

integração dos indivíduos e dos grupos é crucial e se dá normalmente de três formas: 

a) coerção;  

b) manipulação afetiva ou ideológica, através do discurso; 

c) negociação entre os grupos organizacionais. 

 

Assim, a organização é encarada como “um sistema de jogos estruturados” 

(VASCONCELOS; PINOCHET, 2002, p. 2). As regras operam de forma indireta. Elas 

não são determinadas pelo comportamento, mas são indutoras de jogos de poder e de 

comportamentos. Os atores podem cooperar ou não com os objetivos finais das 

organizações, tentando atender aos seus interesses pessoais. Mesmo assim, quando 

tentam realizar seus próprios objetivos, os atores sociais irão jogar a partir de opções já 
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anteriormente definidas pelo sistema e, desta forma, estarão cumprindo, mesmo que em 

parte, os objetivos das organizações. 

Os atores sociais, ou jogadores, com intuito de obter seus objetivos, podem 

traçar estratégias para realizar tal conquista. Essas estratégias podem ir muito longe, 

mas há sempre uma limitação crucial, que é a manutenção, a sobrevivência da própria 

organização. Assim, os indivíduos são totalmente livres para traçarem suas estratégias, 

sendo que a única regra soberana é a continuidade da organização (PUGH; HICKSON, 

2004). 

 

 

2.7 PODER E ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

O poder pode ser exercido de diversas formas, dependendo da estrutura da 

organização e das pessoas nela inseridas. Cada estrutura reforça ou até mesmo induz 

seus atores a praticarem determinado tipo de poder (DINSMORE, 1989). Para as 

organizações, pessoas que buscam o poder são essenciais, uma vez que, se bem 

direcionado, o poder pode levar essas empresas para o sucesso. 

De acordo com Dinsmore (1989), existem seis tipos de poder: 

• Formal: ligado à hierarquia e definido pelo organograma da empresa; 

• Informal: caracterizado pela facilidade em obter informações e privilégios a partir 

de meios não normativos; 

• Propriedade: ser o dono da empresa; 

• Tradição: instituído de acordo com normatizações feitas de forma prática, cunhada 

pelo cotidiano; 

• Informação/conhecimento: quem possui o conhecimento, detém poder; 

• Competência: quanto maior seu nível de habilidades e conhecimentos, mais 

competência o indivíduo irá apresentar. 

Para Dinsmore (1989), o poder é fundamental para executivos, gerentes e para 

qualquer nível de profissional que pretende desempenhar bem suas funções. Mas o autor 

chama a atenção para que a ânsia em exercer poder não se transforme em ambição 

ilimitada.  
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Assim como ressaltam Vasconcelos e Pinochet (2002), essa ambição só será 

encarada como boa para a organização, quando estiver compatível com os objetivos da 

mesma. A busca do poder, desvinculada de objetivos, é prejudicial tanto para o 

indivíduo como para o grupo em que está inserido. Segundo Maquiavel (2002, p. 40), “o 

desejo de conquista é coisa realmente natural e comum, e os homens que podem 

satisfazê-lo serão louvados sempre, e nunca recriminados. Mas, não podendo, e 

querendo fazê-lo de qualquer modo, aí estão em erro, e merecem censura”. 

Segundo Dinsmore (1989), existem cinco tipos de culturas organizacionais e, 

para cada uma delas, o poder é exercido e trabalhado de maneira diversa. O autor 

ressalta ainda que existem outras formas de se classificar as estruturas organizacionais, 

mas que as cinco, propostas por ele, apresentam os “ambientes possíveis no que diz 

respeito ao poder” (DINSMORE, 1989). 

Segundo o autor, as estruturas e o poder nelas inseridos são: 

Organização funcional ou hierárquica: são aquelas mais encontradas no campo 

organizacional. Nelas verificamos níveis bem delimitados de funções e papeis, sendo 

uns superiores aos outros. Os trabalhos são divididos por categorias. O poder é dado a 

partir da posição que o indivíduo ocupa. Nessas organizações, os poderes valorizados 

são os do tipo formal. 

Organização força-tarefa: nessas organizações, os esforços são concentrados 

para realização de uma tarefa ou meta, os grupos são montados com esse fim. Sendo 

assim, o poder fica na mão do coordenador desse projeto, que pode sofrer alteração a 

qualquer momento. 

Organização matricial equilibrada: são organizações onde os projetos 

realizados são múltiplos, envolvendo vários tipos de disciplinas. Nesse contexto, o 

poder fica distribuído entre os vários gerentes desses projetos, fazendo com que a 

negociação seja ferramenta fundamental entre os pares. Uma vez que o poder é 

disseminado, o grau de conflito entre as pessoas é mais evidenciado nessa estrutura. 

Organização matricial-funcional: adequada para organizações onde o foco está 

mais na qualidade global do que nos custos e cronogramas. Nelas, o gerente geral 

exerce seu poder de chefia sobre os demais funcionários. 

Organização matricial de projeto: é uma organização baseada na estrutura 

matricial. Os coordenadores de projetos assumem maior poder do que os gerentes 

gerais, uma vez que o foco está mais voltado para resolução de problemas. 
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QUADRO 3 - O poder e as estruturas 

ESTRUTURA APLICAÇÃO TIPOS DE PODER QUE 
PREDOMINAM 

Funcional Atividades repetitivas, 
necessidade de 
especialização. 

Formal 
Tradição 
Propriedade 
Informação/Conhecimento 

Matricial Funcional Quando há necessidade, dá 
maior agilidade à 
organização funcional. 

Formal 
Tradição 
Propriedade 
Informal 
Informação/Conheciemento 
Competência 

Matricial Equilibrada Situações que exigem 
equilíbrio entre esforço 
técnico(qualidade) e metas 
gerenciais(cronograma e 
orçamento) 

Informal 
Informação/Conhecimento 
Competência 

Matricial de Projeto Quando é preciso, dá maior 
peso aos aspectos de 
cronograma e orçamento. 

Formal 
Informal 
Informação/Conhecimento 
Competência 

Força Tarefa ou “AD HOC” Quando o trabalho foge dos 
padrões normais da 
empresa, forma-se um 
grupo especial 

Formal 
Informal 
Informação/Conhecimento 
Competência 

Fonte: DINSMORE, 1989. 
 

 

2.8 PODER COMO ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

 

No campo das estratégias, o poder é entendido como um exercício de influência. 

Ele vai além da dominância puramente econômica (a qual inclui poder econômico usado 

além da concorrência convencional no mercado). As relações de poder cercam as 

organizações e também podem inspirá-las. 

De acordo com Mintzberg, Ahlstrnad e Lampel (1999), a literatura de 

administração estratégica dedicada ao estudo do poder ainda é pequena,  com quase nada 

publicado depois do início dos anos 70, embora tenha crescido um pouco nos últimos anos. 
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O poder era visto como uma área de estudo menos importante. Apesar de todos saberem da 

sua existência, os pesquisadores raramente o estudavam. 

Corroborando com a ideia de Srour (1998), de que as empresas (organizações) são 

compostas por agentes coletivos, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999) postulam que 

esses agentes não são indivíduos vazios de experiências: ao contrário, são compostos por 

sonhos, esperanças, ciúmes, interesses e temores.  

Tendo em vista esse indivíduo, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999) afirmam que 

o processo de formulação de poder como estratégia é um processo político e que as pessoas 

jogam todos os tipos de jogos políticos em organizações. Alguns exemplos desses jogos 

foram citados por Mintzberg (1989): 

Jogo da insurgência: normalmente jogado para se resistir à autoridade ou efetuar 

mudanças nas organizações; 

Jogo da contra-insurgência: jogado por aqueles que detêm a autoridade e reagem 

com meios políticos; 

Jogo do patrocínio: jogado para construir base de poder, neste caso usando os 

superiores. O indivíduo usa alguém superior, jurando lealdade em troca de poder; 

Jogo da formação de alianças: usado entre pares. Negociação de apoio mútuo 

visando construir base de poder para avançar na organização; 

Jogo da construção de impérios: jogado por gerentes que querem construir bases de 

poder de forma não cooperativa com pares, mas individual; 

Jogo da orçamentação: jogado de forma aberta e com regras definidas para 

construir base de poder; 

Jogo de perícia: jogado pelos peritos, os detentores do saber. Usam de forma não 

autorizada de perícia para construir base de poder; 

Jogo do domínio: jogado para construir base de poder usando poder legítimo de 

forma ilegítima sobre quem tem menos ou nenhum poder; 

Jogo de linha versus assessoria: um jogo de rivalidade entre pares, jogado para 

derrotar o par rival; 

Jogo de lados rivais: jogado para derrotar um rival. Difere do anterior por não se 

tratar de uma disputa de pares. O rival pode ser uma outra unidade, gerência, pessoa ou 

ideia; 

Jogo de candidatos estratégicos: jogado para efetuar mudanças em uma 

organização. Indivíduos usam de meios políticos para promover as mudanças estratégicas 

que lhe interessam; 
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Jogo de soprar o apito: jogado também para promover mudanças nas organizações. 

Nesse caso, informações privilegiadas são usadas, normalmente por participantes 

subalternos, para promover tal mudança; 

Jogo dos fofoqueiros: jogado com as maiores apostas de todos; um pequeno grupo 

de fofoqueiros, próximos ao centro do poder, mas não pertencentes ao mesmo, procura 

reorientar a estratégica básica da organização substituindo sua cultura e livrando-se da 

liderança. 

Diante de tantos exemplos de jogos políticos para obtenção de poder, Boldam e 

Deal (1997), citados por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999), formularam algumas 

proposições a respeito do mundo da política organizacional. Para eles, as organizações são 

o encontro, ou melhor, o choque de vários indivíduos e grupos de interesses; existem 

diferenças duradouras entre seus membros. Essas diferenças envolvem valores, crenças, 

informações, interesses e percepções da realidade.  

A maior parte das decisões importantes envolve o uso de recursos escassos que, 

juntamente com as diferenças duradouras, dão ao conflito um papel central nas dinâmicas 

organizacionais e tornam o poder o recurso mais importante. 

Assim como Foucault, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999) também entendem 

que o poder esteja na esfera do minúsculo, das relações, dos jogos políticos. Esses autores 

chamam esse poder de micro e veem na interação, através de persuasão de jogos políticos, 

a formação de uma real estratégia organizacional. 

A política é aqui tratada como a capacidade dos indivíduos em se relacionar e 

influenciar positivamente os outros (DINSMORE, 1989). A política é uma arte. A arte de 

“conciliar diferentes opiniões e interesses entre as pessoas que personificam o poder”. 

(DINSMORE, 1989, p. 19). Dessa forma, a política é necessária para influenciar o 

processo decisório nas organizações, sempre buscando chegar a resultados que sejam 

comuns aos interesses da empresa. 

De acordo com Drucker (2002), a política tem caráter fundamental dentro das 

organizações. Para ele, as decisões são tomadas com base mais em opiniões do que em 

fatos. Embora essa afirmação possa parecer contraditória às teorias administrativas, 

Drucker (2002) afirma que, em sua experiência prática, o que se tem constatado é que as 

opiniões são formuladas anteriormente aos fatos, e os fatos são apresentados para 

corroborar essas opiniões. Sendo assim, a política torna-se elemento crucial para o 

processo decisório dentro das organizações. Não basta apresentar-se como profissional 

competente, cumpridor das suas tarefas: é fundamental que se tenha atitude política, 
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capacidade de influenciar pessoas e assim, suas opiniões, de forma que, quando os fatos 

se apresentarem, os indivíduos já terão seus pré-conceitos a respeito deles, tornando a 

atuação desse profissional livre de resistências e amplamente aceitas pelo grupo. 

Para Drucker (2002), há exceções à sua teoria, como no caso de decisões em nível 

técnico, onde há um fato tangível, passível de mensuração e comprovação. 

Segundo Dinsmore (1989), no nível gerencial, o papel da política como estratégia 

de poder é determinante, pois a opinião das pessoas é influenciável quando os argumentos 

se apresentam de forma efetiva, suplantando os fatos. Essa abordagem leva em conta 

aspectos intrínsecos aos seres humanos que, além da característica racional, têm os 

componentes psicológicos e emocionais que permeiam a todo tempo suas reações, o que 

muitas vezes produz ações que fogem à racionalidade. 

Como já citamos anteriormente, em qualquer organização e em algum 

determinado momento, surgirão interesses conflitantes nos indivíduos em seus grupos. 

Para Dinsmore (1989), é nesse momento que o processo político se torna uma das 

soluções mais viáveis para a resolução desses conflitos. 

Dinsmore (1989) chama a atenção para como essas áreas de conflitos, esses 

choques de interesses podem se apresentar nas organizações. É um fator que está na raiz 

de qualquer organização. Em alguns casos, a própria organização reforça e, em outros, 

são gerados pelo comportamento dos atores. 

 

 

2.9 AS FORMAS DE PODER 

 

 

Para entender de fato o poder, é necessário que se possam conhecer suas 

manifestações na vida cotidiana e, principalmente, organizacional. Por conta de seu 

caráter abstrato, muitas vezes o poder é pouco reconhecido e exercido. Só é possível 

compreender o poder e visualizá-lo a partir do momento em que ele se materializa, pois 

ele não está em lugar nenhum, mas em todas as partes. 

De acordo com Galbraith (1999), o poder manifesta-se de modo complexo e 

contraditório. Para o autor (1999, p. 3), “os instrumentos pelos quais o poder é exercido 

e as fontes do direito para esse exercício estão inter-relacionados de maneira complexa”. 

Segundo o mesmo autor, os instrumentos são divididos em: poder condigno, 

compensatório e condicionado. 
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Faria (1991) amplia essa concepção de Galbraith e divide as formas de poder em 

sete: além do poder condigno, compensatório e condicionado, ele adiciona o poder 

emocional, econômico, da informação-comunicação e da organização. Borenstein 

(1996) demonstra em sua tese que essa tipologia proposta por Faria não é conflitiva com 

as demais propostas apresentadas por outros autores clássicos da literatura sobre poder, 

como Mintzberg (1983), French e Raven (1968) e Morgan (1986). Ela será aqui 

privilegiada somente por se tratar de algo mais contemporâneo e baseado na realidade 

brasileira. Como se pode ver, a tipologia é a seguinte: 

1. Poder Emocional: essa forma de poder foi definida por Faria (1991) como 

o poder que permeia todas as relações amorosas, tanto na esfera pessoa quanto na 

profissional. Nessa forma de poder, pode-se notar frequentemente o uso de diferentes 

estratégias de GI, tais como sedução, intimidação, suplicação. Os envolvidos no jogo de 

poder buscam no outro a satisfação das suas necessidades. Esse poder também pode 

ocorrer dentro das organizações, embora Faria (1991) e Korda (1986) não façam esse 

tipo de abordagem. Porém, como todo relacionamento envolve a interação direta entre 

os indivíduos, sentimentos como amor, ódio, amizade, raiva vêm constantemente à tona 

na arena organizacional. Os indivíduos menos poderosos tendem a utilizar mais 

frequentemente essa forma de poder quando envolvidos em relações afetivas diretas 

com seus superiores. Parece ser a forma de poder mais possível para os menos 

poderosos hierarquicamente. Quando se assumem relações de amor/amizade, por 

exemplo, com o chefe, esse indivíduo tem mais chance de conseguir regalias como 

folgas, bônus salariais, promoções e até mesmo de ser poupado de determinado trabalho 

ou de demissão. As relações afetivas acabam permeando todas as demais relações 

dentro das organizações, tornando-se pano de fundo ou andando junto com outras 

formas de poder. 

 

2. Poder Econômico: provavelmente, é a forma de poder mais conhecida e 

divulgada entre as pessoas. De acordo com Faria (1991), na sociedade atual, onde tudo 

é possível de ser comprado e quase tudo é adquirido pelo dinheiro, o poder econômico 

ganha importância crescente e influencia diretamente a vida dos indivíduos dentro e 

fora das organizações. Essa forma de poder está presente na vida de todos na medida em 

que o dinheiro é uma força que modifica o comportamento das pessoas e das 

instituições, dos padrões morais e éticos e até da própria filosofia de vida dos grupos 

(FARIA, 1991). De acordo com Faria (1991), o estudo sobre essa forma de poder torna-
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se bastante complicado porque, apesar de ser um poder constante e persistente, suas 

manifestações são muitas vezes apresentáveis por situações aceitáveis na sociedade e, 

por isso, tornam-se mascaradas e difíceis de serem identificadas. O poder econômico é 

realmente muito importante nos jogos de poder dentro das organizações. Os detentores 

do poderio econômico, segundo Faria (1991), possuem grande possibilidade de 

engendrar manobras de dominação sobre os subordinados, uma vez que esses têm sua 

própria sobrevivência nas mãos daqueles poderosos. 

 

3. Poder Compensatório: segundo Galbraith (1999, p. 5), “o poder 

compensatório oferece ao indivíduo uma recompensa ou um pagamento suficientemente 

vantajoso ou agradável para que renuncie à sua própria preferência e, em troca, busque 

a recompensa”.  Para Faria (1991), essa forma de poder é a capacidade de barganha, ou 

seja, a capacidade de oferecer alguma coisa que compense, que seja capaz de levar o 

outro a fazer algo que convém a quem manda. Segundo o autor, só tem poder 

compensatório quem tem algo desejado e procurado, que seja de alguma forma raro, 

especial e fundamental, e que, em consequência disso, seja solicitado constantemente 

pelos que não detêm esse algo. Quanto mais desejada e rara for a coisa ou conhecimento 

que a pessoa tem, maior será seu  poder compensatório. Essa forma de poder está 

fundamentada em umas das fontes de poder propostas por Weber, Enriquez e Crozier: o 

poder do perito ou especialista. Deter algum conhecimento ou instrumento raro e 

importante para o desenvolvimento da organização torna legítimo o poder do indivíduo 

detentor, de tal forma que, em muitos casos, ele passa a ter mais poder que o próprio 

representante formal do poder. Para Galbraith (1984, p. 29), o “poder compensatório 

persiste sob várias formas – distribuição de cargos, convites para cerimônias, 

concessões de contratos”. De acordo com Faria (1991), o poder compensatório está na 

base da maioria das transações e negociações da nossa sociedade. Ele é entendido pelo 

autor como a forma mais complexa de poder em virtude de seu perfil flutuante. O que 

ora pode ser fundamental para a organização, em outro momento pode não ser. Ele é 

volátil e pode mudar de mãos a qualquer momento. Quem exerce esse poder tem que ter 

grande capacidade de negociação e, principalmente, buscar a constante manutenção da 

necessidade dos outros diante do que possui.  

 

4. Poder Condigno: essa forma de poder está baseada na força, na coerção e 

na retaliação. De acordo com Faria (1991), essa é provavelmente a forma e poder mais 
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antiga que existe. Desde os primórdios da historia da humanidade, o homem utiliza de 

força física e de ameaças de retaliação, manipulando a satisfação das necessidades ou se 

aproveitando dos medos humanos. O mais forte ou poderoso tende a escravizar o mais 

fraco, exigindo submissão. Para Galbraith (1984, p.15), “o poder condigno esmaga o 

indivíduo com algo suficientemente doloroso, física ou emocionalmente, para fazê-lo 

renunciar a sua própria vontade ou preferência”, donde se pode concluir que essa forma 

de poder está fundamentada no medo da punição e na submissão como forma de fugir 

da dor física e, ou,  emocional. Nessa forma de poder, a capacidade inerente do ser 

humano de reagir fica neutralizada pelo medo da punição. Ao usar o medo como 

instrumento de coação, esse poder atinge o que talvez seja o mais paralisante dos 

sentimentos humanos, que está presente em todas as pessoas e que permeia a maioria 

dos comportamentos individuais e coletivos (FARIA, 1991). Os que exercem o poder 

condigno utilizam muitas vezes somente da ameaça da retaliação, não sendo necessário 

executar a ação em si. Para Faria (1991), o medo pode ser aliado ou inimigo do poder. 

Quem domina o jogo do poder é capaz de manipular o outro através do medo, afetando 

diretamente as suas fraquezas e vulnerabilidades; por outro lado, quem não possui 

tamanha habilidade no jogo, vira refém dos demais, sendo sempre submetido às 

vontades alheias. Ainda de acordo com o autor, apesar de muito conhecido e antigo, 

essa forma de poder vem perdendo força de utilização. A própria evolução da 

humanidade, das sociedades, dos direitos humanos vem transformando essa forma de 

poder, não que ela tenha acabado, mas certamente se alterou, a força foi substituída pela 

persuasão e coerção.  

 

5. Poder Condicionado: é uma forma de poder subjetiva que, de acordo com 

Faria (1991), nem os que exercem, nem os que se sujeitam a ele estão necessariamente 

cientes de que estão dentro do jogo. Isso se dá porque a submissão ou a dominação já 

estão introjetadas nos sujeitos como formas legitimas de comportamento. Ambos foram 

condicionados a obedecer ou a exercer o poder automaticamente, sem fazer uma análise 

lógica da situação. O condicionamento tira do indivíduo a capacidade de raciocínio e 

argumentação lógica, a cuja verdade irrefutável não cabe nenhum tipo de contestação. 

Os condicionamentos, segundo Faria (1991), são introduzidos no inconsciente pela 

repetição. A ideia fundamental é que tal ação ou comportamento deve ser realizada 

porque o sujeito é merecedor dela, que ela é muito boa e necessária. A repetição é 

utilizada como reforço, para evitar que o indivíduo condicionado possa vir a pensar 
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novas alternativas. Para Galbraith (1999), essa forma de poder vem sendo 

extremamente utilizada nos dias atuais, e é uma das formas de substituição do poder 

condigno. O poder condicionado, ao contrário do condigno, está ganhando força na 

sociedade atual, por ser uma forma aceita e até mesmo reforçada nos padrões atuais de 

gestão. 

6. Poder Informação – Comunicação: essa forma de poder também já foi 

chamada de 4º poder devido ao fato de a sociedade considerá-la reguladora de opiniões. 

Atualmente, essa é uma das formas de poder mais difundida e utilizada. Porém, para se 

fazer o uso correto desse poder, é preciso conhecer melhor o que o termo informação 

quer dizer. Segundo Faria (1991, p. 59), a informação é  

 

o impulso que transmite uma ideia ou uma mensagem, a qual para ser aceita é 
necessário conhecer a sua origem, os interesses do agente que o emitiu ou que o 
transmitiu, porque os informes, na maioria das vezes, refletem mais os 
interesses de quem os produz ou a manipulação do seu próprio conteúdo do que 
o fato em si.  

  

Existe uma grande dificuldade em se verificar a validade de uma informação, pois 

se deve considerar que as informações importantes, de valor no processo decisório, 

normalmente não chegam completas a seu destino, impedindo que esse indivíduo possa 

utilizá-las com sucesso. Faria (1991) usa o termo informação – comunicação porque 

entende que os dois recursos estão interligados, pois não adianta produzir informação se 

ela não puder ser passada com êxito ao destinatário. Já a comunicação pode ser definida 

como “a técnica de transmitir uma mensagem a um público e, ou, pessoa, fazendo com 

que um pensamento definido e codificado possa alcançar o objetivo por meio de 

estimulo capaz de produzir a ação desejada” (FARIA, p. 64).  

Segundo Riccardi (1959, p. 42), comunicação “é a transmissão de informação ou 

mensagem entre vários elementos e níveis de uma estrutura de organização”. Para ser 

transformada em informação, a comunicação precisa ser codificada na linguagem de 

quem irá recebê-la, tornando-se capaz de produzir no destinatário um entendimento o 

mais próximo e fiel possível àquela informação que saiu do emissor.  A maioria das 

comunicações, no entanto, é feita de forma articulada, mascarada, dissimulada. De 

acordo com Faria (1991), elas são alteradas em sua aparência para que o outro não 

perceba sua real intenção. O autor salienta que é preciso bastante perspicácia para 

perceber qual o objetivo final de uma mensagem. As pessoas se utilizam de vários 
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instrumentos de linguagem (linguagem corporal, vocabulário convincente, olhares 

acolhedores) para realizar a encenação necessária, mas em todos os casos o objetivo é o 

mesmo: “afetar e influenciar” (BERGO, 1963).   

7.   Poder da Organização: segundo Spengler (1941, p. 49), apud Faria 

(1991), o homem “quer, e desde que existe sempre tem querido ser senhor”, mesmo que 

para isso tenha que provocar grandes guerras, constantes conflitos e várias formas de 

crimes e violência. A luta constante pelo poder está na base de todo processo da história 

da civilização. A procura é pelo domínio dos demais grupos ou indivíduos e o lema é só 

se submeter quando o outro poder for maior e ameaçar sua existência (SPENGLER, 

1941, apud FARIA, 1991). Portanto, ele precisa se manter forte e coeso e, para tal, 

precisa se organizar. É nesse sentido que Faria (1991) utiliza as palavras de Spengler 

(1941, p. 95) para definir organização. Segundo o autor, “organização é a concentração 

da vida ativa em formas definitivas com o fim de ficar em forma para empresas e 

empreendimentos de qualquer índole”. Ele diz ainda que “com a ação coletiva dá-se o 

passo decisivo, da existência orgânica para a existência organizada, da vida em grupos 

naturais para a vida em grupos artificiais, da horda para o povo, para a tribo, para a 

classe e para o Estado”. O poder da organização é mais amplo do que simplesmente 

entendê-la como manifestação das instituições. Faria (1991) aponta a organização como 

processo de fato, o ato de se organizar, deixando as coisas mais coesas e bem 

orquestradas. Essa é outra forma de poder bastante presente na sociedade atual, devido 

ao fato de que os recursos estão pulverizados entre as pessoas e as organizações. 

Segundo o autor, não existe nenhuma instituição ou indivíduo que seja autossuficiente. 

Todos estão sempre precisando de algo que pertence a outro. Para se conseguir esses 

recursos externos, os indivíduos e organizações precisam ter o poder de barganha. Para 

Faria (1991), essa barganha só será positiva se o outro lado perceber que existe uma 

organização interna, um preparo para a disputa. Caso contrário, a percepção de 

desorganização demonstrará fraqueza e despreparo e esse grupo ou indivíduo terá suas 

vulnerabilidades expostas. O mesmo autor ainda afirma que essa forma de poder tem 

dois aspectos: o primeiro se refere à força do conjunto, em que as partes unidas formam 

uma estrutura com sinergia; e o segundo fala da impressão que a organização ou o 

indivíduo deve causar. A aparência externa deve passar potencialidades extremas, capaz 

de intimidar o oponente na hora do confronto. Finalmente, Faria (1991) chama a atenção 

para o fato dessa forma de poder estar interligada às outras formas de poder, tais como: 

o poder emocional, econômico, compensatório e da informação-comunicação. 
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Após a exposição de todas as formas de poder avaliadas por Faria (1991, p. 

67), vale ressaltar que nenhuma dessas formas aparece tão claramente apresentada nos 

jogos de poder. Existe uma interdependência entre elas. Algumas manifestações 

aparecem na área que seria típica do outro poder, entretanto, ela foi originada por uma 

“força geradora” que pertence a outro poder. Esses entrelaçamentos tornam difíceis as 

identificações de qual poder está se manifestando até mesmo para um apto jogador. 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esse capítulo irá apresentar os resultados obtidos na pesquisa de campo. Foram 

realizadas 16 entrevistas, a partir de um roteiro semiestruturado. As entrevistas foram 

gravadas, com consentimento dos entrevistados, e, posteriormente, transcritas. A pesquisa 

foi realizada dentro do próprio ambiente organizacional, porque, além da facilidade de 

acesso aos entrevistados, também pareceu ser o espaço mais apropriado por se tratar do 

cenário no qual as relações de poder e suas estratégias são exercidas e vivenciadas. 

Com objetivo de conhecer as estratégias de poder em diferentes níveis da 

hierarquia, os entrevistados foram distribuídos da seguinte forma: 

 

TABELA 1 - Distribuição das entrevistas 

Nível hierárquico Entrevistados 
Diretor 01 
Gerente 05 
Técnico/Operacional 10 

 
 

A análise dos dados foi realizada a partir das estratégias de gerenciamento de 

impressões utilizadas pelos indivíduos no exercício do poder nas organizações e as 

formas de poder mais comumente usadas. Para operacionalizar a análise dos resultados, 

foi feita uma divisão entre os níveis hierárquicos pesquisados. 

A empresa, onde foi realizada a entrevista, conta com um quadro de 310 

funcionários, sendo que sua distribuição é composta por 1 (um) diretor regional, 10 (dez) 

gerentes gerais, 29 gerentes técnicos, 10 supervisores técnicos e 260 

técnicos/operacionais.  

A unidade de Belo Horizonte possui um diretor geral, que responde 

administrativa, comercial e operacionalmente por todo o Estado de Minas Gerais e 

Espírito Santo e que se reporta diretamente a um vice-presidente fisicamente instalado na 

sede, no Rio de Janeiro. 

A empresa pode ser classificada em sua estrutura, de acordo com Dinsmore 

(1989), como uma organização funcional e hierárquica. Esse tipo de estrutura 

organizacional é caracterizado pelas funções e papéis bem delimitados, sendo uns 
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superiores aos outros, e o poder é dado a partir da posição que o indivíduo ocupa. Por ser 

uma empresa de grande porte e originalmente estatal, existe forte predominância das 

relações de poder fundamentadas na hierarquia e força do cargo. Mesmo que os atuais 

empregados, em sua maioria, não sejam remanescentes da antiga estatal, o perfil da 

organização continua o mesmo, com algumas alterações advindas da pressão exercida 

pelo mercado bastante competitivo da iniciativa privada. 

Essa característica fica bem clara, na afirmação do diretor, quando perguntado 

sobre as relações de trabalho na empresa. 

 

“Eu acho que o histórico da empresa, nas relações entre as unidades, ele é um histórico 
bem leve. Não é muito pesado e nem muito problemático, não. Porque durante muitos 
anos, a empresa foi estatal; então a característica dela é estatal em questões de lentidão 
dos processos, e criou um modelo de relacionamento que não era desgastante e que não 
tinha tantas arestas. Depois que a empresa se tornou empresa privada, aí esquentam um 
pouquinho as relações porque a competitividade entra como uma variável importante: as 
unidades são mais cobradas e estressadas por resultados. Mas a base de relacionamento 
na empresa é uma base boa, sólida e mantêm um nível muito bom”. 

 

 

3.1 DISCURSO DA DIRETORIA 

 

 

A análise demonstrou que o poder desse diretor provém de três fontes principais: da 

estrutura das relações e a posse de meios de controle, da competência técnica e da 

legitimidade (ENRIQUEZ, 2007). Essas três fontes de poder estão baseadas na hierarquia, 

no cargo, na capacidade de tomar decisão, no conhecimento técnico e do negócio. French e 

Raven (1968) descrevem o poder legítimo como aquele que é baseado na crença racional 

de que o detentor do poder tem direito àquele poder e que os submetidos a ele têm a 

obrigação de aceitar essa influência. 

Ao ser perguntado sobre o que determina que uma pessoa tenha poder na empresa, 

ele responde: 

 

“Na minha organização aqui, é basicamente o cargo. A nossa estrutura é uma estrutura 
com 8 níveis hierárquicos. Então, é muito claro que é o cargo. Esse o primeiro, grande: 
você entra como auxiliar, passa para analista, 1, 2, 3, especialista, depois gerente, técnico, 
gerente e gerente regional. É uma estrutura em que o cargo é um indicador de poder. 
Apesar de que a gente consegue em caráter de  exceção, dentro da estrutura cargos 
inferiores são considerados poderosos, porque tem alguma competência porque tem 
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indeterminado momento está com a demanda muito grande. A pessoa consegue com isso 
um nível de poder muito grande. Mas, grosso modo, é hierarquia”. 
 

A estratégia de GI mais comumente utilizada por esse diretor é a Insinuação. As 

estratégias de autoapresentação apresentadas pelo diretor são do tipo excludente, ou seja, 

ele utiliza preferencialmente as informações positivas e omite as informações negativas 

com objetivo de influenciar as ações dos seus interlocutores (LEARY, 1996). 

Essas estratégias são usadas pelo diretor em todas as suas relações dentro da 

empresa. Quando perguntado sobre como ele se relaciona com seus superiores, ele usa 

sempre expressões positivas, elogios e exemplos de sucesso. A aceitação do poder e 

influência que seus superiores exercem sobre ele estão baseadas na posição hierárquica que 

eles ocupam, mas também no conhecimento adquirido ao longo dos anos na empresa, suas 

competências e habilidades técnicas. O poder dos seus superiores é legitimado por conta da 

experiência adquirida ao longo de tantos anos na empresa. Dessa forma, a estratégia de GI, 

que é exercida sobre ele pelos seus superiores, é a autopromoção. Sobre seus superiores e 

sua relação com eles, ele afirma: 

 

“[...] a relação entre o primeiro nível (os vice-presidentes) com os diretores (ele próprio) 
é muito boa. Porque são funcionários muito antigos da empresa, têm um bom 
conhecimento. Todos os VP’s, são pessoas da casa, foram formados pela empresa. Eles 
têm um conhecimento muito bom de como funciona a máquina... o meu VP é um cara que 
tem 30 anos na empresa. Ao longo da história, eles (os VP’s) criaram um conhecimento 
muito grande da estrutura, isso facilita porque eles sabem o que tem na ponta”. 
 

No relacionamento desse diretor com seus subordinados, a estratégia de GI mais 

evidente é a Insinuação. De acordo com Jones e Pittman (1982), a Insinuação é a 

estratégia de GI que está mais relacionada ao exercício do poder, uma vez que o ator social 

que a utiliza busca ser apreciado pelo outro e ter uma avaliação positiva do seu 

comportamento. Nessa estratégia, o objetivo é diminuir a resistência que o outro possa 

imprimir na conquista do resultado esperado.  

Ao exercer o poder, esse diretor usa de técnicas que sugerem ao seu interlocutor 

que ele não está no papel do chefe “todo poderoso”, que abusa do seu poder para imprimir 

regras e condutas. Ele se investe do poder que já lhe é concedido pelo cargo e busca 

estratégias não ameaçadoras para conseguir que determinada tarefa seja cumprida.  

O principal objetivo desse gestor é que os resultados sejam alcançados e que o nível 

de satisfação dos seus subordinados seja mantido. Quando perguntado sobre como ele se 

relacionava com seus subordinados, ele disse: 
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“Eu tento fazer o meu dia-a-dia relacional e não para o lado produtivo e analítico ali das 
coisas; porque como eles (os subordinados) são as pessoas que realmente tocam o dia-a-
dia, eu procuro deixá-los com a competência é... técnica... eu fico com a atividade mais 
voltada para estar apoiando e procurando entender o gap que eles têm para a gente poder 
atuar”. 
 

A estratégia da Insinuação aparece tão fortemente que, na mesma resposta, ele 

retoma o fato de que seu enfoque na gestão dos seus subordinados está baseado no “lado 

relacional”: 

 

“Mas, eu trabalho mais o lado relacional. Eu tenho um bom dia-a-dia com eles, se tenho 
tido algum desgaste, procuro fazer o trabalho sempre que eles estejam em um bom nível de 
relacionamento entre eles ali, os pares. Para mim se entre eles estiver tudo bem e 
confortáveis no dia-a-dia, eles conseguem tocar o trabalho deles lá e conseguem ter uma 
fluência maior no trabalho. Eu faço um trabalho mais relacional, é lógico que não dá 
para a gente descuidar dos números e não acompanhar a questão dos indicadores. E 
tentar ajustar alguma coisa para não ficar muito fora da expectativa, mas eu sempre 
trabalho esse ponto aí” (Grifo acrescentado). 
 

Ao responder como ele era na sua relação com seus colegas, o diretor fala 

novamente da sua forma de se relacionar: 

 

“Mas, eu tento tratar todo mundo da mesma maneira, na medida do possível. Há exceção, 
às vezes, com uma situação urgência, você tem que ligar pra alguém, fazer um contato, 
pedir um apoio e não dá muito tempo para gente conversar, eu acabo falando só aquela 
questão específica com ele. Mas do contrário, eu sempre abro um espaço para aproveitar 
fazer um bate-bola de alguma coisinha, tentar capturar se tem alguma oportunidade ali ou 
como é que está a situação daquela pessoa. Eu sempre tento fazer isso no dia-a-dia. Aí, de 
vez em quando, não dá, aí você faz uma intercorrência muito rápida. Mas converso com 
todo mundo, procuro saber o nome de todos, conversar sobre algumas coisas antes, 
procuro saber antes de fazer uma cobrança”. 
 

“Às vezes tem um problema lá de Vitoria, e entra um funcionário seu que não tem nada a 
ver com isso e que puxa um assunto: se você não responder e não demonstrar um interesse 
naquele assunto, você pode estar gerando uma antipatia, sem querer, mas a sua reação 
tem um peso muito forte. É uma coisa que fico sempre alerta para não deixar acontecer. 
Esses contatos assim, às vezes são determinantes pro prosseguimento do dia-a-dia”. 
 

 

No discurso desse diretor da empresa pesquisada, fica evidente que ele entende que 

o poder é efêmero, pois ele está baseado no cargo que a pessoa ocupa. O poder, nas 

palavras dele, “tem a ver com o situacional”. Nesse sentido, o receio de perder o poder 

também se torna presente, justificando inclusive a estratégia escolhida para o exercício do 
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poder, uma vez que a insinuação é uma estratégia de GI mais camuflada, menos aparente, 

mais voltada para a persuasão do que para a imposição. Ao ser perguntado se suas atitudes 

ameaçavam alguém, ele responde: 

 

“eu tento; eu tenho um amigo que usa uma frase e eu, às vezes, eu fico seguindo para não 
fazer isso. Toda vez que você usa o poder você perde um pouquinho dele. Igual como se 
fosse uma bateria que você está descarregando. É muito difícil você conseguir controlar 
para isso não acontecer. Obviamente, a melhor opção é sempre você conduzir as coisas de 
forma racional, com um bom nível de envolvimento das pessoas, que você consiga exercer 
a sua função e a sua liderança baseado no dia-a-dia do compromisso contratual”. 
 

A imagem que ele pretende passar para seus interlocutores é que ele exerce poder, 

sim, mas que tem consciência da transitoriedade do poder, conforme Foucault (2010) 

revela em seus escritos sobre o tema. Apesar de acreditar no fato de que todos os sujeitos 

dentro da organização possuam algum tipo de poder, o diretor fortalece sempre o fato de 

que o poder naquela organização se define pela hierarquia dos cargos, sendo essa uma 

tentativa de assegurar seu próprio poder, pois, dentro da estrutura local, ele é o topo da 

pirâmide, a caixa mais alta em destaque no alto do organograma. Segundo o diretor, o 

poder é: 

 

“um item abstrato [para] que você consiga administrar determinadas situações. Onde 
você é enxergado ou enxerga diferenças entre um e outro. O poder faz com que você 
consiga diferenciar, ter uma divisão entre uma determinada pessoa e outra, ou determinar 
uma área e outra, determinar uma situação e outra. Porque a gente consegue é... o poder 
não está só nas pessoas, às vezes porque uma área tem uma capacidade de dominar a 
outra, independente das pessoas que estão lá”. 
 

Apesar de o discurso racional dele falar sobre o poder de todos dentro da 

organização, em seu desenho final, que deveria sintetizar o que é o poder para ele, ele faz 

um organograma e coloca uma grande seta lateral indicativa, de cima para baixo, 

significando qual o fluxo do poder dentro da organização. Pode-se perceber, portanto, que 

o aspecto moderador que transparece no seu discurso é uma estratégia de GI, que torna 

palatável o fato de que o poder se exerce de forma a preservar a hierarquia. 
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FIGURA 1 - Desenho do diretor da empresa sobre o poder 

 

 

3.2 DISCURSO DOS GERENTES 

 

 

Foram realizadas entrevistas com 5 gerentes da empresa pesquisada, no total de 10 

gerentes gerais. No discurso dos gerentes, pode-se observar que a maioria deles considera a 

hierarquia ou a estrutura das relações e a posse de meios de controle a principal fonte de 

poder (ENRIQUEZ, 2007).  

Porém, não há unanimidade no discurso dos gerentes. Eles também consideram a 

legitimidade, a competência técnica e a adesão racional ao trabalho efetuado e aos 

objetivos do grupo como fontes de poder. Essas fontes aparecem muitas vezes misturadas 

no mesmo discurso, não sendo possível identificar uma única fonte de poder no mesmo 

discurso. 

 De acordo com Enriquez (2007), a adesão racional ao trabalho e aos objetivos do 

grupo é uma das fontes de poder mais difíceis de ser identificada, por ser uma nova fonte 

de poder. Ela está relacionada ao fato de os indivíduos envolvidos no grupo realizarem 

suas funções com o objetivo de atingir as metas propostas. O poder está diretamente 

vinculado à capacidade, do indivíduo, de contribuir com o desenvolvimento e união do 

grupo. O poder, nesse caso, fica diluído entre os participantes do grupo. O status e as 
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atribuições continuam existindo, mas o objetivo final desse grupo é sempre o de manter o 

bem-estar de todos e cumprir as metas definidas. 

Torna-se interessante apontar para o fato de que essa fonte de poder só aparece 

mais claramente no discurso de um dos gerentes, que é o mais novo dentre todos. Quando 

perguntado como ele faz para conseguir que algo que seja feito, ele responde: 

 

“Em geral, eu particularmente, tento envolver as pessoas que fazem parte da atividade, 
fazer ou atingir um determinado resultado diferente, esperado, evoluir com alguma coisa. 
Normalmente, eu tento ouvir as pessoas, eu explico, faço com que elas participem do 
processo, por exemplo, na elaboração do plano de ação em si, e não só da execução. Em 
geral, é isso. A comunicação é essencial: você conseguir explicar bem o que precisa ser 
feito, por que e o que se espera daquilo. E também, às vezes, precisa mandar fazer 
também. No geral, é melhor e mais prazeroso quando as pessoas se envolvem no 
planejamento”. 

 

 

Para esse jovem gerente, de 38 anos, o poder é o que: 

 

“[...] significa poder conseguir, a condição e autonomia para atingir o resultado, 
conseguir os resultados que a empresa espera de você. É um, um positivo, ajuda no 
trabalho no dia-a-dia. O poder para mim é um negócio que você recebe, tem uma certa 
autoridade, que te permita a você, que dentro dos seus limites de atuação, você decidir 
pensando no melhor para a equipe”. 
 

 

Mesmo entendendo que o poder está baseado na ação conjunta de um grupo, ele 

não tem dúvida em responder que, na organização em que ele está inserido, o poder ainda é 

dado pela hierarquia. Quando perguntado sobre o que define uma pessoa poderosa em sua 

organização, ele responde: 

 

“Nessa organização, o cargo. A posição dele na caixinha. É uma organização bem 
estruturada no organograma”. 
 

Apesar de a maioria dos entrevistados do nível gerencial afirmar que a hierarquia é 

a principal fonte de poder dentro da organização, existem alguns gerentes que acreditam na 

disseminação do poder dentro da empresa. Pode-se observar em alguns discursos que o 

indivíduo percebe a fluidez do poder e a irradiação das suas teias por todas as pessoas da 

empresa, o que, de acordo com Foucault (2010), é a característica fundamental do poder, 

sua capacidade de permear todas as relações. 
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Um dos gerentes considera que todas as pessoas dentro da organização exerçam 

algum tipo de poder. Para ele, é mais fácil, obviamente, observar uma situação em que o 

poder é exercido do superior para o subordinado, pois ele considera a hierarquia na 

empresa a principal fonte de poder; porém, ele encara o poder como algo fluido. O poder, 

segundo esse gerente, pode sim ser exercido por pessoas de níveis inferiores sobre seus 

superiores: 

 

“Acontece também o funcionário, não o gerente, passar uma seguinte situação para o seu 
gerente: Chefe, precisamos fazer isso e isso, porque senão vai pegar fogo. Isso é uma 
forma de exercício de poder de baixo para cima. Isso tem também, né. Precisamos fazer.”  
 

A fonte de poder, nesses casos, está sempre baseada no que Enriquez (2007) 

chamou de poder da competência técnica. Weber (2004) também destaca essa fonte de 

poder e o classifica como poder legal. Segundo ele, a obediência nesse caso não está 

direcionada à pessoa, mas à competência e conhecimento técnico que esse indivíduo 

possui. É um poder limitado a esse conhecimento específico, não se estendendo para outras 

áreas de atuação.  

No exemplo abaixo, um dos gerentes relata uma situação em que seu subordinado é 

quem deu a ordem e tomou a decisão para resolver a situação. Nesse trecho, pode-se notar 

que o conhecimento técnico do subordinado foi determinante para a tomada de decisão e 

ele, naquele momento, exerceu o poder. 

 

“Por exemplo, estamos na estação e está sem bateria. Um dos meus técnicos fala: ‘Chefe, 
se faltar energia lá... vai desligar tudo. Precisamos comprar bateria’. Isso acontece, puxa! 
Não podemos deixar ficar sem energia, e então por isso o nosso cliente pode ficar sem o 
serviço dele. Então isso é um caso concreto, que já aconteceu.” 
 
 
Fazendo a análise conjunta do discurso desse gestor com seu desenho, podemos 

verificar que ele realmente acredita que o poder está na união, na força da equipe, do 

trabalho em conjunto. Mesmo salientando a existência da hierarquia, demonstrada pela 

pirâmide, ele sinaliza que todos estão juntos no jogo. Ele não coloca uma única pessoa no 

topo da pirâmide, todos estão no meio do desenho, girando em círculo, como se a cada 

momento as posições estivessem se alternando e, o poder, trocando de mãos de acordo com 

a situação. 
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FIGURA 2 - Desenho de um dos gestores sobre o poder 

O poder, exercido por todas as esferas da instituição, também pode ser observado 

no discurso de um dos gerentes mais experientes e antigos da empresa. Nesse trecho do 

discurso, fica claro o que Foucault (2010) define como poder dos subordinados, que é a 

resistência. Segundo o autor, a resistência é como o poder: inventiva, móvel e produtiva, só 

que vem de baixo para cima e se distribui estrategicamente. Segundo esse gerente: 

 

“A organização não vive se desfizer da função mais humilde que possa ter uma 
organização. Não vou nem afirmar que é o faxineiro, é só como exemplo, é uma pessoa 
imprescindível dentro da empresa. Ela tem o poder também, se ela deixar de fazer a tarefa 
que foi dada, de manter o ambiente higienizado para que as pessoas possam trabalhar. Até 
essas pessoas tem o poder. Se ela faz greve. Porque toda organização, todo o organismo. 
Cada parte é importante, em maior ou menor grau, todos tem poder”. 
 

 

Ainda sobre o mesmo tema, esse gerente afirma também que o poder do nível 

hierárquico inferior sobre o superior está baseado na competência técnica: 

 

“É a execução da tarefa, porque se ele não fizer direito, o nível superior não atinge o 
objetivo. Seria uma passagem de informação errada, para você tomar uma decisão se você 
não tem o feedback, um retorno do nível inferior, você pode tomar a decisão errada”. 
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Para esse gerente, o poder “é a habilidade de transformar o ambiente e as 

pessoas”. Na organização em que ele trabalha, o poder é exercido de duas formas distintas:  

 

“você tem o poder de, conseguido, como gerente, a empresa te dá o poder, esse é o poder 
concedido. Tem também o poder que é inerente à pessoa, que é de persuasão. A pessoa 
não é gerente, mas se você vê em determinada área, você olha, ele é o gerente, para que as 
coisas sejam feitas, ele tem certeza e de alertá-lo de trazer para junto dele as pessoas. Não 
é o sedutor, é aquele de coisa inata, é o líder inato”. 
 
 
Analisando o desenho desse gestor, podemos confirmar que ele realmente acredita 

estar em toda a parte dentro da empresa. Ele não nega a hierarquia, que é, mais uma vez, 

representada pela figura da pirâmide. Nesse caso, ele reparte e nomeia a estrutura 

hierárquica, mas deixa clara a fluidez do poder dentro da empresa. Confirma-se essa 

afirmação pelas setas colocadas nas laterais da pirâmide. Elas não têm um único sentido: 

foram colocadas de cima para baixo e também de baixo para cima, simbolizando a 

passagem do poder por todos os níveis da pirâmide. 

 
FIGURA 3 - Desenho de um gerente sobre o poder 

O poder fundamentado na competência e habilidade técnica aparece novamente no 

discurso de uma das gerentes mais antigas da empresa. Ela está há 16 anos na instituição, 

tendo participado da transição de estatal para iniciativa privada. Segundo essa gerente, o 

poder “não está ligado à hierarquia”. 
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“Eu vejo o poder muito mais ligado à capacidade e à habilidade do que à hierarquia 
puramente dita. Se você usar o seu cargo, se você fizer o exercício de poder em função do 
cargo que você tem, esse poder é enfraquecido pela forma que você está exercendo é... 
tal... diferença do chefe e do líder. Eu vejo  pessoas que não têm o cargo, mas que 
adquiriram respeito profissional, dentro da estrutura da empresa tão grande, que elas têm 
o poder enorme naquilo que elas pedem, elas têm o poder enorme nas solicitações e 
condução, ou nas declarações que fazem. Nós temos pessoas na equipe que são 
verdadeiras autoridades naquilo que fazem. Então, essas pessoas têm o poder do 
conhecimento dentro da equipe. Existem várias formas de poder. A forma de poder que eu 
mais respeito é aquela que associa o sucesso profissional, reconhecimento profissional 
aliado ao sucesso pessoal também”. 

 

Pode-se observar, nesse discurso, que a legitimidade do poder está diretamente 

relacionada à contribuição que o indivíduo pode dar para a empresa, mais do que 

verdadeiramente o cargo que ele ocupa. Ainda sobre o mesmo tema, ela afirma: 

 

“Esse poder [competência técnica] é um poder inquestionável e tem uma força enorme 
porque esse poder é autenticado pelas entidades que trabalham com essa pessoa. Poder 
para mim é isso. Eu não vejo... o presidente da empresa ele pode ser o presidente da 
empresa e ter muito pouco poder de mudança se ele não convencer as pessoas, se ele não 
tiver o respeito da estrutura para fazer as coisas acontecerem. O poder está muito ligado 
ao exemplo e a postura, e não somente ao cargo”. 
 
 
Nota-se nos discursos, de modo geral, que o poder não é nunca negado. Ele é 

assumido como algo presente e influente nas relações entre os indivíduos da empresa. Os 

gerentes percebem a mecânica das relações de poder. Essa gerente também admite que 

todos, dentro da organização, exerçam algum tipo de poder, até mesmo por admitir que 

existam várias formas de poder, assim como sinalizado por Charaudeau (1996), Enriquez 

(2007) e Foucault (2010). 

Quando perguntada se todos na organização exerciam poder, ela prontamente 

responde: 

 

“Ah... com certeza. Existe relação de poder em todos os níveis. Todas as pessoas exercem 
poder. Umas exercem poder pelo cargo, outras exercem poder pelo conhecimento, outras, 
pelo relacionamento, outras, pelo privilégio de informações que se tem. Mas existe relação 
de poder entre todos da estrutura. Isso eu não tenho dúvidas.” 

 

Quando o poder aparece de cima para baixo, ou seja, de nível hierárquico superior 

para nível hierárquico inferior, fica mais claro identificá-lo, pois ele aparece da forma mais 

explícita que o poder pode se manifestar, que é o que Enriquez (2007) chamou da posse 

dos meios de sanção, que dá ao sujeito a possibilidade de punir ou recompensar o outro. 
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Ter em mãos os meios de sanção dá, ao seu detentor, poder direto sobre as pessoas. A 

gerente X deixa isso muito claro, quando foi solicitado a ela dar exemplos de como o poder 

pode ser exercido, de níveis hierárquicos superiores para níveis hierárquicos inferiores. 

 

“ Eu, como gerente de uma área, faço uma solicitação para um funcionário, eu não estou 
simplesmente pedindo, você espera que aquilo seja feito. É um exercício de poder. Só que 
aquela ordem é encapsulada de uma forma educada e polida, mas é exercício de poder.” 
 

Quando a pergunta é sobre o poder que vem de baixo para cima, ela também 

destaca que esse poder está relacionado à competência técnica. 

 

“Aí... o exercício do poder se dá em condição pelo resultado. Porque eu preciso, eu sei 
que o meu gestor depende do meu resultado; por consequência, depende da minha tarefa 
feita e eu insisto com ele porque ele faz parte do processo. Então, eu tenho o poder do 
resultado dele na minha mão... Eu exerço isso a meu favor naquele momento”. 
 

Um dos discursos que mais chamou a atenção durante a análise foi de um gerente, 

que será identificado como gerente Y. Em todos os outros discursos gerenciais, apesar das 

diferentes visões de poder, nota-se uma conformidade em relação às regras ocultas, 

estabelecidas pelo poder dentro da instituição. Os demais gerentes admitem como legítimo 

o exercício do poder, vindo da hierarquia, da posse dos meios de sanção e até mesmo 

advindo da competência técnica. Esse gerente tem um histórico diferente dentro da 

empresa. Ele é recém-chegado de outra grande empresa do mesmo setor. Por isso, não se 

mostra ainda imbuído das mesmas ideias e percepções dos outros gerentes. Ele não aceita, 

por exemplo, como legítimo, o poder do seu superior direto. A legitimidade do poder, 

segundo Enriquez (2007), está no fato de ele não ter resistência; ele é internalizado como 

algo instituído, que faz parte da crença do indivíduo, racional, de que o detentor do poder 

tem de fato direito àquele poder e, por isso, não deve ser contestado, somente obedecido 

(FRENCH; RAVEN, 1968). 

Ao ser perguntado como ele, gerente Y, sente as estratégias de poder recaindo 

sobre ele, ele responde: 

 

“As estratégias me afetam muito. Eu consigo ler os cenários muito bem. Então, o momento 
que eu tive para sair da empresa atual foi porque essa linha de poder não vai se realizar. 
Esse cara (o diretor) não vai tirar o pé da minha frente e eu não vou ficar aqui parado. Eu 
me acho muito novo e o mercado está aberto, eu tenho que viver outra vida dessa. Eu 
tenho muito sangue para correr com o mercado. Então, eu influencio e sou influenciado 
muito pelas estratégias de poder”. 
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Em vários momentos da entrevista, ele questiona a legitimidade do poder do seu 

superior direto e também dos seus pares. Ele ressalta que o poder é exercido dentro da 

empresa mais pela força das relações pessoais do que pelo desempenho dos indivíduos. Ele 

afirma que a fonte principal do poder está na identificação que um determinado grupo tem 

com a figura do diretor. Segundo Enriquez (2007), a identificação está presente em todos 

os processos de formação dos vínculos grupais e que uma das formas de construção desse 

vínculo é o agrupamento das pessoas entorno de uma pessoa central, que serve como 

suporte do grupo. 

O gerente Y diz haver um grupo dentro da empresa que tem mais privilégios que os 

outros por estarem diretamente ligados ao atual diretor. Ele divide a empresa em dois 

grupos: os que são da “turma” do diretor e os outros. Mas se coloca fora dos dois.  

 

“Aqui tem uma cultura que eu vejo muito que é o grau de influencia de amizade para 
exercer o poder. Existe um grupo, são dois grupos. Um grupo que é da empresa quando 
ele era estatal e o outro da xx, que vem com o diretor e dos meus pares são, essa turma é 
muito forte. Eu falo direto com o [...] que é o presidente, as pessoas, por exemplo, entram e 
saem do diretor sem o gerente saber, usam fortemente a relação pessoal com o poder, 
como forma de pressão e exigir das pessoas que isso é comum. É típico desse modelo de 
cultura empresarial”.  
 

Ele fala novamente do jogo de poder 

 

“Aqui na empresa, o poder é muito mais pelo grupo que você pertence do eu propriamente 
pela sua competência e por ter esses valores. Porque é a cultura empresarial. Quando eu 
dou essas questionadas, quebro a regra porque eu vejo um pouco diferente, por não ter 
sido criado nessa cultura. Eu vejo a cultura da empresa de forma diferente do que o 
diretor  vê e outros veem. É porque eu venho de uma experiência. Aqui o poder se dá mais 
pelos grupos do que propriamente pela performance”. 
 
 

O gestor Y deixa claro o que Faria (1991) afirma ser uma constante na vida das 

pessoas, que é a busca pelo poder:  

 

“... até porque quem não almeja o poder, é porque não sabe que almeja. Tem gente que 
tem receio. Eu não, a gente tem um grau de maturidade, e geração de riqueza para chegar 
lá. Eu nunca ouvi ninguém falar, eu almejo ficar parado. A pessoa não querer crescer é 
atestado de ignorância”. 
 

Além de admitir que a busca pelo exercício do poder seja inerente ao ser humano, 

ele também acredita que todos dentro da organização têm algum tipo de poder.  
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“Nessa organização e em todas as organizações. Na família, grupo social. Não existe 
quem não tem nenhum poder. Agora... as pessoas não tem consciência e nem conhecimento 
para isso. Infelizmente”. 
 

 
FIGURA 4 - Desenho do gestor sobre o poder 

 

Porém, em nenhum momento da entrevista, o gestor Y consegue dar exemplos de 

como as outras pessoas exercem o poder sobre ele. Em todo o seu discurso, ele sempre traz 

exemplos da sua experiência nas empresas anteriores, mas não fala das suas atividades 

atuais. Nota-se que, apesar de assumir conscientemente as manifestações do poder, ele tem 

uma grande resistência em admitir o poder investido sobre ele. Ao responder como é sua 

relação com seus superiores, ele afirma: 

 

“É uma relação boa. Pra eles é mais tranquila e pra mim nem tanto, que eu tive que me 
adaptar bastante e agora estou mais tranquilo na empresa. Há um ano eu estava a fim de 
sair, porque eu não conseguia entender porque que as coisas eram muito assim aqui na 
empresa”. 
 

Em outra afirmação, demonstra como as pessoas fazem para conseguir algo dele: 

  

“Não acho muito disso, porque sou muito objetivo nas coisas que eu quero. Por exemplo, 
se uma pessoa chegar e disser que eu quero isso por esta e por esta razão, e se fizer 
sentido e de acordo com o meu objetivo, na hora eu faço. As pessoas usam das suas 
ferramentas. As mulheres usam de sedução, às vezes da amizade pra atingir essas coisas. 
Eu tenho muito foco na empresa, e no que estou fazendo. Me dê uma boa razão, não tem 
negativa. Só me dê uma boa razão para as coisas acontecerem. Isso independente da 
regra”. 
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Todas as considerações dele sobre o poder, dentro da organização em que trabalha 

atualmente, são pejorativas. Como ele não está no cargo mais alto dentro da empresa, não 

se percebe como elemento do grupo ao qual pertence.  

 Quanto às estratégias de Gerenciamento de Impressão utilizadas pelos gerentes, 

novamente não existe unanimidade. As estratégias de GI são situacionais, pois estão 

presentes nas interações sociais e variam de acordo com as pessoas envolvidas no jogo, e 

com a necessidade de cada uma delas no momento da interação (GOFFMAN, 1959). 

Um dos gestores sintetiza muito bem o que são as estratégias de GI usadas dentro 

de uma organização. Quando foi perguntado qual era a estratégia utilizada por ele para 

conseguir algo que deseja, ele responde: 

 
“Vai depender da outra pessoa. Não deve ter uma estratégia padrão para todo mundo, 
porque cada um responde de forma diferente. Tem gente que você precisa trazer a coisa 
para o lado pessoal, dos sentimentos, alguma referência que traga alguma coisa do 
emocional, que você precisa entrar em detalhes com outras pessoas. Depende muito do 
interlocutor e do perfil que você percebe da outra pessoa vai facilitar essa negociação”. 
 
 
O Gerenciamento de Impressão ou Autoapresentação (LEARY, 1996) pode ser 

usado pelos sujeitos de três formas distintas: autoapresentação autêntica; autoapresentação 

cínica e autoapresentação excludente. Nesta pesquisa, observou-se que todas as formas 

foram usadas entre os gerentes, dependendo do perfil do gestor e da intenção deles em cada 

relação. 

A autopromoção autêntica pressupõe que as pessoas sejam sinceras e autênticas nas 

suas inter-relações e que usem de clareza e transparência nas suas atitudes por princípios 

pessoais ou pelo receio de serem flagradas em alguma mentira e, com isso, perderem sua 

credibilidade. Um dos gestores afirma sobre seus relacionamentos dentro da empresa: 

 

“Eu acho que é extremamente importante que haja transparência, confiança. Isso não é 
estabelecido da noite para o dia, isso é construído na relação de confiança, de lealdade. 
Eu acho que é importante nessa relação de subordinado e chefe é que haja muita 
disponibilidade para o diálogo, muita facilidade para trocar ideias, e para que o resultado 
ocorra bem e a pessoa se sinta motivada para realizar as atividades esperadas”. 
 
 
Vale notar, nessa declaração, a importância dada pelo gestor à construção das 

relações. Indivíduos que usam dessa forma de autoapresentação estão preocupados em 

passar uma imagem de confiança e credibilidade, buscando ser considerados exemplos 
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para seus interlocutores (LEARY, 1996; MENDONÇA, 2003). É através da legitimidade 

das suas ações e da lealdade aos seus valores que essas pessoas conseguem influenciar e 

causar a impressão desejada no outro. 

As palavras confiança, credibilidade e transparência aparecem durante todo o 

discurso desse gestor, indicando que essas são características fundamentais em seus 

relacionamentos. Após ser perguntado, ele diz se as pessoas se ajudam dentro da empresa: 

 

“Quanto mais transparentes e baseados na confiança forem o ambiente e as relações 
construídas, fica mais facilitado esse processo. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente 
vê na empresa”. 
 

A autoapresentação autêntica traz benefícios não só para o sujeito que a utilize, 

como também para a organização em que esse indivíduo está inserido. Esse estilo de 

autoapresentação está normalmente associado ao comprometimento do indivíduo com a 

tarefa e com seu grupo, gerando resultados positivos para a empresa. As organizações 

tendem a reforçar positivamente esse tipo de comportamento, retendo esses profissionais e 

tornando-os mais satisfeitos com a empresa em que trabalham. Isso irá gerar um ciclo 

virtuoso, em que o profissional irá sempre atuar autenticamente, buscando os benefícios 

que a empresa pode oferecer, e a empresa continuará a apoiar e a incentivar esse tipo de 

comportamento (MASLOW, 1999; MORGAN, 1986; MORRIS; FELDMAN, 1996). 

Pode-se identificar claramente esse comportamento no discurso de uma gerente, 

que tem como característica a autoapresentação autêntica. Ela busca influenciar as pessoas 

na busca de resultados, usando o seu comprometimento e o retorno positivo que ela tem 

dele. 

“Eu tenho que dar resultado para a empresa como gestora. Me comprometo com o 
resultado e me comprometo com as minhas metas. Não gosto de não cumprir metas, não 
gosto não atingir o resultado. E acho que essa a minha única vaidade. Adoro quando a 
gente está cumprindo com metas. Eu fico super feliz. Eu falo com a turma: olha, ganhar e 
perder faz parte do jogo, não faz parte deixar de lutar. Então, assim, se tiver que perder 
tem que perder lutando.  E quando a gente perde lutando, a gente tem a sensação de dever 
cumprido. E quem perdeu não fui eu, foi a empresa, porque eu recorri a todos os recursos 
da empresa e não foi possível:  aí eu lamento. Eu tenho uma estrutura atrás de mim, eu 
não sou a empresa, mas eu faço parte da empresa. Mas esse sentimento eu passo para o 
grupo. Eu falo assim: gente, pelo amor de Deus, não morre sozinho na praia não... dá a 
mão para todo mundo,  a gente ajuda a remar e se tiver que morrer vai morrer um tanto. E 
aí eu falo isso todo dia, falta pouco... vamos lá.... vamos lá. O gestor tem que estar 
motivado para passar isso para a equipe. Eu me vejo como uma pessoa motivada, as áreas 
de produção, operação. Eu vejo a cada um na sua maneira, na sua personalidade, mas eu 
vejo um time que quer fazer acontecer. Então, acho que isso é uma coisa bem legal. É... um 
presente para o diretor, trabalhar. E da parte dele perceber e incentivar, motivar essas 
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práticas para que possam continuar acontecendo. Se você tem um diretor que põe o pé na 
porta com uma barra, esquece...risos” (Grifo acrescentado). 
 

Essa mesma gerente deixa bastante evidentes fatos que comprovam seu 

comportamento autêntico. Em vários momentos do seu discurso, ela usa palavras como 

transparência e confiança para definir seu modo de agir. 

“Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu trato tanto os meus superiores de forma 
transparente como os meus funcionários; os meus gerentes e os meus funcionários de 
forma muito transparente. É da minha característica pessoal. Eu sou adepta a ficar 
vermelha em cinco minutos do que ficar amarela o resto da vida”. 
 
 
Quando perguntada como ela se relacionava com seus subordinados, ela novamente 

fala da clareza e autenticidade do seu modo de agir e como isso afeta diretamente sua 

imagem diante dos seus subordinados e os resultados que essas atitudes geram nesses 

sujeitos. 

 
“É.. eu vejo um relação boa. Eu acho que assim... difícil pra mim num cargo de gestão 
até... a arrogância de falar que: ah... todo mundo se relaciona muito bem comigo. Não sei. 
A minha percepção é essa. Pode ser que não esteja correta. Eu não tenho problema no 
relacionamento com os meus subordinados. Mesmo puxando orelhas de alguns deles 
eventualmente. Como eu te falei, não gosto de jogar poeira para debaixo do tapete não. Eu 
vejo, avalio, converso, conto um, conto dois e conto três, e cabe a conversa. Então, mesmo 
eu fazendo isso eu vejo de forma positiva a reação deles. No fundo, eles gostam de saber 
que estão sendo assistidos, têm uma atenção voltada para eles. Que há uma preocupação 
com a melhoria do desempenho deles. Então, eu não percebo nada na equipe com relação 
a eventuais orientações que são passadas para o reposicionamento profissional deles”. 
 
 
Pela análise do desenho dessa gestora, nota-se que ela realmente apresenta uma 

visão romântica do poder. Ela o associa a uma família, onde há um rei e uma rainha 

(ambos de coroa), mas que formam um conjunto harmônico, com filhos, uma casa com 

jardim e todos em ascensão. Interessante observar o caminho de pedras que ela faz, 

levando o grupo a seguir unido até o ponto mais alto. Essa imagem está diretamente ligada 

ao que ela fala sobre seus subordinados, no final da citação acima. 
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FIGURA 5 - Desenho de uma gestora sobre o poder 

 

Observou-se também o uso da autoapresentação cínica como estratégia de GI. 

Nesse tipo de apresentação, os sujeitos tendem a exagerar muito nas suas colocações, 

podendo chegar até mesmo à mentira propriamente dita. As pessoas usam dessa estratégia 

por temerem a reação dos outros, para não se envolverem em conflitos ou para atingir um 

objetivo pessoal (LEARY, 1996).  

Essa estratégia é comumente usada pelas pessoas nas suas relações interpessoais, 

porém são difíceis de serem detectadas, pois pessoas que agem dessa forma, normalmente, 

são excelentes manipuladores e dificilmente caem em contradição nas suas mentiras ou 

extrapolações (LEARY, 1996; MENDONÇA, 2003). Por ser uma estratégia que envolve 

atitudes socialmente rejeitadas, as pessoas tentam camuflar e não deixar transparecer 

facilmente o seu uso. Identificou-se, na pesquisa, somente um dos gestores com alguns 

traços dessa autoapresentação. Porém, no seu discurso, não existem dados claros desse tipo 

de comportamento. No entanto, ele usa vários exemplos de situações que ele já viveu ou de 

que já ouviu falar, em que esses comportamentos são praticados e até mesmo reforçados 

pela organização em que o indivíduo trabalha. 

A autoapresentação cínica, nesse caso, é usada mais para atingir algum objetivo 

pessoal do que por medo de conflitos ou de magoar as outras pessoas. 

Esse gestor é oriundo de uma empresa de alta performance e fala do uso das 

estratégias menos lícitas para se chegar aos objetivos. 
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“[...] em ambiente de alta competição isso é regra. Você tem que ficar o tempo todo 
batendo na ética: nós temos que ser éticos! Não vale corrupção, não  vale assédio, não  
vale sedução, você tem que aplicar a regra do negócio. Mas é muito difícil porque as 
empresas de alta performance querem o resultado. Deixa de ser um objetivo para ser uma 
sobrevivência. Aí, na sobrevivência, manter os valores éticos é mais complicado. As 
pessoas, normalmente, abrem mão disso para sobreviver. Até você criar, você, o binômio 
alta performance e alta remuneração é.. aí.. ninguém quer abrir mão da remuneração. 
Para manter os padrões éticos é complicado. Nas empresas de alta performance  é uma 
prática comum. Tanto que hoje, todas elas têm uma área de governança corporativa, tem 
que ter um código de ética, ética explícita onde todas pessoas sabem. Tem que praticar a 
meritocracia mesmo. Se não, você não consegue....” 
 
 
Ele deixa um pouco mais claro o uso dessa forma de autopromoção quando 

perguntado se já havia sofrido algum tipo de sedução, algum oferecimento de favores 

indevidos ou se havia sido convidado a participar de práticas escusas dentro da 

organização: 

 

“Aqui não [na empresa atual]. Aqui não tem essa variação. Agora na outra sim... ou você 
joga a regra do time ou você não joga. Se você joga no meu time tem esses benefícios, você 
precisa me entregar aqueles caras porque aquela turma não é a nossa turma. Isso já 
aconteceu. Inclusive quando eu sai de lá, um dos motivos era esse. Ou você joga ou você 
não joga. Aí eu falei, eu prefiro não mais jogar. E aí pedi a minha demissão e fui 
trabalhar em outros lugares. Então, assim, esse é o lado ruim de alta competição, eu já 
vivi isso” (Grifo acrescentado). 
 

Provavelmente, hoje, dentro da cultura da atual empresa que ele trabalha, sua forma 

de autoapresentação tenha se alterado, por conta da mudança do perfil dos seus 

interlocutores. Em alguns momentos, ele apresenta traços da autoapresentação excludente. 

Nessa forma de autoapresentação, o sujeito pretende apresentar somente as informações 

positivas, que irão facilitar a sua conquista, omitindo as informações possivelmente 

negativas (LEARY, 1996). 

Mas Jones e Pittman (1982) afirmam que o objetivo primário de toda 

autoapresentação não é apenas buscar ser visto positivamente, mas sim influenciar outras 

pessoas a responderem de um modo desejado. Na maioria dos casos, uma pessoa tem uma 

probabilidade maior de ser tratada como espera, quando outros tiveram uma impressão 

positiva do autor. No caso dos sujeitos que usam a autoapresentação excludente, a imagem 

que eles desejam passar é a mais positiva possível. 

Esse gerente fala como ele conduz sua equipe atual: 

 
“... a relação com a minha equipe é profissional, eu tento ser o mais profissional possível. 
É... Eu trabalho muito com o conceito de time, ninguém ganha jogo sozinho”. 
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E sobre suas atitudes, se elas ameaçam ou não as outras pessoas na organização, ele 

conclui: 

 
“Não... não pode ameaçar. Mas pode passar um pouco dessa ansiedade para as pessoas, e 
elas se sentirem ameaçadas por isso. Quando eu cheguei aqui na empresa, com certeza 
sim. Porque eu trazia uma cultura diferente. Mas agora eu aprendi, trabalho muito mais 
no coaching, trabalho muito mais na liderança, do que propriamente na pressão para o 
resultado”.  
 

Outro exemplo de autopromoção excludente é o discurso de outro gerente, que 

utiliza de várias técnicas, inclusive aprendidas nas aulas e estudos da psicologia 

behaviorista. Para ele, a boa impressão, positiva e motivadora, é que irá gerar os efeitos 

desejados no outro. 

 
“Eu tenho muito cuidado de... fazer esses e-mails. Quando a gente lança mão de controle 
aversivo, é. Tomar cuidado para não banalizar o outro. É a única preocupação que eu 
tenho”. 
 
“Você tem o reforço ativo, a criança, o jovem e o adulto, toda vez que ele faz uma atitude, 
que condiz com o objetivo que você quer atingir, até mesmo como educá-lo, você quer que 
ele seja uma pessoa melhor, você quer que seja um empregado melhor, você quer que seja 
um parceiro, um colega seu, um par, que o ajude a conseguir um objetivo. Então se fez 
uma coisa boa, dá um beijo, um carinho, dá uma promoção, um brinde. Então, isso é 
reforço ativo, essa é uma atitude positiva. Nas empresas eu uso muito disso: se um 
determinado gerente desenvolve uma ação e aquilo é positivo, e você pode até usar para 
motivar um subordinado, o quê que eu faço? E pego aquilo ali faço um elogio”. 
 

 
Com essa atitude positiva, buscando passar sempre características positivas da sua 

personalidade ele conclui: “Quem viu aquilo (o reforço positivo) seja conscientemente, ou 

subconscientemente, olha e pensa: o XX (nome dele) é um gerente que aprecia esse tipo de 

coisa, valoriza essas atitudes” 

 

Para ele, o poder é “o poder de persuasão, de comunicação, é... Principalmente, 

comunicação, a forma de comunicação que existe hoje. É... aquela habilidade de 

convencer as pessoas a seguir na direção que você está dando”. 

 
Ele consegue falar mais explicitamente sobre a forma de autoapresentação 

excludente quando fala usando o outro como sujeito da ação e não ele próprio. 

 
“Um empregado, ele vê que o status, vê que está todo mundo fazendo o mesmo. Ele pode 
chegar e procurar, ‘como é que eu vou me vestir’, portar como um pavão, para ser 
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evidenciado em relação ao grupo. Ele pode começar a fazer determinadas atitudes, não só 
de tarefas, de forma a chamar atenção das instâncias superiores para cima dele e que 
também, não vejo o que é certo ou errado. Não sei, dependendo... e de afirmar que a 
pessoa está assim... vamos dizer assim que está sendo: antiético. Você é antiético, depende 
do grau que as pessoas usam desses artifícios, se está ferindo alguns os valores da 
organização ou pessoais”. 
 
 
Ao responder como é a relação com seus colegas, ela tenta passar a imagem de bom 

companheiro, amigo, parceiro. Deixa evidente que gosta de papel de ser bem visto, de 

manter bons relacionamentos e fazer contatos positivos. 

 

“É muito transparente, amistosa (a relação com os colegas). Eu sou uma pessoa muito... 
eu gosto muito de reforçar as relações. Então, fora da empresa, eu participo de grupos, 
não só comunidades da igreja, tem uma equipe da igreja com encontro de casais, gosto de 
participar e de colaborar da mesma maneira. Uma vez por ano eu participo de uma 
organização, SUCESMG, alias sou diretor”. 
 
 
E ele continua ainda sobre seus relacionamentos interpessoais: 
 
 
“[...] a vida é isso. Viver em comunidade, o ser humano é isso. E a questão é isso, viver em 
comunidade, como o networking empresarial também é importante para poder te promover 
daquilo que é... é imprescindível, você tem que estar empregado para você fazer o restante, 
viajar e atender as necessidades da família”. 
 

 
Além das três formas de autoapresentação que podem ser usadas pelos sujeitos 

sociais, o GI também se apresenta como estratégias que podem ser divididas em cinco: 

insinuação, autopromoção, exemplificação, intimidação e suplicação. Essas estratégias são 

encontradas em todas as relações sociais, sendo que o mesmo sujeito pode utilizar todas 

elas, variando de acordo com suas necessidades e seu interlocutor (JONES; PITTMAN, 

1982).   

Essas estratégias foram identificadas nos discursos dos cinco gestores entrevistados. 

Alguns deles apresentam mais claramente uma única estratégia para lidar com todos os 

seus relacionamentos, mas a maioria apresenta as estratégias utilizadas alternadamente. 

A estratégia de Insinuação foi identificada em um dos discursos. Nele, o gestor 

tenta passar a imagem de que convive bem com todas as instâncias hierárquicas da 

organização e que valoriza manter sua boa imagem e ser apreciado pelos outros. 

Ele analisa todas as suas relações como muito positivas e boas, baseadas na 

cooperação, na amizade, no companheirismo. 
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“[...] analiso que é muito boa (relação com o superior), bastante respeitosa também. 
Existe um nível de interação. Acho até que a gente podia explorar mais é... no sentido de 
agregar mais ideias e de oportunidades, colocando alternativas... É bastante cooperativo”. 
 
“[...] enxergo da mesma forma (relação com os subordinados). Eu também tenho uma 
relação muito boa, de forma cooperativa”.  
 
“[...] também tenho com os meus colegas, o relacionamento não só dentro do trabalho, 
mas eventualmente a gente encontra em churrasco. Na semana passada, ficou marcado e a 
gente foi. Está marcado para domingo de novo, correr de kart. Então, tem algumas 
atividades fora daqui, que eu acho que ajudam a iniciar a integração. Tirar um pouco 
aquele nível de estresse. Eu acho que ajuda bastante no dia-a-dia, quando a gente precisa 
de alguma coisa mais e que precisa apertar um pouquinho, o pessoal entende que não é 
nada, assim, diferente não”. 
 
 
Segundo Carvalho e Grisci (2003), o objetivo do ator social, que utiliza a 

Insinuação, é passar para o outro a imagem de ser alguém amigável e simpático. Muitas 

vezes, não se trata de um desejo espontâneo de agradar aos demais, mas de algo feito para 

se atingir um objetivo. 

No discurso desse gestor, a estratégia de Insinuação é usada o tempo todo e pode 

ser identificada no conteúdo das respostas, mas também na interação dele com a 

entrevistadora. O sorriso sempre no rosto, alegre, extrovertido, brincalhão, buscando ter o 

domínio e controle da situação. 

Quando perguntamos para esse gestor qual seria o perfil típico de uma pessoa 

poderosa, ele demonstra claramente que a forma ideal de se exercer o poder, para ele, é 

através da Insinuação, sendo que uma das características típicas dessa estratégia é o fato 

de o sujeito que a utiliza querer minimizar as possíveis resistências encontradas para o 

exercício do poder. 

 

“Eu já vi pessoas que são investidas em uma posição de hierarquia, ou às vezes, a 
maturidade não está pronta para aquela posição. E aí ela, na tentativa de manter, ou criar 
o poder para junto de você, ela usa da força da hierarquia, usa de ameaça. Não estou 
falando da do caso da empresa não, tá. Estou falando de um modo geral. Na linha de 
ameaça. E dependendo do público interno ou externo, a pessoa brigona. Isso o cara é o 
chefe, ele manda, aquele negócio todo, grita. Acho que não é por aí, isso, de repente ele 
está mostrando uma falta de maturidade para fazer, ou ele não tem o jeito certo de fazer a 
coisa pelo... ele começa a gritar. Não é assim que as coisas se andam e principalmente, 
quando está lidando com pessoas maduras e educadas. Eu acho que no exercício do poder 
tem esse lado, da responsabilidade de saber conduzir. Exige bastante experiência e 
maturidade”. 
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Pode-se perceber que essa estratégia está normalmente presente na maioria das 

relações interpessoais. Mesmo nos discursos onde ela não aparece como estratégia 

principal, ela os permeia e é usada paralelamente com qualquer uma das outras estratégias 

na busca do poder, com exceção da Intimidação, uma estratégia em que o objetivo do 

sujeito é conseguir o poder através do medo e da punição. O ator social não tem a intenção 

de parecer agradável ou amigo, mas sim de ser temido (JONES; PITTMAN, 1982). 

A Intimidação é uma das estratégias de GI muito associada ao poder. 

Historicamente, o poder sempre foi exercido através da força e da coação. O objetivo do 

indivíduo que se utiliza dessa estratégia é gerar no outro o sentimento de medo e transmitir 

uma imagem de ameaça e de agressão, tanto física como verbal. Esse sujeito acredita que 

terá mais poder se deixar claro aos seus interlocutores que as consequências da 

desobediência das suas ordens poderão ser bastante negativas. Nos dias atuais, essa 

estratégia não é mais tão utilizada, ou não tão explicitamente, como a agressão física, a 

punição localizada no corpo ou até mesmo os insultos verbais. O que não quer dizer que 

essa estratégia tenha sido excluída das relações sociais. O que se pode notar é que agora ela 

aparece de forma mais velada, camuflada pelos emails jocosos, pelo assédio moral, pelo 

fantasma da demissão. 

Nos discursos analisados dos gestores da empresa pesquisada, encontrou-se mais 

claramente essa estratégia em dois discursos. 

Um dos gestores usa sua experiência anterior para falar de como realmente é seu 

modo de atuação. Nota-se que ele ressalta que, atualmente, isso não faz mais parte do seu 

estilo, porque a atual empresa não permite esse tipo de atitude e não por conta do seu 

perfil. 

 
“É... quase familiar (o relacionamento entre seus colegas de trabalho). Até mesmo porque 
é uma empresa que tem seus princípios de gestão em não demitir as pessoas, manter as 
pessoas no maior tempo possível na organização. Então, isso cria quase que uma família 
aqui dentro. E a gente que chega de mercado mais competitivo de empresas mais 
competitivas até assunta um pouco. Com o processo, com a tolerância a falha, tolerância a 
erro, e não adianta, você tem que aprender que não trabalha assim: vou demitir porque 
falhou não faz parte do modelo”. 
 
 
Em outro momento, ele fala sobre o uso de ameaças para conseguir o que se quer: 
 
 
“Aqui não [empresa atual, de um modo geral] Ah... com certeza. Nas de alta performance 
você é sobrevivente. Vive a cada dia, a cada mês, a cada hora. Você sabe que você vai ser 
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expelido da organização caso não jogue o jogo. Isso... é característica de empresas de alta 
performance”. 
 
“[...] Com a equipe de vendas, você tem que trabalhar com sarcasmos, não dá para você 
ficar mascando até porque os caras correm demais. Então não dá para ficar, leia a Bíblia 
e seja feliz”.  
 
 
E ao ser perguntado sobre as atitudes dele, se elas ameaçam as pessoas, ele 

novamente usa a cultura da atual empresa para falar da sua mudança de atitude. 

 

“Não... não pode ameaçar. Mas pode passar um pouco dessa ansiedade para as pessoas, e 
elas se sentirem ameaçadas por isso. Quando eu cheguei aqui na empresa, com certeza 
sim. Porque eu trazia uma cultura diferente. Mas agora eu aprendi, trabalho muito mais 
no coaching, trabalho muito mais na liderança, do que propriamente na pressão...” 
 
 
Outro gestor que afirma manter uma boa relação com seus subordinados, em uma 

das suas respostas sobre fazer ameaças para conseguir que algo seja feito, admite o uso de 

tal estratégia e ainda aceita como natural o seu uso: 

  
“Em alguns momentos, sim. Isso é uma coisa que fica muito velado. Na verdade, eu 
poderia colocar uma visão Poliana e dizer não... tudo é conseguido. Mas o que eu falo de 
ameaça, é que muitas vezes, desde que a gente é menino... você tem duas maneiras de 
educar, você tem aquele chamado de reforço ativo e o controle aversivo”. 
 
“[...]  Quando um empregado subordinado faz determinada atitude, eu mando um e-mail de 
reconhecimento e copio para os demais. Aí, na mesma forma de ameaçar, de coagir, eu 
entendo da mesma forma...” 
 
“[...] depende muito... da maturidade do time que você está lidando com ela. Quanto mais 
alto, quanto maior a  maturidade, menor o número de controle aversivos que você tem que 
usar. Pode até soar dessa forma, é... você coloca de forma transparente o que você quer ou 
não quer que aconteça. Já serve não só como um sinal... não vou chamar como sinal não, é 
um evidência forte  o que você quer e que seja feito”. 
 

Outra estratégia de GI encontrada nos discursos analisados foi a de Autopromoção. 

De acordo com Jones e Pittman (1982), nessa estratégia, os atores sociais querem passar 

uma imagem de credibilidade, competência e habilidades especiais. Ele busca gerar 

admiração e deferência no outro para, assim, conseguir exercer seu poder. O sujeito 

autopromotor quer ser visto como bom naquilo que faz e normalmente tende a valorizar, 

justamente, suas habilidades de maior destaque e relevância para seu objetivo 

(MENDONÇA, 2003). 
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Um dos gestores deixa isso muito claro ao responder a pergunta sobre o que o 

poder significa para ele: 

 

“Vejo o poder como a capacidade de você exercer a sua inteligência. Sua competência. 
Você só chega ao poder a partir do momento em que você domina essas habilidades, 
competência, poder, liderança, hoje, também é fundamental para você chegar lá. E eu 
acho que o poder é forma de conduzir o que se chama de destino. Essa palavra é o futuro. 
O poder é ferramenta que te dá mais capacidade de determinar o futuro, o seu futuro e das 
coisas e pessoas que você está conduzindo”. 
 
 
Ele critica, por várias vezes, a forma como sua empresa trata o poder e como ele é 

exercido. E enfatiza a necessidade de que o poder deva ser baseado na competência. 

 

[o que indica que uma pessoa tem poder] “Aqui, a capacidade de se perpetuar, e não a 
capacidade de mudar o futuro. Aqui na empresa, o poder é muito mais pelo grupo que você 
pertence do que propriamente pela sua competência e por ter esses valores. Porque é a 
cultura empresarial. Quando eu dou essas questionadas, quebro a regra porque eu vejo 
um pouco diferente, por não ter sido criado nessa cultura. Eu vejo a cultura da empresa de 
forma diferente do que o meu direto vê e outros veem. É porque eu venho de uma 
experiência. Aqui o poder se dá mais pelos grupos do que propriamente pela 
performance”. 
 
 
E fala novamente da importância de usar as habilidades como arma para exercer o 

poder: 

 
“Eu propriamente utilizo muito, porque é a melhor forma de liderança é o que 
alguém já fez bem”. 
 
 
A outra estratégia de Gerenciamento de Impressão, que também foi utilizada nesses 

discursos objetivando o poder, foi a Suplicação. Apesar de ser uma estratégia pouco 

utilizada na disputa pelo poder, por seu caráter mais depreciativo, notam-se alguns traços 

característicos dela no discurso de um gestor. Essa estratégia tem como objetivo despertar, 

no outro, sentimentos como compaixão e solidariedade. O sujeito busca exercer seu poder 

sobre o outro passando uma imagem de carente, frágil e necessitado de ajuda (JONES; 

PITTMAN, 1982). 

Interessante notar que o gestor, que utiliza timidamente essa estratégia, também usa 

a de Insinuação. Como o ator que utiliza essa estratégia visa a gerar afetos no seu 

interlocutor, uma torna-se facilmente complemento da outra. 
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O gestor que apresenta a Suplicação como estratégia para conseguir que as coisas 

sejam feitas, fala, em todo o seu discurso, de cooperação, ajuda, companheirismo, troca de 

favores, que são atitudes que podem ser identificadas como um constante pedido de 

auxílio. Certamente, por se tratar de um gestor que ocupa um cargo de grande 

responsabilidade, ele não vai deixar transparecer fraquezas ou incompetências, que são 

outras atitudes presentes nessa estratégia. Seu apelo está voltado para a parceria, para o 

trabalho em conjunto, para a construção de um grupo forte, que irá trazer benefícios para a 

empresa. 

 

“A empresa tem um corpo de pessoas, um corpo operacional com muitos anos de casa. 
Esses muitos anos de casa criam entre as pessoas um ambiente bastante cooperativo, uma 
amizade mesmo de se encontrarem nos finais de semana. Isso ajuda muito também no nível 
de cooperação, e o trabalho efetivamente, no dia-a-dia”. 
 
“É, a gente tem um apoio nas coisas que a gente precisa, apoio dele [do diretor]. Apoio do 
meu superior para conseguir coisas no dia que a gente precisa como de alguma 
intercorrência, que precisa de uma coisas fora da rotina, tem um apoio. É bastante 
cooperativo”. 
 
Ao responder a pergunta: Como você faz para conseguir que algo que você deseja 

seja feito ou conquistado? ele é taxativo e responde como um perfeito suplicador: 

 
“Procurar as pessoas que têm condições de me ajudar para aquilo”. 

 
Interessante notar que ele utiliza mais da Suplicação ao lidar com seus pares.  Ao 

responder como são as relações de poder entre os pares na empresa, ele exemplifica: 

 
“Tem um processo que vai atender um cliente. Esse processo passa da minha área para 
outra área e o cliente tem contato comigo, só que o cliente está me cobrando e eu falo: 
fulano eu preciso que você faça a sua parte nesse processo para que o serviço seja 
entregue para o cliente. É assim, não vai haver nenhum tipo de ameaça, nesse caso até 
mesmo porque não cabe. Também não precisa fazer nenhum tipo de sedução, me ajuda aí 
que depois eu quebro o outro galho. Eventualmente isso até acontece”. 
 
 
De todas as estratégias de GI, a Exemplificação talvez seja a mais usada nesse 

nível hierárquico. Constatou-se, nesta pesquisa, que, na empresa estudada, a 

Exemplificação foi constatada no discurso de três dos cinco gerentes pesquisados. 

A Exemplificação é a estratégia utilizada para passar uma imagem de integridade 

moral e de valores como honestidade, lealdade, ética e confiança (CARVALHO; GRISCI, 

2003). O ator social tenta mostrar para ele mesmo e para os outros que é detentor da moral 
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e dos bons costumes. Seu objetivo é gerar no interlocutor um sentimento de credibilidade, 

respaldado sempre pelas boas práticas e normas sociais. Com essa postura, ele pretende 

exercer seu poder de forma legítima, com consentimento total dos subordinados para seu 

poder, sendo um símbolo a ser seguido, referenciado e reverenciado. 

Um dos gestores, que trabalha muito com essa estratégia, usa, durante todo seu 

discurso, palavras como confiança, cooperação, parceria. Sobre o relacionamento com as 

pessoas dentro da empresa, ele afirma: 

 

“Eu sempre tive uma relação saudável com os meus chefes, pautadas no respeito, com 
cooperação. E também procuro tratar dessa forma as pessoas que trabalham comigo.  Eu 
sou gerente de uma área e tem 70 funcionários que trabalham comigo, então eu busco 
estabelecer essa relação de parceria, confiança e cooperação”. 
 
 
Novamente ele fala sobre usar de exemplos: 
 
 
“Eu acho assim, exemplo é uma evidência. De repente para você tentar conseguir alguma 
coisa que você está buscando dentro daquele processo de negociação. Eu acho que é 
válido e é usado no dia-a-dia. É uma evidência, um fato que aconteceu que pode reforçar 
os seus argumentos na hora de conversar, diálogo e na negociação”. 
 
 
Quando perguntado sobre qual é o perfil de uma pessoa poderosa, ele volta a ligar o 

poder à facilidade de comunicação e de relacionamento, a alguém que possua uma postura 

íntegra e que consiga circular por todas as áreas da empresa: 

 
 
“Constantemente, ela está dialogando com os seus pares, com os seus superiores. Eu acho 
que a pessoa sempre está por dentro de todas as áreas, conversando com as pessoas, 
exercitando o planejamento para não ter que ficar tomando decisão na hora, o que leva 
você a fazer e usar esse poder de forma correta”. 
 
 
E ele prossegue: 
 
 
“É, mais especificamente, uma pessoa que consiga se relacionar bem, seja extrovertida, 
gosta de ficar perto de gente, que consiga mobilizar as pessoas, eu já falei da 
comunicação. Eu acho que é isso, os principais pontos”.   
 
 
Outra gestora usa consideravelmente a Exemplificação para exercer seu poder 

dentro da empresa. Ela é funcionária antiga na empresa e usa da sua trajetória e experiência 

para conseguir alcançar seus objetivos. Ela busca apresentar postura sempre muito ética e 
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tenta demonstrar o uso de práticas socialmente aceitas e valorizadas. Quando ela fala sobre 

suas estratégias para conseguir que algo seja feito da forma como deseja, lança mão de um 

discurso longo, cheio de exemplos. 

 
“Eu jamais peço qualquer coisa e qualquer área sem entender, se não procurar entender 
com ele quais as dificuldades que ele tem para a execução. E normalmente o que eu faço é 
uma negociação, é um acordo, porque o combinado não custa caro. Não tenho 
características de fazer cobrança e nem exigência, eu não faço uma cobrança incisiva e 
nem exigência daquilo que não foi acordado”. 
 
 “Então, assim, eu não tenho essa característica de tirar o mico do meu ombro e botar o 
mico no outro. É uma coisa que a gente vê muito na empresa, eu acho que um dos fatores 
que faz com que eu consigo manter o meu networking hoje, é... conheço muita gente na 
empresa, transito muito bem na empresa”. 
 
“Graças a Deus, são muitos anos, é exatamente porque eu não boto o pé na porta. Eu bato 
e espero abrir, e pergunto: posso entrar?.... risos... procuro entender”. 
 
“[...] ela [uma pessoa poderosa] percebe que atrás daquele cargo ela está lidando com 
pessoas e as pessoas precisam de ética, as pessoas precisam de coerência, pessoas 
precisam de exemplo, pessoas precisam de alguém que tem habilidade relacional, 
habilidade negocial. Às vezes, as pessoas se relacionam muito bem,mas não negocia bem. 
Eu vejo como uma pessoa poderosa...” 
 
“[...] eu percebo esse perfil... as pessoas que são muito poderosas, que são muito 
respeitadas, normalmente elas têm esse perfil, elas fazem gestão pelo exemplo. Por isso, 
são muito respeitadas. Você tem um cargo que está atrelado a isso, aí que o poder 
aumenta ainda mais. Aí ela tem o poder que ela adquiriu e que foi dado a ela. Os dois 
somados crescem exponencialmente”.  
 
 
Outro gestor também coleciona frases onde a Exemplificação pode ser identificada 

como estratégia para execução do poder. Em seu discurso, a estratégia é o uso explícito de 

si próprio como exemplo de bom profissional, competente e experiente. 

 

“Acredito que normalmente a gente usa de bons exemplos e maus exemplos, você 
aproveita para exemplificar qual o tipo de atitudes que você valoriza ou que repudia”. 
  
“Sim... usar o autoexemplo. Sim, vejo. Vejo assim como eu valorizo os exemplos, em 
alguns momentos sem falsa modéstia a gente usa de exemplos próprios para os gerentes”. 
 
“Eu estou aqui não sei por quanto tempo. E vim aqui para dar resultados, ninguém vai 
chegar aqui para dizer, principalmente, eu não vou dizer que vou ficar aqui a vida toda. A 
minha carreira. Nós estamos aqui para fazer construir para essa área ficar forte. Então aí 
uso exemplo próprio. Olha isso que eu já fiz... Pelo próprio histórico profissional você 
também motiva as pessoas. Eu uso exemplo próprio”.  
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3.3 DISCURSO DO NÍVEL TÉCNICO OPERACIONAL 

 
 
Foram entrevistados 10 profissionais do nível técnico operacional, dos mais 

variados perfis. Dentre eles, estão gerentes de contas, secretária, técnico em 

telecomunicações e analistas. 

A pesquisa demonstrou que a concepção de poder para essas pessoas ainda está 

bastante relacionada a um conceito negativo do tema. Notou-se que, nesse nível, o poder 

ainda é encarado como algo ruim, nocivo, ligado ao mando e obediência, mas de forma 

estática.  

 

“Poder?... poder é algo que mexe com a cabeça das pessoas. Que força as pessoas a 
fazerem as coisas. Em uma empresa, por exemplo, quem tem poder acaba conseguindo que 
todo mundo faça tudo que a pessoa quer, a própria pessoa quer, mas sem, assim,  sem 
deixar o outro satisfeito”. 
 
“[...] se for só o poder mesmo... tem às vezes, o que marcar na pessoa o jeito arrogante, 
estúpido, mandão, autoritário, aquela pessoa que joga pesado”. 
 
“Poder é uma coisa que corrói, assim. Eu vejo dessa forma. Ele corrompe as pessoas. Ele 
pode corromper. Por isso, que eu acho que tem que ter responsabilidade com o poder. 
Define rumo de vidas com o poder”. 
 
“Poder? Mandar, determinar, mandar cumprir as ordens”. 
 
“Poder é uma capacidade das pessoas exercerem, capacidade de conseguir algo, quase 
por uma decisão unilateral. É exercer poder é você, conseguir, ou tentar conseguir algo, 
por uma decisão uma vontade unilateral. É você usar de poder, é você prevalecer uma 
vontade única. Só você enxerga, só você entende, só você compreende, só você sabe, só 
você quer, faça isso, me entrega aquilo, peça aquilo, beba aquilo, coma aquilo, escreva 
aquilo, é... eu acho que isso é exercer poder. É você fazer valer uma opinião unilateral. 
Quando você decide abrir e escutar o outro lado a relação de poder, acho que já cai, 
porque você começou a levar em conta outra coisa, outra opinião, outra decisão, outro 
parâmetro, e todo panorama, que praticamente deixou de existir poder. Exercer poder é 
forçar algo a acontecer, comportamento com decisão unilateral”. 
 
“Eu acho que poder é imposição. Poder é usar desse meio para impor alguma coisa que 
você quer, independente do que a pessoa acha sobre isso. É impor mesmo. é imposição”.  
 
“Mandar, poder tomar decisões, poder definir planos e decisões dentro da organização, 
isso”.  
 
“Poder?... poder é algo que mexe com a cabeça das pessoas. Que força as pessoas a 
fazerem as coisas. Em uma empresa, por exemplo, que tem poder acaba conseguindo que 
todo mundo faça tudo que a pessoa quer, a própria pessoa quer, mas sem, assim,  sem 
deixar o outro satisfeito”. 
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“Primeiro que poder para mim é uma coisa muito desejável para o ser humano. Existem 
muitas coisas que a gente poderia conviver de forma melhor se o ser humano, coisa 
natural do ser humano, não me exclui disso não. O poder é uma coisa ruim e que todo 
mundo quer ter. É uma primazia em relação a outras pessoas é ganhar mais, ter um cargo 
melhor, estar melhor posicionado, tem muito haver com poder para mim. Poder já é uma 
relação. O poder para mim é isso, uma coisa que todo mundo quer ter. A grande maioria 
das pessoas sente muito essa necessidade” (Grifo acrescentado) 
 
 
O entrevistado, que relata esse último parágrafo, resumiu perfeitamente o que ele 

entende como poder no seu desenho. Ele acredita que o poder é algo ruim, vindo sempre de 

cima e feito coercitivamente.  Nota-se que ele coloca uma pessoa no alto da página, em 

tamanho maior, de pé e com um sorriso no rosto. No pé da folha, ele desenha um sujeito 

pequeno, magro, franzino, assentado e com o semblante muito triste.  

 

 

FIGURA 6 - Desenho de um entrevistado do nível técnico/operacional 

 
 
O poder está totalmente relacionado com a hierarquia e é visto somente de cima 

para baixo. As respostas dadas à pergunta: “Quem tem poder na sua organização?” 

comprovam essa afirmação. 

 
“ Eu acho que é hierarquia e o cargo que ela ocupa dentro da organização”. 
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“O cargo que ela está que é mais evidente”. 
 
“Normalmente, é... a posição que ela está na empresa. Eu acredito que seja isso, 
hierarquicamente onde ela está posicionada dentro da estrutura”.  
 
“Cargo”. 
 
“Poder é quando você pode e não usa ele na sua essência. Você pede, você solicita, você 
adquira o respeito pela posição que você está”. 

 
“Cargo. Você pode usar o cargo como poder. É... é a vaidade. Geralmente, vai ser um 
cargo que impõe, alguém tem que está subordinado a você. Eu acho que tem que estar 
subordinado e é o cargo mesmo. Usar daquilo para obter alguma ação”.  
 

 

FIGURA 7 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 
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FIGURA 8 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 

 

 

FIGURA 9 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 
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FIGURA 10 - Desenho entrevistado nível técnico/operacional sobre o poder 

 

 

FIGURA 11 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 
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Em todos esses desenhos de entrevistados do nível/técnico operacional, pode-se 

notar a hierarquia sendo representada como a fonte maior de poder na organização.  

Apesar dessa concepção, as relações dentro da empresa são vistas como 

harmoniosas. Palavras como amizade e companheirismo se repetem em todos os discursos. 

A gestão é apontada como transparente e os chefes normalmente são bem conceituados, 

tratados como líderes e detentores de um poder legitimado pela estrutura da empresa. 

 

“Eu acho que poder é, tá ligado a liderança. O líder, seguir o líder, é uma pessoa que você 
admira e que você quer ser igual. Aquilo que você receita, admira o trabalho que ela faz. E 
eu acho que o poder está aí, teve o poder de me seduzir a esse ponto de eu admirar o 
trabalho dessa pessoa”. 
 
 
A legitimidade do poder está relacionada à hierarquia e também a convicção de que 

aquele sujeito está ocupando um determinado cargo por ser competente tecnicamente.  

 

“É conhecimento no que está fazendo, acho que é respeito pelas pessoas, saber tratar as 
pessoas, acho é muito importante. Saber pedir, saber estipular as metas. As vezes a pessoa 
está com uma meta muito acima do que ela consegue fazer e aí, fica desestimulada. Eu 
acho que isso dá o poder. A pessoa tem que saber ser gestor para conseguir poder sobre as 
pessoas. Não consegue e fica no mesmo nível hierárquico, não consegue o poder”. 
 

A competência técnica, inclusive, foi a única fonte de poder citada por alguns 

indivíduos do nível operacional, e que não está relacionada à hierarquia. 

 

“Olha, primeiro o cargo dela (que indica que uma pessoa tem poder). Posso até avaliar 
antes do cargo, deixa eu ver, a experiência porque às vezes você é um técnico dos mais 
simples e você detém o poder porque o diretor liga para você. É... a faxineira liga para 
você, todo mundo liga para você, porque você detém a informação, você domina aquela 
área. Às vezes ali você não tem um cargo de diretor, mas a empresa depende de você. E se 
você sair quebra as quatro pernas da empresa. Tem muita gente que é assim. Então...”. 
 
“[...] às vezes você deixa analistas, especialistas ou outros gestores subordinados na 
pirâmide da empresa na frente de projetos e aí eles passam a ser gestores e decididores. 
Passam a ter poder, porque eles vão fazer um relatos, um resumo, garantindo que o 
projeto e o processo tenha sucesso ou não. Eles passam a ter poder. Você designa o poder 
a eles. Você determina o poder a eles. A instituição prega o poder no gestor, mas não... 
não é fechado. Você pode montar grupos de trabalho que você determina esse poder essa 
decisão na mão de outrem, na mão de outra pessoa”.   
 
“De modo geral... na prática de mercado e nas organizações... o que normalmente 
determina o poder nas empresas é a hierarquia, mas todos nós temos o poder dentro da 
organização. Obviamente, existe uma esteira na hierarquia, onde o meu diretor, o nosso 
presidente tem um poder, o meu diretor tem outro, o meu gerente imediato tem outro e  eu 
tenho outros também, ok? Apesar de não ter subordinado. De modo geral, a empresa ela 
dá o poder para todos. Ela acredita e afirma que todos nós temos que usar as 
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responsabilidades, de está exercendo a profissão. Para isso, que nós temos o  poder de 
definir pontos dentro da organização. No meu caso, eu tenho poder, hoje, de definir 
algumas situações dentro da empresa. Eu vou até o meu cliente e apresento a empreasa, eu 
fecho o negócio com o meu cliente. É o poder que a empresa me deu”. 
 
 

 O poder nesse nível apresenta pouquíssima resistência, pois já está 

institucionalizado nos indivíduos da empresa pesquisada. As relações entre os membros da 

empresa estão muito calcadas no que alguns entrevistados chamaram de “boas práticas”. 

Tanto chefes quanto subordinados se tratam com respeito, cooperação, educação, 

confiança e profissionalismo. Quando perguntados sobre as relações interpessoais dentro 

da empresa, eles responderam: 

 
“Não podia ser melhor, é excelente. Igual eu tenho falado isso aqui. Ele só dá liberdade 
para a gente fazer”. 
 
“Eu acho que o pessoal tem aquele negócio de respeito, eu acho que eles seguem. Todo 
mundo tende a seguir um líder. E para que você tem aquele líder e respeita aquilo e por 
respeito por aquilo que a pessoa fala, a pessoa tem que ter conhecimento”. 
 
“[...] as relações são muito próximas. Tem muito haver com as relações pessoais. As 
relações aqui interpessoais são muito tranquilas. Vejo que o acesso a liderança é muito 
facilitada, a comunicação, ela é facilitada por esse acesso, não tem tanto impedimento por 
hierarquia. Diria ser uma relação saudável, eu vejo que as relações interpessoais e de 
trabalho são saudáveis”. 
 
“Eu acho que eles [superiores] usam muito o estilo de liderança. Que é o trabalho em 
grupo e em equipe e  é sempre motivando, sempre incentivado para poder atingir as metas 
e os objetivos. É... assim.. super aberta. É.. a gente tem o fácil acesso para chegar e 
conversar, para dar opinião. Para escutar as demandas e para dar a nossa a opinião de 
mudar alguma coisa e mudar o processo. É bem aberto e tranquilo”. 
 
“Em geral, eu posso dizer que o trato é normal, bastante profissionalismo. Dificilmente 
você vê um caso em que existe uma situação de que o superior te destrata, te despreze os 
seus subordinados, desrespeita. Na verdade, existe bastante respeito entre os profissionais. 
E independente do nível mais abaixo ou mais acima, você tem é.. um bom relacionamento. 
Você tem uma boa abertura. É claro que eu não vou ter uma boa abertura com o diretor 
talvez, porque o nível dele está muito a cima do que eu tenho. Eu tenho níveis e eu tenho 
que está ultrapassando para chegar a ele, mas assim, de um modo geral, eu consigo ter 
acesso as camadas acima, os níveis de dois a trás acima, tem como eu chegar”. 
 
 “Aqui, tem um clima muito bacana, muito harmonioso. Eu vim de uma empresa 
burocrática e fechada, as pessoas aqui, tem até um visual diferente porque aqui não tem 
um uniforme e cada tem a sua identidade. Não é aquela empresa padronizada. É... 
esteticamente falando e fisicamente falando não é padronizado. Todo mundo parece ser 
bem livre é o que eu percebo. É bem espontâneo no trabalho e no dia-a-dia, então aqui 
acho que é bem tranquilo e o relacionamento é bem harmônico, resumindo”. 
 
“Nós não temos portas, as estações de trabalho são toda com divisória com 01 metro e 
meio de altura, com um pouco de reserva para os gestores, mas não tem porta. Então, a 
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facilidade. Isso já é para expressar, isso já é uma situação de expressar, deixar expresso a 
facilidade de acesso. Deixar expresso que a qualquer momento ele pode entrar para tirar 
uma dúvida. Eu posso chegar ali na porta para chamá-lo, abordá-lo, e.... Enfim, eu tenho 
bastante tranquilidade de dizer a você, que essa característica desse pensamento está 
disseminado”. 
 
“[...] e a relação de trabalho na empresa é excelente em todos os aspectos. É me sinto 
confortável e bem tranquilo. Eu me sinto tão bem que hoje não faria uma troca da empresa 
para outra empresa”. 
 
Todas essas afirmações podem ser confirmadas nos desenhos feitos por esses 

funcionários. As imagens que eles fizeram representando o poder são imagens com 

paisagens harmônicas, trabalhos de grupo, transformação positiva e equilíbrio.  

 
 
 

 

FIGURA 12 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 
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FIGURA 13 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 

 

 

 

FIGURA 14 - Desenho entrevistada nível técnico/operacional sobre o poder 
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As estratégias de GI usadas pelos entrevistados desse nível podem ser identificadas 

como autopromoção excludente. Os entrevistados pretendem passar uma imagem sempre 

positiva, exaltando suas qualidades e boas experiências e tentando esconder os pontos 

negativos. 

Uma das entrevistadas fala dos conflitos que existem na empresa, porém ela não 

assume esses conflitos na área dela, pois só consegue ver o lado negativo das relações, 

dentro da empresa, projetado nos outros: 

 
“acho que tem muita disputa, eu acho que tem muita política. As pessoas sempre querem 
mostrar para as outras que são melhores do que elas são. Aqui na empresa, no meu caso, 
as relações próximas das pessoas que trabalham comigo é tranquilo, é uma relação de 
trabalho normal”. 
 
“Então, tento não ter uma postura de ameaça, mas o próprio setor que realmente ameaça. 
Eu acho que eu tento minimizar isso, eu não sei o que te dizer. Eu percebo em 
brincadeiras, as pessoas tem receio do setor. O que pode acontecer e as decisões tomadas 
lá. Mas não específico de mim, de xxx. Sinto que eu, o contrário, se pode vir alguma coisa 
de ruim, xxx pode minimizar isso. Sinto isso, As pessoas me passam essa leitura”. 

 
 

Essa entrevistada tenta passar para a entrevistadora que a qualidade das suas 

relações é sempre boa, apesar dos conflitos que possam acontecer na sua área. Ela assume 

que existe uma certa tensão do seu setor com outras áreas, porém se coloca fora desse 

processo. Ela busca deixar claro que ela é um agente facilitador das relações e não parte 

atuante nos conflitos. 

A fala de outro entrevistado revela também essa tentativa de esconder o lado ruim 

através da posição ou da necessidade de atuação do cargo. Nessa resposta, esse gerente de 

contas diz que suas atitudes, enquanto pessoa, não ameaçam ninguém, mas que ele, 

investido do seu cargo, pode ter atitudes que não soam tão positivas assim aos seus 

interlocutores. 

 
“Eu acho que as atitudes do gestor (podem ameaçar alguém), não a do xxxx. O xxx é um 
cara muito tranquilo. A atitude do gestor pode ameaçar sim. Ele tem que tomar cuidado 
com o que ele fala, como ele age, porque, primeira atitude é o exemplo de não sobre o 
discurso dele, diferente de alguma coisa que ele pratica eu não convenço o subordinado” 
(Grifo acrescentado). 
 

 
Importante notar que, para se manter mais distanciando das reações negativas, ele 

usa a terceira pessoa para falar dele próprio. Isso demonstra como essas ações são 

rejeitadas por ele, conscientemente, na tentativa de fazer o que seria socialmente aceito, 
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mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que usa de tais estratégias, mas tenta camuflar isso 

usando novamente de projeção. 

Na entrevista de outra técnica, percebe-se novamente a tentativa de constatar 

características ruins nas relações alheias ao sujeito que fala. Nesse discurso, ela inicia 

fazendo críticas às relações dentro da empresa, porém, nas duas frases seguintes, quando a 

pergunta é relacionada claramente às relações que ela tem na empresa, ela inverte o 

discurso e não admite nenhum problema com seus colegas e superiores. 

 
“... as relações de trabalho são complicadas, têm pouca colaboração entre as equipes”. 

 
Ainda sobre as relações de modo geral, ela afirma: 

 
“ Relação entre superiores e subordinados?  Eu, atualmente, é meio de eu mando e você 
obedece. Hoje em dia tem sido assim. Eu mando e você obedece. Você tem que ir fazendo 
tudo que a empresa dê conta”. 

 
No momento em que a pergunta feita se refere objetivamente a ela, o discurso fica 

camuflado e ela se contradiz. 

 
[a relação entre ela e os colegas] “È mesmo de amizade, coleguismo e companheirismo. De 
modo geral é de coleguismo”. 
 
“Eu tenho muita facilidade de relacionamento entre as pessoas, de modo geral. Eu não 
tenho nenhum problema com minha gerência não”. 

 
 

A contradição se apresenta ainda mais evidente na frase abaixo. Interessante notar 

que essas perguntas foram feitas na sequência e que ela altera o discurso de um momento 

para o outro. Isso demonstra que a tentativa de negação dela, da sua dificuldade de relação, 

é tão mal vista e entendida por ela que rapidamente, diante da pergunta definida, ela fala o 

que ela imagina ser o aceitável para essas relações. 

 
“É aberta [relação com os superiores], com o gerente acima da minha gerente, é muito, 
muito profissional. Muito do tipo só somente só assunto de trabalho. Com a pessoa que 
convive e com a minha gerente imediata já tem um relacionamento diferente, porque a 
gente fica junta o dia todo. Tem uma relação mais de companheirismo menos de ... a chefe 
mandou e tem que obedecer. Entendeu?” 

 
 

Ela usa, inclusive, a mesma expressão que foi empregada com conotação negativa, 

para enfatizar que tem uma boa relação com sua superior. 
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Outro discurso, que chama a atenção pela tentativa explícita de tentar passar para o 

interlocutor uma imagem positiva, é de um dos funcionários mais antigos, entrevistado 

nessa pesquisa. Ele ressalta bem toda a dificuldade da empresa em fazer a transição de 

estatal para privada, faz críticas claras à forma como as relações acontecem na empresa e 

aponta para uma mudança de atitude própria. Por ter muita experiência, a imagem que ele 

procura passar é de respeito e competência, porém, aprendeu ao longo dos anos que seu 

comportamento gerava reações negativas nas pessoas: 

 
“Acho... ameaçar alguma pessoa? Hoje não, eu já fui mais, eu já fui mais rigoroso no 
passado, talvez sim. Quando eu troquei de área é, fiquei sabendo depois, que as pessoas 
estavam assim meus pêsames. Mas quando eu saí da área, hoje inclusive eu acho que é a 
área que o pessoal mais me respeita. Acho que sempre, fui assim, muito preocupado com 
meta, objetivo. Eu sempre tive muita consciência que essa relação é de trabalho,  e se a 
gente não trabalha tá um pouco deslocado. Então no passado eu já criei essa impressão de 
ser muito rigoroso, de muito rigoroso. Hoje eu até tento não passar essa imagem porque a 
gente acaba criando também... uma impressão errada em uma pessoa. Cria uma impressão 
em uma pessoa e essa pessoa divulga, as pessoas sem que te conheçam já começam a fazer 
pré-julgamento. Tenho cuidado disso”. 

 
 

Ele usa da autopromoção excludente, conscientemente. Aprendeu que deixar passar 

as informações negativas para os outros estava prejudicando sua imagem. Esse 

entrevistado já ocupou uma posição gerencial na empresa e atualmente trabalha como 

especialista de uma área. Não tem subordinados diretos. Sua mudança de atitude também 

resulta no fato de que, hoje, ele precisa das relações interpessoais bem estabelecidas para 

fazer seu trabalho, o que antes, no papel de gestor, não era tão evidente. Ele evidencia isso 

ao responder como ele faz para conseguir que algo seja feito. 

 
“Eu acho que manter contato com as pessoas, ter uma afinidade com as pessoas de forma 
constante, é melhor do que você ser extremamente agradável quando você precisa. Eu 
tento não ser agradável apenas quando eu preciso. Então é o que eu faço. Eu tento 
resolver diretamente com a pessoa que eu tenho que resolver e não envolver outras 
pessoas. E para fazer isso eu tento criar um relacionamento duradouro com as pessoas,  é 
a forma que eu tento resolver. Na maioria das vezes dá certo”. 

 
A estratégia de GI utilizada pelos profissionais do nível técnico operacional é 

fundamentalmente a Insinuação. Como já citado por Jones e Pittman (1982), essa 

estratégia é comumente utilizada por indivíduos que tem menos poder hierarquicamente, 

nas organizações. 
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Como, para esses profissionais, o poder é exercido, majoritariamente, de forma 

vertical, eles usam de simpatia, amizade, companheirismo, ajuda, influência, proximidade, 

demonstração de competência para conseguirem conquistar algo na empresa. 

 
“Aqui tem muita política, muito é... por exemplo. Eu sou cliente interno. A gente é da 
cobrança e a gente trabalha diretamente com as áreas de pós-venda, a gente tem aquele 
negócio de é, ter como, como eu vou falar? Ter uma amizade, ah... faz isso para mim por 
favor, depois eu te trago um chocolate. Não que seja um suborno, mas é um carinho para a 
pessoa fazer na hora. Mas eu acho que tem, e ainda é preciso. É preciso você conquistar 
mesmo para conseguir as coisas”. 

 
 

Essa funcionária técnica tenta até camuflar um pouco a sedução usada por ela para 

conseguir algo. Usa de eufemismos como: “política” e “amizade” para falar do jogo de 

sedução praticado por ela na conquista dos seus objetivos. Ela volta a falar sobre isso em 

outro momento da entrevista. 

 
 “Eu sempre faço a troca, é na maioria das vezes. Ah... se você fizer isso para mim eu te 
ajudo em tal processo. É na medida do possível”. 
 
 
Respondendo a pergunta o que faz uma pessoa ser poderosa, ela afirma: 

  
 

“É conhecimento no que está fazendo, acho que é respeito pelas pessoas, saber tratar as 
pessoas, acho é muito importante. Saber pedir, saber estipular as metas”. 

 
 

Outra técnica também enfatiza que se dá muito bem com todos na empresa, que sua 

relação é sempre de cordialidade. 

 
“É... como eu falei antes. Um sempre tentando ajudar ao outro. Mesmo que não seja a sua 
função.  E a sua tarefa. Chegou até a mim, pelo menos, comigo, por exemplo, a gente 
procura resolver ou então, direcionar”. 
 

 
E para conseguir o que deseja, ela afirma:  
 

 
 “A gente pede com jeitinho”. 
 

 
Como ela não está no topo da pirâmide, ela busca sempre a imagem positiva para 

passar os outros, por achar que assim tem mais chance de conquistar seus objetivos.  
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Em outro depoimento, uma técnica fala também sobre a forma como lida com os 

outros dentro da organização. Nota-se que ela é bem consciente nas suas atitudes e no 

papel que ela representa na empresa. Sobre sua relação com o gestor, ela afirma: 

 
“Não somos amigos, mas somos pessoas parceiras, bastante parceiras, de um  estar 
contando com o outro. É claro que o meu superior vai precisar mais de mim do que eu 
dele, mas é uma relação muito tranquila”. 

 
 

Essa técnica sabe perfeitamente que está situada abaixo na hierarquia, mas tem 

consciência de que sua atuação influencia diretamente no trabalho do seu gestor. Ela 

desenvolveu com ele uma relação harmoniosa, em que ambos saem ganhando. 

Com relação aos seus colegas, ela manifesta claramente a intenção em passar uma 

imagem positiva para os outros. Verifica-se a tentativa consciente dela em manter sempre 

um bom contato com seus interlocutores.  

 

“Boa... uma relação tranquila. Dificilmente eu vou ter problemas de relacionamento até 
porque eu tento evitar os problemas de relacionamento. É muito ruim você trabalhar em 
um ambiente que não seja bom. Os meus relacionamentos com os meus colegas eu tento 
fazer o melhor possível, principalmente... eu trabalho com algumas pessoas próximas a 
mim e pessoas por telefone. Graças a Deus, eu tenho boa aceitação com todo mundo. Eu 
sei. È uma troca de favores, se eu trato bem as pessoas me tratam bem. Eu sou receptiva, 
as pessoas serão receptivas comigo. Se eu estou ajudando as pessoas querem me ajudar. O 
meu relacionamento é o melhor possível com todos”(Grifo acrescentado). 
 

 
O discurso da secretária da diretoria é bastante interessante para se perceber o jogo 

de interesses dentro da organização. Hierarquicamente, ela não tem nenhum poder formal, 

mas como secretária do diretor, ela tem acesso direto a ele, conhece bem seus horários, 

seus hábitos e tem informações importantes sobre o dia-a-dia dele. Ela pontua muito bem o 

interesse que as pessoas têm em tratá-la bem. Ela sabe que não é uma questão pessoal, mas 

estratégica. Ela está lado a lado com o poder, não o detém, talvez não o exerça diretamente, 

mas tem a possibilidade de influenciá-lo: 

 
“Sou muito bem tratada aqui, sou muito bem recebida. Todo mundo precisa muito de mim, 
então acho que todo mundo me trata muito bem. Risos... Todo mundo já chega rindo, 
porque é sempre para pedir alguma coisa. A minha relação é muito como eu te falei, eu 
não tem contato profissional direto assim... dentro do trabalho operacional. É mais aquele 
favorzinho no dia-a-dia o meu relacionamento é um relacionamento gostoso. Não é aquele 
negócio de que: ah.. você não fez isso para mim, eu preciso dessa resposta para o meu 
trabalho.. não é isso. É: arruma uma sala para mim, arruma um café para mim, então 
assim é mais aqueles favorzinhos diários, então geralmente, é sempre pedido com jeitinho, 
ninguém chega mandando e impondo, que tem que ser assim. È bem tranquilo mesmo o 
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meu relacionamento com o andar todo. Fui muito bem recebida,  sou novata, aos poucos 
eu fui criando intimidade. E acho que agora estou bem inserida no grupo. Tá bem 
amistoso o nosso relacionamento”.  
 
Novamente pode-se observar, em mais esse discurso, que a tentativa dessa 

funcionária é passar ao seu interlocutor a imagem de ser amiga, confiável e competente. 

 
“Então, a relação que temos é parceria e confiança, não adianta é.. você querer impor 
alguma coisa. A pessoa tem que estar aberta, se não estão funcionando conversas, ou vou 
na sua gerência, vou ter que trocar. Tem uma relação de amizade, eu brinco muito. Mas eu 
gosto de colocar tudo separado. Brinco, brinco, mas na hora de trabalhar, vamos 
trabalhar. É assim que eu vejo e acho que deveria funcionar assim”. 
 
 
Essa mesma entrevistada usa outra estratégia de GI, que normalmente é usada 

juntamente com a Insinuação, a Exemplificação. Ela já inicia a frase falando de confiança 

como forma de se relacionar, uma das facetas usadas pela Insinuação, mas ela continua 

falando que sua boa imagem serve como exemplo para conquistar o que ela deseja: 

 

“Ter uma bateria de confiança, solicitando as pessoas fazerem com que elas, você dá os 
exemplos. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, no meu time de contas, eu dou exemplo do 
que eu faço. Ela tem que pegar esse exemplo como bom. Eu acho que eu faço o movimento. 
Aí é diferente, eu nunca posso usar do poder com eles, por mais que eles me servem, na 
hierarquia eles não estão subordinados a mim. São meu time, eu preciso deles. Eu coloco o 
poder, a palavra pesada. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que é tirar sempre... como 
fala, vantagem de uma posição para obter algum objetivo”. 
 
 
Interessante notar que ela não gosta da palavra poder, por associar o poder a algo 

negativo, mas exerce-o mesmo assim. Ela não aceita chamar de poder o que ela faz, pois 

para ela o poder está na hierarquia e ela não tem essa ascensão no organograma da 

empresa, mas ela tem influência sobre as pessoas e usa a si própria como bom exemplo 

para exercê-la nas suas relações dentro da empresa.     

Outra entrevistada do nível técnico também usa das duas estratégias de GI, 

Insinuação e Exemplificação, como forma de exercício de poder. Ela utiliza os vários anos 

de experiência na empresa, para se tornar um referencial para seus interlocutores e, assim, 

conseguir influenciar as atitudes.  

 

“Eu, por exemplo, tenho 23 anos na empresa. Eu conheço a empresa inteira e a empresa 
sabe quem sou eu. E aí eu percebo que para conseguir as coisas é mais fácil, tem mais 
porta aberta do que um outro colega que está recém-chegado teria. Mas não como assim, 
como forma de sedução não. É mais como uma questão de tempo que estamos juntos, que 
criou um vínculo maior”.  
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Ela tem muita consciência do seu poder dentro da empresa. Como a empresa zela 

muito pela parte relacional, pelo bom relacionamento e pelas pessoas que conhecem a 

dinâmica da empresa, ela tem um papel importante na organização, servindo realmente de 

referência para outras pessoas, mesmo não ocupando um cargo alto no organograma da 

organização. 

 
“As pessoas me respeitam muito aqui dentro da empresa até porque tem muitos anos que 
eu trabalho aqui. E tenho muito facilidade de relacionamento. Eu me relaciono muito bem 
com as pessoas. Eu não tenho cargo de chefia, mas eu consigo que as coisas sejam feitas. 
Eu tenho facilidade para falar e para expor e para escrever também. Então, normalmente, 
o que eu explico e o que eu falo para a pessoa que consigo mostrar para ela que aquilo 
mesmo que tem que ser feito. Na maioria das vezes, eu consigo o que eu quero por um 
telefonema. A forma de abordar a pessoa e a forma de conversar com a pessoa. Eu nunca 
peço nada com imposição, com força de palavra. Eu tenho que fazer, faça. Eu não faço 
isso”. 
 
As entrevistas do nível técnico operacional acompanharam a mesma tendência das 

entrevistas dos outros níveis. Apesar de a visão de poder estar amparada na hierarquia, 

esses funcionários aceitam e se relacionam bem com as estratégias de poder utilizadas na 

organização. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A partir das técnicas de GI, pode-se dizer que o poder se exerce de forma bastante 

sutil, de tal forma que os depoentes, com uma única exceção, não identificam relações de 

poder coercitivas. O discurso se faz em torno de vocábulos como cooperação, ajuda, 

diálogo, abertura, falar/ouvir, amizade, companheirismo. 

O discurso que se percebe é um discurso sem arestas: é o discurso da eficiência, da 

competência, da produtividade, do resultado. Não há problemas, não há atritos, não há 

nada que não possa ser resolvido por meio da colaboração e cooperação entre funcionários 

ou entre estes e seus chefes imediatos. 

Considerando a situação de entrevista como não-natural, percebe-se que a atitude 

dos entrevistados foi a de apresentar uma imagem idílica de si mesmas, das relações de 

trabalho e das relações com chefes e superiores, com o objetivo de passar uma imagem ou 

de influenciar a imagem a ser formada, a respeito deles, pelo entrevistador. Constatou-se, 

pela análise dos resultados, que os entrevistados utilizaram da autoapresentação excludente 

durante o contato com o entrevistador. De acordo com Leary (1996), pode haver três tipos 

de uso do GI: a autoapresentação autêntica, em que as pessoas agem de forma sincera; a 

autoapresentação cínica, em que pode haver exagero ou mentira, com o objetivo de evitar 

conflitos; e a autoapresentação excludente, em que características positivas são salientadas, 

em detrimento das características negativas. 

O poder não é exercido apenas de forma centralizada, de cima para baixo, mas pode 

se fazer de forma ascendente, em que todos participam do poder e o controlam, e todos, de 

alguma forma, exercem influência dentro da estrutura organizacional. Segundo Foucault 

(1975),  é um poder disseminado, em que todos controlam cada um. O poder produz prazer 

e discurso. É uma rede produtiva que conduz a uma unanimidade, a um sentimento de 

pertença, em que o indivíduo assume para si o poder da organização, fazendo parte da 

organização e internalizando seus valores. 

O poder relaciona-se a um saber que, também disseminado, pertence a todos e não a 

um só. Assim, poder e saber são coletivos, fazendo com que haja uma independência de 

uns em relação aos outros, assim como um poder de um sobre os outros. Há uma relação 

de independência e de interdependência. 
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Faz parte da estratégia de poder da organização suprimir os conflitos, 

administrando a partir das estratégias de GI de seus funcionários e criando uma 

“unanimidade” em torno da imagem da própria organização. Assim, a organização cria 

uma imagem positiva, reasseguradora, como elemento garantidor da própria eficácia.  

Apesar de o discurso do nível técnico/operacional a respeito do poder ser distinto 

do apresentado pelo nível gerencial e diretor, pode-se concluir que todos concordam que o 

poder é exercido dentro daquela organização e que seu exercício está legitimado pela força 

da hierarquia, pelo conhecimento técnico e pela experiência e conhecimento dos processos 

internos da empresa. Assim, de acordo com o que Max Weber (2005) chama de “poder 

legal”, as relações entre funcionários e chefes é justificada pela estrutura legal, hierárquica, 

tomada como natural e, portanto, normal. 

Quanto às estratégias de GI mais utilizadas, observou-se que, em todos os três 

níveis, existe uma predominância da Insinuação. Como já ressaltado anteriormente, essa 

estratégia é bastante comum nas relações em que há tentativa de exercício de poder. Nessa 

estratégia, o sujeito busca influenciar a percepção que o outro tem dele, se mostrando 

amável, amigo, parceiro, simpático e agradável. Esses comportamentos, além de 

facilitarem a interação entre as partes, não gera resistência no outro. O que o sujeito 

insinuante procura é gerar uma boa imagem, um afeto positivo.  

Interessante notar que essa estratégia combina perfeitamente com a forma de 

Autoapresentação que mais se manifestou nas entrevistas, a Excludente. Somente as 

informações positivas são interessantes para o insinuante. Na maioria dos casos, pode-se 

notar que o uso dessa estratégia é consciente, e não pareceu ser usada de forma cínica e 

manipulatória, com uma conotação depreciativa, que algumas correntes de estudiosos do 

GI identificam (CARVALHO; GRISCI, 2003), mas, sim, como algo natural, uma 

habilidade social que se manifesta em todas as relações interpessoais. 

A Insinuação é uma estratégia de GI que foi usada tanto pelo sujeito mais poderoso 

na escala hierárquica, quanto pelos menos poderosos. Ela tem essa mobilidade porque está 

baseada em recursos que estão de acordo com o que as normas sociais determinam como 

valiosas e aceitáveis. Ela usa de atributos que são socialmente aceitos e que se encaixam 

perfeitamente em qualquer manual de boa conduta, diferente de outras estratégias, como a 

intimidação, autopromoção ou suplicação, onde os indivíduos buscam influenciar o outro a 

partir de características menos lícitas como força, narcisismo e impotência. 

Da mesma forma que as pessoas confirmaram o uso de alguma estratégia de GI, 

elas também deixaram claro que conhecem o efeito dessas estratégias sobre elas e na 
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organização em que elas trabalham. Fica evidente nos discursos apresentados que os 

sujeitos dessa empresa conhecem os jogos de poder que estão sendo feitos lá dentro e 

sabem identificar quais as estratégias são mais comumente utilizadas. 

Por ser uma empresa originária de uma estatal, ela ainda preserva algumas 

características dessa antiga estrutura. Talvez, por isso, os jogos de poder sejam claros e, ao 

mesmo tempo, tão pouco rejeitados ou discutidos. Os funcionários são, em sua maioria, 

provenientes dessa antiga estatal e, mesmo os novos já estão há alguns anos na empresa, 

imbuídos do espírito que a constitui. A exceção a essa regra é somente um dos gerentes, 

recém-chegado na estrutura, que traz uma forma bem diferente de se relacionar com o 

poder e com os outros funcionários. Ele é o único que ainda contesta o poder instituído e 

dá sinais de insatisfação. Analisando o discurso dele, pode-se verificar que está buscando 

uma reação e uma nova forma de interação (ele não usa de insinuação para conseguir as 

coisas) para tentar romper o modus operandi da linha de poder, pois ele percebe 

claramente que, do jeito que as coisas estão apresentadas atualmente, ele não irá conseguir 

alcançar seu objeto de desejo, a diretoria. 

Pode-se verificar, pela análise dos discursos dos sujeitos entrevistados, que todos 

percebem a ação do poder dentro da organização. As estratégias de Gerenciamento de 

Impressão foram claramente identificadas pelos indivíduos e demonstradas nos discursos e 

nos desenhos. A ação do poder foi identificada pelos entrevistados como algo inerente à 

organização. Verificou-se, pelas afirmações dos entrevistados e por muitos desenhos, que o 

poder possui fluidez naquela empresa, e que pode ser exercido por todas as pessoas dentro 

da escala hierárquica. É um poder que circula (FOUCAULT, 2010) e não é estático nem 

localizado em uma única pessoa ou função. Apesar dessa concepção foucaultiana ficar 

comprovada pela análise dos diferentes discursos, notou-se que o poder nessa organização 

está baseado na hierarquia. Em todos os níveis pesquisados, apesar de muitos constarem 

que todos exercem algum tipo de poder dentro da organização, o poder formal é exercido 

pela posição da pessoa no organograma da empresa. As pessoas percebem e legitimam esse 

poder. Apesar de os discursos apresentarem uma visão, por vezes, estereotipada do poder, 

referido como ruim, mau, perverso, pode-se notar que essa é uma concepção do poder de 

forma geral, teorizada. Na prática, quando os entrevistados se referiam ao poder na 

organização pesquisada, eles tinham uma percepção diferente dele. Não sentiam esse poder 

ruim recaindo sobre eles e nem o usavam dessa forma. O poder nessa organização é 

exercido e percebido através das estratégias de GI relacionadas à geração de afetos 

positivos e não à coação. 
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Essa pesquisa não teve objetivo ser conclusiva nem estender seus resultados para as 

demais empresas. As exposições feitas aqui se destinam à análise somente dos funcionários 

dessa unidade. As limitações da pesquisa estão no fato de ter sido feita em uma única 

empresa e os dados coletados por acessibilidade. Além disso, é importante ressaltar que a 

própria metodologia pode ser considerada uma variável, à medida que os entrevistados 

também estão usando do Gerenciamento de Impressões para interagir com o entrevistador. 

A imagem passada durante a entrevista está carregada de intenções. O entrevistado quer 

deixar a impressão para o entrevistador de que a empresa é boa, que tem um bom nome no 

mercado e que ele faz parte da equipe bem estruturada e sucedida. 
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ANEXO 1 
 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. Como você vê (analisa, entende) as relações de trabalho dentro da sua empresa? 
2. De que maneira superiores tratam seus subordinados na sua organização? 
3. Qual tipo de relacionamento é mais frequente entre os colegas na empresa em que 

você trabalha? 
4. E os subordinados? Como eles se relacionam com seus superiores? 
5. Como você analisa sua relação com seus superiores? 
6. Como você analisa sua relação com seus subordinados? 
7. Como você analisa sua relação com seus colegas? 
8. As pessoas usam de ameaças para conseguirem que as coisas sejam feitas nas 

organizações? E na sua?(caso a resposta seja positiva) Como isso acontece? 
9. Você se sente ameaçado por alguém? 
10. Você acha que suas atitudes ameaçam alguém? 
11. As pessoas se utilizam de palavras e gestos sedutores (explicar que sedutores 

significa insinuar, oferecer favores)  para conseguirem que as outras realizem suas 
tarefas? 

12. Você já se sentiu seduzido dessa forma por algum membro da sua equipe de 
trabalho ( superior, colega ou subordinado)? 

13. As pessoas usam de exemplos bem ou mal sucedidos para solicitarem que algo 
desejado seja feito? (por exemplo: Eu fiz uma planilha que ficou ótima e foi muito 
elogiada, gostaria que você fizesse uma planilha para mim com as dados da nossa 
última reunião). 

14. Você vê em seu ambiente de trabalho pessoas usando a si próprio como exemplo 
para dar alguma ordem ou conseguir algum benefício? 

15. Isso já aconteceu com você? Cite uma situação. 
16. Na sua organização, existem pessoas que constantemente pedem ajuda para realizar 

alguma tarefa?  
17. Necessitam sempre de auxilio, do chefe, de algum para ou mesmo subordinado? 
18. O que as pessoas fazem nas organizações de um modo geral, para conseguirem que 

as outras façam algo que ela quer que seja feito? 
19. Como você faz para conseguir algo que você deseja que seja feito ou conquistado? 
20. Como as pessoas fazem para conseguir alguma coisa de você? 
21. Qual é a estratégia utilizada por você para conseguir obter algo que deseja? 
22. Para você o que significa PODER? 
23. Na sua opinião, o que indica que uma pessoa tem PODER em uma organização? E 

na sua organização? 
24. O que faz com que uma pessoa seja poderosa? Quais os tipos de atitudes e ações 

que caracterizam essa pessoa? O que ela faz para exercer o poder?  
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25. Existem perfis típicos de pessoas poderosas? Quais perfis seriam esses? Qual 
característica elas apresentam? 

26. Em sua opinião o que é autoridade? Existem diferenças entre exercer poder e ter 
autoridade? Quais são essas diferenças? (Para explicarmos ao entrevistado a 
diferença entre autoridade e poder caso o mesmo não saiba, vamos utilizar a 
definição formulada por Max Weber. Segundo ele: PODER é quando obrigamos 
alguém a fazer algo quando podemos fazer o uso de algum tipo de represália e 
AUTORIDADE é a habilidade de fazer com que uma pessoa faça alguma tarefa de 
bom grado por que temos influencia pessoal sobre ela – EXPLICAR PRIMEIRO E 
PERGUNTAR DEPOIS) 

27. Como você acha que o PODER é exercido nas instituições? 
28. Você acredita que todos dentro das organizações exercem algum tipo de PODER? 
29. Quem exerce poder na organização onde você trabalha? Quem são as pessoas que 

exercem poder em sua organização?  
a. De níveis hierárquicos superiores para níveis hierárquicos inferiores  
b. Do mesmo nível hierárquico 
c. De níveis hierárquicos inferiores para níveis hierárquicos superiores 

30. Gostaria que você citasse exemplos do exercício do poder na organização que você 
trabalha nos seguintes níveis: 

a. De níveis hierárquicos superiores para níveis hierárquicos inferiores  
b. Do mesmo nível hierárquico 
c. De níveis hierárquicos inferiores para níveis hierárquicos superiores 

31. Quem são essas pessoas? Quando essas situações ocorreram? Onde?  Por que? 
32. De que maneira você sente que as estratégias de PODER recaem sobre você? 

 
 

 

 


