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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, foram adotados os conceitos de poder, sujeito e discurso de Michel Foucault, 

a fim de investigar e comparar experiências vividas por executivos em empresas. As três 

noções estão estreitamente vinculadas na análise foucaultiana. Por meio da idéia de discurso, 

o controle é exercido, estabelecendo o que pode ser dito, por quem e onde. Discursos 

funcionam ordenando, produzindo e reproduzindo o poder. De seu lado, o indivíduo, seu 

corpo, gestos, comportamentos, desejos e identidade são moldados pelo poder e o servem. 

Pode-se dizer que o sujeito é constituído no e pelo discurso e responde aos imperativos desse 

mesmo discurso. Na pesquisa realizada, executivos foram convidados a falar sobre suas 

vivências no comando de empresas e sobre os acontecimentos que os conduziram à posição 

que ocupam. No final, pode-se observar, confirmando a teorização de Foucault, que poder, 

sujeito e discurso são ao mesmo tempo produtores e produtos um do outro, são construto e 

construção. Os resultados mostram os executivos com posturas muito semelhantes entre si. 

Conclui-se que o discurso do poder constrói e consolida sujeitos que respondem socialmente 

aos imperativos e desafios do poder e passam a ver a posição elevada que ocupam na empresa 

como um merecimento que recompensa seus esforços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

In this work, Michel Foucault concepts of power, subject and discourse are adopted to 

investigate and compare experiences of business executives.  In the foucaultian analysis these 

three concepts are closely related. Through the idea of discourse the control is exercised 

establishing what can be said, by whom and where. Discourses function ordering, producing 

and reproducing power. For his part, the individual, body, gestures, behaviours, desires and 

identities are shaped by power and serve it, the subject is established by  and through 

discourse and it responds to the imperatives of that speech. In the present write, executives 

were asked to talk about their experiences at the helm of businesses and about events that led 

to their position. In the end, was observed, confirming the theories of Foucault, that power, 

subject and discourse are producers and products from one another, construct and 

construction. The results show executives in very similar positions. It is concluded that the 

discourse of power builds and consolidates social subjects which respond to the imperatives 

and challenges of power. And the executives begin to see the high position they occupy in the 

company as a merit that rewards their efforts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Após mais de vinte anos atuando em organizações empresariais, a autora desta 

dissertação levantou muitas questões relativas ao dia a dia organizacional que abalaram 

verdades julgadas estabelecidas até então. As técnicas e métodos para atuar na área de 

recursos humanos não faziam mais sentido e, em muitas situações, traziam-lhe a sensação de 

estar enganando ou sendo enganada por esses mesmos métodos. 

Quando se atua na área de gestão de pessoas, tem-se um cotidiano rico em situações 

inesperadas. Uma vez que o papel do psicólogo organizacional é contribuir na mediação de 

conflitos, nesse lugar se tem a oportunidade de vivenciar os mais diversos tipos de problemas 

e soluções, com momentos de vitórias vividos com intensa alegria, e/ou dores profundas pelas 

frustrações e fracassos que parecem também inevitáveis. 

O emprego das técnicas de gerenciamento de pessoas, os métodos de processos 

seletivos, os programas de desenvolvimento e os planos de avaliação de desempenho parecem 

que vão, aos poucos, mostrando-se sem a eficácia esperada para construir um local de 

trabalho adequado dentro das organizações. As tentativas de se criar ambientes agradáveis, 

relações saudáveis e estímulos à realização no trabalho vão mostrando alguns empecilhos que 

parecem instransponíveis. 

Entre todas essas dificuldades, as relações entre os chefes e os subordinados se 

mostraram como as mais complexas e se constituíam nas principais fontes de insatisfação e 

estresse no trabalho.  

Embora existam diversas posturas de liderança, pôde-se perceber nas experiências de 

trabalho a predominância de formas autoritárias. Nessas situações, as agonias e os encantos 

do poder puderam ser vistos com grande proximidade. Nas atividades do ainda chamado setor 

de recursos humanos – ou outro nome que se dê –, fica-se ao lado de quem exerce uma 

posição de poder, observando que este é utilizado muitas vezes com arrogância e prepotência. 

No entanto, também não é raro encontrar sujeitos cientes de seus exageros. Ainda que 

convictos de que esse não seja o melhor caminho, eles se apresentam como que submissos a 

um imperativo externo, cedendo a esse comando com uma docilidade até comovente. São 

homens que se dizem preocupados com os outros, homens que se julgam bons homens para 

usar palavras utilizadas por eles mesmos. 

A impressão de impotência nas tentativas de intervenção para minimizar o sofrimento 

nesses embates, a sensação de pouco compreender ou a impossibilidade de modificar a forma 
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com que se davam essas relações desequilibradas motivaram a empreender a presente 

investigação.  

Os estudos sobre liderança, como o clássico O Gerente Eficaz (1981), de Peter 

Drucker; o capítulo de Gary Yukl, “Liderança carismática e transformacional”, no livro de 

Bergamini e Coda (Orgs.), Psicodinâmica da Vida Organizacional (1997, p. 259) bem como 

nos textos de Kenneth Blanchard et al., O Gerente Minuto (1997) e Liderança e o Gerente 

Minuto (1986), que abordam a liderança situacional; têm ênfase nos processos de tomada de 

decisão e como a eficácia gerencial pode ser aprendida. Mas quando se trata do indivíduo que 

exerce o poder, esses trabalhos se restringem a discussões sobre o seu modo de agir e gerir a 

organização, com foco nas características de personalidade de cada um deles e aquelas que 

melhor se adéquam ao papel de líder. Comumente, a perspectiva do sujeito que exerce o poder 

é ignorada. 

Neste trabalho, iniciou-se os estudos pela perspectiva jurídica, percorrendo caminhos 

do direito no trabalho, com abordagem do assédio moral nas relações laborais. Essa via, no 

entanto, mostrou-se insuficiente e superficial para responder às inquietações desta pesquisa 

uma vez a eventual acusação do assediador, finalizaria o processo, na melhor das hipóteses, 

com uma indenização financeira para recompor o sofrimento vivido.  

O que se pretendia era compreender por que as pessoas que ocupavam essas posições 

eram capazes de atitudes tão díspares, tão contraditórias. Queria-se aproximar-se desses 

sujeitos – compreender sua estrutura emocional, entender suas justificativas e o que 

impulsionava suas ações. Compreender, especialmente, os sujeitos que têm a posição de 

poder – como eles se sentiam, como eles chegavam ou adquiriam o poder, qual o prazer e (ou) 

o sofrimento que esse poder lhes dava e até que ponto eles poderiam adotar posturas ou 

comportamentos diferenciados de suas convicções para se manterem na posição de poder.  

Apreender como o poder se realiza nas relações de trabalho e alcançar a relação entre 

quem ocupa a posição de poder e quem se submete a ele foram questões que se multiplicaram, 

apontando para respostas complexas. O objeto deste estudo foi, dessa forma, se afunilando 

para se concentrar nas questões relacionadas às relações de poder nas organizações 

empresariais contemporâneas, considerando os sentidos atribuídos a essas relações por 

aqueles que exercem a posição de poder. 
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Para este estudo, adotou-se a perspectiva apresentada por Michel Foucault,1 que trata 

dos temas poder, sujeito e discurso. Embora haja grande produção literária sobre esses temas 

dentro da visão de Foucault, observou-se uma ausência de pesquisas voltadas especificamente 

para a compreensão das relações de poder dentro de organizações empresariais, tendo em 

vista os sujeitos contratados por essas organizações para exercerem o poder de comandá-las, 

de geri-las.  

Assim, delimitaram-se o objeto e o objetivo de investigação: o poder e o sujeito nas 

organizações empresariais, buscando compreender o sentido que esses sujeitos que exercem o 

poder atribuem a essa experiência em suas relações de trabalho. Nos papéis de chefe, líder, 

gerente, diretor, numa hierarquia estabelecida, encontra-se aquele que tem o poder instituído 

pela organização. Indaga-se como esse sujeito alcança essa posição, como se equilibra diante 

dos desafios e armadilhas que aparecem, quais os pontos de maior prazer e sofrimento, enfim 

quais os sentidos que permeiam essa vivência. O que o exercício desse poder lhe traz, o que o 

aproxima de outros sujeitos e se há, afinal, alguma convergência entre modos de viver essa 

experiência. 

Para realizar a pesquisa de campo, foram escolhidas empresas nas quais se pudesse 

entrevistar o executivo de cargo mais alto na hierarquia organizacional, aquele que estivesse 

na posição máxima de mando. Ou seja, mesmo que os entrevistados ainda tivessem algum 

nível de subordinação, foram escolhidos para as entrevistas aqueles que apresentassem um 

elevado grau de autonomia e autodeterminação no trabalho. Essa condição reduziu em muito 

a possibilidade de escolha dos participantes, pois o acesso ao executivo mais alto da 

hierarquia organizacional nem sempre é facilitado – ao contrário. Esses são executivos com 

agendas cheias, com pequena disponibilidade de se abrirem e pouca ou nenhuma vontade de 

falarem francamente sobre o poder e os sentidos atribuídos a essa posição. Era necessário, 

portanto, alcançar um bom nível de confiança entre pesquisadora e pesquisados. 

Dessa forma, foram convidados executivos com quem a pesquisadora já tinha um 

conhecimento pessoal ou algum contato prévio. Optou-se por realizar um estudo que buscou 

descrever a história de vida e a trajetória profissional de quatro empresários, focando-os como 

casos particulares, reveladores de processos de constituição desses sujeitos e de suas práticas 

de poder, o que pode ser visto como uma investigação envolvendo microprocessos sociais.   

                                                 
1 Esta escolha está fundamentada nas leituras feitas de parte da obra de Michel Foucault e que constam das 

Referências deste trabalho. 
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Dentro dessa perspectiva, foram então levantadas as seguintes questões para este 

trabalho: 

1. Como os sujeitos que detêm o poder instituído em organizações empresariais dão 

sentido a essa experiência?  

2. Como esses sujeitos descrevem a trajetória que os levou a alcançar as posições de 

poder?  

Tomando a visão de Michel Foucault, a intenção do trabalho de investigação não é a 

de responder a essas perguntas, interpretando o que foi dito por esses sujeitos, mas 

essencialmente descrever o que foi dito. Para o autor, não se deve “tratar os discursos como 

conjunto de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), 

mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (Foucault, 2005, p. 

71).  

Dessa forma, o que traz este trabalho é um conjunto de entrevistas com executivos, 

considerando nesse discurso as perspectivas do poder e como ele é exercido, como o sujeito é 

constituído e os sentidos que ele atribui ao exercício do poder.  

Acredita-se que as reflexões empreendidas a partir desta investigação possam trazer 

contribuições aos profissionais que atuam na gestão de pessoas para um entendimento das 

relações de poder nas situações de trabalho, colaborando para melhor compreensão do 

fenômeno. Compreender é o primeiro passo para haver alguma possibilidade de intervenção. 

Nesse caminho, o registro da presente pesquisa foi assim dividido: um primeiro 

capítulo, no qual é feita uma apresentação sobre a noção de poder por meio de uma revisão 

dos principais trabalhos que abordam o tema. Em seguida, no segundo capítulo, explorando a 

visão de Michel Foucault, é descrita a noção de sujeito proposta pelo autor, indicando a 

maneira como esse sujeito é constituído e as implicações sociais dessa constituição. Na 

sequência, no terceiro capítulo, é abordado o tema poder dentro da visão foucaultiana, 

delimitando os conceitos de poder disciplinar e biopoder, como essas formas se realizam e as 

possibilidades de resistência do sujeito. No quarto capítulo, é apresentada a metodologia 

utilizada para a pesquisa, a análise arqueológica do discurso dentro da perspectiva de 

Foucault. A partir daí, são transcritos alguns trechos das entrevistas, apresentados em tópicos 

que se mostraram recorrentes e que ajudam a identificar os sentidos das experiências 

relatadas. Nessa parte, são tecidos breves comentários que visam a facilitar essa identificação. 

Nas considerações finais, é feita uma reflexão sobre os temas apresentados, tratando da 

conexão entre a ordem do discurso e o poder. 



1 A NOÇÃO DE PODER 

 

 

Para os romanos antigos, a palavra poder (do latim potere) era o direito de deliberar, 

agir e mandar e a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, ou o império de dada 

circunstância, ou a posse do domínio, da influência ou da força. O termo ganhou força no 

século XIII quando surgiu o substantivo pela junção do verbo potere (poder, ser capaz de), a 

locução do adjetivo potis (senhor, possuidor) e o verbo sum (ser, existir), significando a 

capacidade de decidir, ter voz de mando, ter autoridade, governar (Houaiss, 2001). 

Com essas noções ligadas à origem da palavra, as questões relativas ao poder e aos 

problemas derivados das relações de poder foram estudadas por alguns autores que trazem 

diferentes olhares sobre o tema.  

Nas ideias marxistas, bem como, de alguma forma, nas weberianas, a noção de poder 

encontra-se calcada na estrutura hierarquizada, na luta de classe e nas relações de produção. 

No tratamento que Marx dá à noção de poder na organização capitalista contemporânea, 

sobressaem os argumentos da dominação, da submissão e da posse. 

Em Marx (1974), o poder se origina suportado por interesses que surgem nas relações 

de produção e que envolvem a propriedade e o controle desses mesmos meios de produção. O 

autor argumenta que as classes conservam seus interesses estruturalmente condicionados, 

independentemente de outras forças de identidade. A base econômica no modo de produção 

capitalista é a posse do capital, e essa posse torna-se a fonte do poder tradicional por 

distinguir o capitalista dos operários. Estes, como não possuem o capital, vendem a sua força 

de trabalho, seja ela física ou intelectual. 

Weber “admitia que o poder era derivado da propriedade e do controle dos meios de 

produção, mas argumentava que o poder não se reduzia exclusivamente às categorias 

dicotômicas de propriedade e não propriedade como proposto por Marx” (apud Clegg & 

Hardy, 2001, p. 262). O pensamento weberiano indica que o poder tanto pode ser derivado da 

propriedade quanto do conhecimento sobre as operações. Dessa forma, numa organização, 

quem detém condições para o controle dos métodos de produção para influenciar 

tecnicamente na produção é também um portador de poder. Essas influências espelham o jogo 

de poder e as resistências que se baseiam na expressão do conhecimento e da experiência. 

Clegg e Hardy (2001) esclarecem que o ponto de vista weberiano altera a perspectiva 

de Marx, propondo um caráter relacional, no qual prevalece uma vontade sobre outra, 

denotando a dicotomia dominação-submissão, em via de mão dupla, pela possibilidade de 
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resistência. Isso leva a crer que, para Weber, no seio das relações de poder, há a possibilidade 

de se conduzirem relacionamentos sociais, conforme os interesses de cada um ou de cada 

grupo, mesmo sob o peso da estrutura hierárquica. Para ele, as estruturas de dominação 

patriarcal, carismática e racional-legal estão presentes em todos os tipos de relações da e na 

produção, tanto como nas relações sociais. 

Parte de Weber (1998) a definição de poder que mais se assemelha ao senso comum: 

“o poder significa a possibilidade de fazer triunfar no seio de uma relação social a sua própria 

vontade, mesmo contra resistência, qualquer que seja a base em que se sustenta tal 

possibilidade” (p. 43), embora esteja claro que esse triunfo possa estar repleto de conflitos e 

contradições, uma vez que não vai apagar a identidade dos que a ele se submetem. 

Inspirado na linha de pensamento de Marx (1974) e de Weber (1974), Galbraith 

(1984) apresenta, no âmbito das organizações, nas últimas décadas do século XX, sua 

explicação de como o poder é exercido. Para ele, o exercício do poder deve ser estudado não 

só nas relações de produção, mas fundamentalmente nas relações com a organização para o 

alcance dos seus objetivos. A organização é a nova fonte do poder e os trabalhadores 

vinculam-se à estrutura organizacional, submetendo-se aos seus objetivos. O que determina o 

poder da organização é o fato de esses objetivos serem compartilhados e buscados pelos que 

dela fazem parte. 

Já Crozier (1983) analisa o poder como um fenômeno próprio do relacionamento, 

sendo visto como um fenômeno de integração e suscetível à confrontação, à transferência e à 

troca. Para ele, é possível chegar a uma análise sobre o poder a partir de uma definição que 

envolve mais que as medidas de força:  

 

[...] se considerarmos os fenômenos do poder, não mais sob o ângulo único 
de um detentor do poder, mas como relações entre indivíduos ou entre 
grupos e, no limite, como processos que atingem, com seus objetivos e suas 
regras de jogo, a organização ou o sistema organizado do qual participam 
diversos protagonistas (ou que eles constituíram para as necessidades de sua 
relação) (p. 20). 

 

O poder, conforme exposto pelo cientista político americano Robert Dahl, citado por 

Crozier (1983), define-se como: “O poder de A sobre B é a capacidade que A tem de obter 

que B faça alguma coisa que não teria feito sem a intervenção de A” (p. 22). Em sua 

simplicidade, essa definição indica a influência de A sobre B, subentendida na forma de jogo 

de forças para a consecução de algo. Vê-se que as ações desenvolvidas por B estão 

estritamente relacionadas ao mando de A, de quem B está sob o jugo.  
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Sob esse prisma, o poder se concebe na perspectiva de um objetivo, o que significa 

que o jogo do poder obedece sempre de certa forma às regras de uma racionalidade fundada 

sobre a eficácia. Mas ele explora, ao mesmo tempo, a existência de certos fenômenos afetivos 

poderosos e indica que o jogo do poder encontra-se igualmente condicionado pelas possíveis 

reações afetivas dos indivíduos que se comprometem e que não deixarão de ser afetados 

(Crozier, 1983). 

Em uma visão interpretativista, o posicionamento de Barus-Michel (2004), a partir da 

perspectiva da psicologia social clínica, enfatiza o poder, apontando que “desde os 

primórdios, a relação de poder é instável e ambivalente” (p. 111). Ela coloca que o poder está 

 

[...] no cerne mesmo das relações sociais. Nesse encadeamento estruturado 
pela instituição, tudo concorre para o poder: a pressão das necessidades e 
demandas, as imposições das necessidades, a força dos investimentos, a 
urgência da organização, a exigência dos valores advindos da ação, mas que 
a ela retornam. Os poderes são suscitados e reunidos por esse jogo 
vertiginoso de forças, ao ponto de se dizer que as relações sociais aí 
tramadas não são outras senão relações de poder.  [...] Os poderes são, de 
certa forma, os movimentos da psicologia social (Barus-Michel, 2004, p. 
99). 

 

A autora segue ressaltando toda a dificuldade que o conceito de poder traz pela 

imprecisão com que é utilizado na linguagem cotidiana:  

 

[...] Há noção mais utilizada do que essa? Com toda razão certamente, 
embora a propósito de tudo, mas nem por isso sem evitar confusão, 
ambiguidades que geralmente transformam o poder em uma força perversa 
ou invejável, mágica em todo caso, que alguns detêm, outros assediam, e que 
submete a maioria a seu intolerável fardo (Barus-Michel, 2004, p. 100).  

 

Para Barus-Michel (2004), as relações de poder não são isoladas, mas, ao contrário, 

formam um tecido social, repercutindo umas sobre as outras. Assim, o dominador aqui pode 

ser o dominado ali; e, a partir desses jogos de poder, nasce o jogo social.  

Na perspectiva freudiana adotada pela autora, o poder é visto como um jogo de 

imaginário e de signos, no qual o chefe é aquele que dá ao grupo dos dominados a ilusão de 

amar a todos com igual amor, o que permitiria a eles, os dominados, uma identificação ideal, 

podendo se reconhecer no dominador como num efeito de espelho: “Ele nos ama, ele é forte, 

somos grandes e fortes como ele” (Barus-Michel, 2004, p. 104). A dependência aqui é muito 

estreita. Se ele merece o amor do chefe, é possível que ele valha alguma coisa e, por isso, ele 

seja capaz de se amar também. 
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Também entre os principais trabalhos de pesquisa de campo nessa área, pode-se ainda 

ressaltar O Poder das Organizações, de Max Pages et al. (1993), num estudo que buscou 

compreender o exercício do poder nas organizações, o controle exercido no âmbito das 

organizações sobre os homens e os conflitos gerados no seu interior. Nesse livro, os autores 

trouxeram contribuições que se iniciam com uma visão estrutural do poder nas organizações e 

vão, gradativamente, mergulhando nos processos subjetivos dos envolvidos.  

Para Pages et al. (1993), a organização funciona, por um lado, como uma imensa 

máquina de prazer e, por outro lado, como uma imensa máquina de angústia. Essa angústia é 

provocada pelos mecanismos de controle, que têm um caráter ilimitado, mas são 

compensados pelos múltiplos prazeres que a organização oferece, especialmente os prazeres 

do tipo agressivo: de conquistar, de dominar os clientes, os colegas, de superar e de se 

autodeterminar. Esse tipo de compensação, seguramente favorece a integração dos 

trabalhadores à empresa, pois atua no nível inconsciente.  

Na visão dos autores: 

 

[...] o salário, as alegrias do poder que cada um à sua maneira desfruta, de 
uma forma ou de outra, em seu nível, amenizam as dúvidas, os escrúpulos 
morais que possam nascer, fazem com que suportem os conflitos inerentes 
ao sistema psicológico, a angústia permanente, o vazio interior, a pobreza da 
vida particular e das relações pessoais (Pages et al., 1993, p. 29). 

 

Aqui, o maior risco é de haver, consistentemente, um empobrecimento do sentimento 

de identidade.  

Osvaldo J. Lopez-Ruiz (2007), em seu trabalho Os Executivos das Transnacionais e o 

Espírito do Capitalismo: Capital Humano e Empreendedorismo como Valores Sociais, 

apresenta as noções de empreendedorismo e capital humano e demonstra como esses termos 

trazem uma nova concepção de indivíduo orientado para o planejamento, financiamento, 

gestão e avaliação de si como um negócio. Resultado da pesquisa de doutorado em sociologia 

desenvolvida na Unicamp, o trabalho faz um percurso na história do pensamento social desde 

o final do século XIX, enfocando a construção de uma nova concepção do sujeito capitalista. 

López-Ruiz (2007) chama a atenção para o fato de que a representação desse sujeito 

como herói inovador e moralmente disciplinado pode ser capaz de conferir sentido às 

atividades produtivas, abordando tangencialmente as relações de poder que se desenrolam nas 

situações de trabalho. 

José Henrique de Faria (2004), utiliza as noções marxistas de estrutura e 

superestrutura para avaliar como operam as instâncias manifestas (regramento e estruturas) e 
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ocultas (relações subjetivas e inconsciente individual) nas configurações de poder e controle 

das organizações, para mostrar como funcionam o que ele chama de “instâncias manifestas” 

(p. 202) – os regramentos e as estruturas – e as “instâncias ocultas” (p. 202), que são as 

relações subjetivas, e o inconsciente individual – nas configurações de poder e controle das 

organizações, utilizando, dentre as perspectivas, um resgate do marxismo. Em seus três 

volumes da Economia Política do Poder, o autor traz uma densa e sólida discussão sobre as 

relações de poder nas organizações numa perspectiva crítica.  

Jacqueline Tittoni (1994), numa pesquisa realizada em uma empresa da área 

petroquímica, apresenta a visão do que é o trabalho por meio da produção de bens e valores 

que constrói a sociedade e tem um significado mais íntimo, que é o de inscrever o ser humano 

nas relações com seus semelhantes e com o mundo realizado por ele onde o sujeito se re-

conhece, se realiza e se apresenta à sua sociedade com uma condição que é efetivamente 

“sua”. Nesse trabalho, a autora aborda o simbólico e suas implicações na produção das 

subjetividades e na legitimação dos mecanismos do poder. 

Lima (1995), em Os equívocos da excelência, buscou exercitar uma postura crítica, 

chamando a atenção para os programas de qualidade e procurando entender o impacto dessas 

novas formas de gestão do trabalho e o choque sobre os trabalhadores nessas empresas. 

Apelidando de novas receitas os programas para intermediar as relações entre chefes e 

empregados, a autora mostra como esses programas traduzem novos desequilíbrios do poder 

institucionalizado.  

Após esse percurso sobre o tema poder, foram eleitos os trabalhos de Michel Foucault 

como referência para a constituição da base teórica deste trabalho. Com maior ênfase nas 

obras A Arqueologia do Saber (2005), Vigiar e Punir – História da violência nas prisões 

(1977), Microfísica do Poder (1986), A Hermenêutica do Sujeito (2006), A Ordem do 

Discurso (2003a) e Ditos e Escritos (2003b), foram encontrados caminhos para o problema 

levantado neste trabalho de pesquisa. 

Para Foucault, todos os temas devem ser pensados dentro do seu contexto. Assim, na 

modernidade se vê que na medida em que foram mudando as relações sociopolíticas e 

econômicas, também foram sendo produzidas novas relações mais adequadas às necessidades 

de um poder que se tornava dominante.  

Ao ser apresentada a visão do filósofo sobre o poder, é preciso compreender que, 

intimamente relacionado a essa temática, encontra-se o desenvolvimento da noção do sujeito.  

Foucault parte da crítica ao humanismo e à visão de homem que essa corrente de pensamento 

traz. Pela perspectiva do filósofo, “não somente o humanismo não existe nas outras culturas, 
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mas está provavelmente na nossa cultura na ordem da miragem” (Foucault, 1994, p. 1) e não 

cabe à filosofia minorar a angústia da existência humana, adocicando a vida dos homens, ou 

ainda prometer-lhes algo como uma felicidade. Ele assim revela que o surgimento do 

humanismo se deu “não tanto porque se teve um cuidado moral com o ser humano, que se 

teve a ideia de conhecê-lo cientificamente, mas é pelo contrário porque construiu-se o ser 

humano como objeto de um saber possível e que em seguida desenvolveram-se todos os 

temas morais do humanismo contemporâneo” (Foucault, 1994, p. 1).  

O pensamento ocidental contemporâneo foi marcado pela pergunta “o que é o 

sujeito?”. Principalmente a partir de Descartes, filósofos construíram a ideia do sujeito como 

indivíduo, autônomo, livre, como uma substância que existiria a priori, com uma essência a 

ser descoberta, estudada, revelada. Eles buscaram compreender o porquê de o homem se 

reconhecer como uma unidade separada do mundo externo.  

Em seu livro Microfísica do Poder Foucault (1986), afirma que:  

 

Não se trata de conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo elementar, 
átomo primitivo, matéria múltipla e inerte que o poder golpearia e sobre o 
qual se aplicaria, submetendo os indivíduos ou estraçalhando-os. 
Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos 
sejam identificados e constituídos como indivíduos é um dos primeiros 
efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder: é um de seus 
primeiros efeitos (p. 103). 

 

Nessa linha de pensamento, este trabalho discorre sobre o individuo no seu contexto, 

sendo ele – o indivíduo –  um efeito do poder e ao mesmo tempo seu centro de transmissão. O 

poder atravessa o indivíduo que ele próprio constituiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 O SUJEITO EM FOUCAULT 

 

 

“Desalienar o homem?”, pergunta-se Foucault. Mas, para isso, é preciso perguntar-se 

primeiro: “o homem existe?” (Foucault, 2003b). Com essa pergunta, introduz-se o 

pensamento do filósofo sobre o tema do sujeito, que sempre esteve atrelado com o tema do 

poder.  

Em sua obra, Michel Foucault pesquisou sobre como os indivíduos se transformam em 

sujeitos, o que ele chamou de processo de subjetivação, buscando fazer a genealogia da noção 

de sujeito. Ele sintetiza suas ideias na frase: “É uma forma de poder que faz dos indivíduos 

sujeitos” (apud Dreyfus & Rabinow, 1995, p. 235). 

Foucault anunciou em As Palavras e as Coisas (2002) a morte do Homem. Desde 

então, essa afirmação gerou intensa polêmica pelos dois pontos cruciais da discussão: 

 

O homem não é, segundo Foucault, uma realidade plena, o ser concreto que 
vive, luta, trabalha, fala, e que conquistou a natureza, subjugou suas forças e 
sobre ela estabeleceu um império. Não, o homem é apenas uma figura do 
saber contemporâneo, efeito produzido pelas novas estruturas da episteme 
surgida no fim do século XVIII, presentes na filologia, na biologia e na 
economia (Bruni, 1989, p. 5). 
 

No atual estágio do conhecimento, o homem foi concebido como o sujeito. Por essa 

via, o homem é visto como centro da história, ativo e autor de seu próprio ser, capaz de 

realizar as transformações, as revoluções, capaz de construir sua liberdade ou conquistar a 

natureza. É suportado no projeto do que deve ser e o que deve realizar que o homem moderno 

se revela como sujeito, construindo-se a si próprio (Bruni, 1989). 

Contrário às principais argumentações, e ao invés de exaltar o homem ou procurar as 

razões que possam impedi-lo de realizar suas potencialidades e de apresentar o homem como 

um ser possuidor da liberdade alcançável pela ciência ou pela consciência, Foucault inicia 

suas pesquisas na busca da compreensão de como esse homem foi efetivamente construído 

pela modernidade. O trabalho do filósofo se detém em analisar o processo de sujeição, como 

esse homem se tornou sujeito, ressaltando o conjunto de obstáculos que antecedem a essa 

constituição dos sujeitos.  

 

Inteiramente descrente do poder redentor da razão reflexiva, em quaisquer 
das suas formas contemporâneas, de Hegel a Sartre, Foucault vai tentar 
mostrar, numa postura decididamente não-filosófica, como, a partir de 
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mecanismos sociais complexos que incidem sobre os corpos muito antes de 
atingir as consciências, foram-se dando historicamente mil formas de 
sujeição: os homens são, antes de mais nada, objetos de poderes, ciências, 
instituições (Bruni, 1989, p. 5). 

 

As sociedades modernas assim desenvolveram o conceito de indivíduo sobre o qual se 

aplicam os procedimentos disciplinares, separando-os, individualizando-os e identificando os 

sujeitos. Pelas técnicas estatísticas, científicas, racionais, foi se tornando possível compará-

los, classificando-os entre si, criando uma média construída para o seu grupo (Prado Filho & 

Martins, 2007). 

Para Foucault, a figura do indivíduo merece atenção considerando que o homem não é 

“naturalmente” um indivíduo, mas é constituído como tal. O indivíduo é exatamente aquilo 

que está sendo produzido nos discursos modernos em correlação com formas de categorias e 

classificações que contribuem para a normalização social. Também a racionalidade e a 

humanidade do sujeito moderno, mais que características intrínsecas à natureza humana, são 

construções históricas, figuras criadas pelos discursos racionalistas, humanistas, e pelo direito 

moderno. 

 

Aplica-se a mesma lógica às figuras do ‘cidadão’ e da ‘cidadania’, correlativas 
da política do Estado de direito, e também à figura do ‘sujeito psicológico’, ou 
da própria ‘instância psicológica’ – objeto da psicologia e campo de 
experiências do sujeito – que devem ser objeto de estranhamento, deixando 
como produções dos discursos e práticas de um tempo (Prado Filho & 
Martins, 2007, p. 4). 

 

Ao propor o conceito de sujeito, Foucault (apud Dreyfus & Rabinow, 1995) retoma o 

pensamento de Kant, que buscava responder “quem somos nós?” e que via o indivíduo 

moderno, o esclarecido, fazendo-se sujeito. Para Foucault, são as redes de micropoderes que 

constituem o indivíduo como sujeito, lembrando que a palavra sujeito tem dois sentidos: um é 

dado pela idéia de ficar sujeito a alguém por controle e dependência; o outro sentido é dado 

por se estar preso à sua própria identidade por meio de um conhecimento e autoconsciência.  

O filósofo ressaltou por diversas vezes que o alvo dos seus trabalhos não era o 

fenômeno do poder, mas criar uma história dos diferentes modos pelos quais os seres 

humanos tornam-se sujeitos, buscando compreender as formas de constituição do indivíduo 

moderno. Ao mencionar os mecanismos de objetivação e de subjetivação que concorrem 

como processos de constituição do indivíduo, Foucault (2006) explicita que o mecanismo de 

objetivação são as técnicas que tendem a fazer do homem um objeto, ou seja, referem-se aos 

processos disciplinares que tendem a tornar o homem dócil politicamente e útil 
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economicamente. O mecanismo de subjetivação se refere à arte que em nossa sociedade faz 

do homem um sujeito preso a uma identidade que lhe é atribuída como sua. 

Sob esse prisma, nota-se que não existe em Foucault um sujeito pré-estabelecido que 

estaria constituindo a sociedade e na qual se alojariam as relações de poder. Mas ao contrário, 

o sujeito é que é constituído, produzido dentro de uma conjunção de estratégias de poder. O 

sujeito é um produto das relações de poder, não seu produtor. Não há um sujeito essencial que 

estaria alienado por ideologias ou por relações de poder que encobririam sua visão da 

realidade. 

Foucault entende que esse processo de objetivar o indivíduo traz em si uma 

racionalidade que vai controlar o indivíduo para criar forças e discipliná-lo, constituindo o 

indivíduo como sujeito. 

 

Esse sujeito, portanto, está longe de ser o Homem autônomo, o cidadão 
esclarecido por sua própria decisão. [...] O indivíduo, visto como sujeito, é, 
antes de tudo, uma silhueta produzida pela sujeição, pelas tramas de 
pequenos poderes que se manifestam em práticas e demandam técnicas 
(Ghiraldelli, 2008, p. 78). 

 

Ao analisar os mecanismos dos sujeitos que falam, Foucault (2003a) aponta o ritual 

que “define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam [...] define os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o 

discurso” (p. 14). Os discursos, em sua concepção, identificam a “pertença de classe, de status 

social, ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou de 

aceitação” (p. 2). O filósofo afirma que pelo discurso “temos consciência de que não temos o 

direito de dizer o que nos apetece, que não podemos falar de tudo em qualquer circunstância, 

que quem quer que seja, finalmente, não pode falar do que quer que seja” (Foucault, 2003a, p. 

2). 

Em sua obra A Ordem do Discurso, Foucault (2003a) mostra uma possível resistência 

do indivíduo à sua entrada nessa ordem discursiva. Nessa apreensão, segundo ele, o desejo 

diz:  

 

Eu não gostaria de ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso. [...] A 
instituição responde: ‘você não tem por que temer começar; estamos todos aí 
para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito tempo 
se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas 
que o desarma, e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que 
ele lhe advém’ (p. 1).  
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Para ele, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos 

assenhorear-nos” (Foucault, 2003a, p. 3).  

Dessa forma, o indivíduo percebe os efeitos de poder. Efeitos produzidos por um saber 

que garante autoridade de fala. A questão do cuidar de si, de se tornar sujeito está inserida na 

ordem discursiva imposta. Dreyfus e Rabinow (1995) indicam que as possibilidades de 

resistência às estratégias de governo se traduzem, ao mesmo tempo, em totalizantes e 

individualizantes, mantendo o indivíduo restrito àquela identidade tida como sua.  

Assim, os discursos, sejam eles gramaticais, jurídicos, sexuais, religiosos, médicos ou 

outros são também objetos de estudo de Foucault, pois as práticas discursivas estabelecem os 

limites desse indivíduo na sua condição de sujeito: sua condição de sujeição e sua condição de 

identidade. Nesse espaço circunscrito, são as práticas das teias de poder que criam e 

constituem o que é denominado sujeito, o ideal de homem moderno, de homem esclarecido, 

de homem crítico que pensa por si mesmo.  

Com essas convicções, Foucault não quer materializar as instituições de poder como 

se fossem inimigos a serem destruídos, mas, ao contrário, o que ele desenvolve é o 

mapeamento e a descrição dessas técnicas que expressam as formas de poder.  

 

Essas técnicas se aplicam à vida cotidiana e ‘categorizam o indivíduo’, 
marcam-no com sua própria individualidade, ligam-no à sua própria 
identidade, impõem-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que 
os outros devem reconhecer nele. [...] as técnicas e formas de poder fazem a 
sujeição, tornam o indivíduo naquilo que ele tem de ser na modernidade, o 
sujeito – alguém com identidade e alguém que se sujeita, que está 
dependente, controlado, ativado e impulsionado (Ghiraldelli, 2008, p. 83). 

 

Para o filósofo, toda relação de poder implica, em última instância, uma estratégia de 

controle dos sujeitos nela envolvidos, mas cada um dos lados constitui um limite permanente 

para o poder do outro, um ponto de recuo possível. Em contrapartida, a estratégia de controle 

também representa um limite para as relações de poder. Nesse sentido, fica claro que não seria 

possível para as relações de poder existir sem pontos de insubordinação que, por definição, 

são meios de fuga, de resistência – de resistência violenta, de astúcia, de estratégias que 

invertem a situação – se não houvesse a possibilidade de resistência dos sujeitos, não seria 

necessário nenhum tipo de controle, de limite, de governo para a condução do outro. Para 

Foucault (1986), basicamente, a resistência é uma experiência de subjetivação, de autonomia. 

Segundo Foucault, a dominação de um grupo, uma casta ou classe, juntamente com a 

resistência e revoltas que, de outro lado, são um fenômeno central na história das sociedades e 
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os resultados dessa interação se manifestam de forma quase universal (Dreyfus & Rabinow, 

1995).  

Assim, ainda que o poder – e suas artimanhas de dominação – esteja infiltrado em 

cada indivíduo, pode-se observar que só pode haver relações de poder na medida em que este 

é livre, ainda que minimamente livre. Não pode haver relações de poder se não são livres os 

sujeitos envolvidos; “se há relações de poder em todo campo social, é porque há liberdade em 

todo lugar” (Passos, 2008, p. 36). 

Isso não significa, para o autor, negar que existem estados de dominação em que a 

margem de liberdade é extremamente limitada. O que ele recusa é que o poder seja visto 

como um sistema de dominação que controla tudo e que não deixa qualquer margem para a 

liberdade. O poder supõe uma espécie de jogo no qual as coisas podem se inverter, pois se um 

dos lados estiver inteiramente a serviço  não haveria necessidade do exercício do poder. Nas 

relações de poder existe forçosamente possibilidade de resistência, de busca de estratégias que 

possam inverter. 

Dessa forma e, por isso portanto, o poder, por si só, não é o mal. O que seria mal seria 

o excesso de poder e o seu uso também excessivo. A liberdade, para Foucault, por sua 

condição ontológica, é insubmissa e diz sempre não às forças que procuram aprisioná-la e 

controlá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 O PODER EM FOUCAULT 

 

 

Desde o século XVI, uma nova forma de poder político tem sido desenvolvida de 

maneira contínua, traduzindo-se no conceito Estado como uma nova estrutura política. O 

Estado, tal como se apresenta nos dias atuais, pode ser percebido como uma espécie de poder 

político que não desconhece cada indivíduo, mas que olha, de forma preponderante, o 

interesse de todos, ou de uma classe, ou grupo de cidadãos. Para Ramminger e Nardi (2008), 

“o poder do Estado (e esta é uma das razões para a sua força) é uma forma de poder, ao 

mesmo tempo individualizante e totalizante” (p. 22).  

Nesse sentido, as religiões – quase todas – contribuíram na construção de tal 

individualidade na medida em que muitas delas trazem como seu objetivo final uma promessa 

compensatória ou uma salvação individual após a morte. Essa artimanha do poder não apenas 

serve à comunidade como um todo, mas atende a cada indivíduo como único merecedor da 

salvação durante toda sua vida, bem como ainda na vida eterna. Essa forma de poder não pode 

ser exercida sem o conhecimento da mente humana, sem explorar suas almas, sem fazê-las 

revelar seus segredos mais íntimos. Isso implica um conhecimento da consciência e da 

capacidade de dirigi-la (Ramminger & Nardi, 2008). 

O objeto da investigação de Michel Foucault é justamente essa relação entre o poder e 

a constituição de sujeitos que se apresentam como aptos a seguir os preceitos de uma 

sociedade a qual regula comportamentos, esperando, dessa forma, por uma homogeneização 

de condutas e pensamento quase absoluta. Esse poder normativo, por conseguinte, amoldaria 

os sujeitos e seus comportamentos para que fiquem qualificadamente corrigidos, aptos a 

permanecer e a integrar plenamente determinado corpo social e a apresentar sempre condutas 

coletivamente aceitas. O poder normativo, então, produziria como resultado um indivíduo 

(sujeito) sem patologias sociais, concretamente plenipotente, apto a viver de acordo com 

regras sociais vigentes.  

Tal como já ressaltado, Foucault (1986) vê o poder como jogo de forças essencial à 

vida, estabelecendo que é impossível estarmos fora ou acima das relações de poder. Nesse 

sentido, o poder é uma operação positiva, que permeia as relações, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber. Em sua obra, o autor buscou sempre reconhecer o lado positivo do poder, 

diferenciando-o de autoridade e do domínio ou emprego da violência, sendo esta – a violência 

– vista como um possível instrumento, mas não como um princípio constitutivo do poder. 
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Um ponto que deve ser observado é o que pode ser chamado de “princípio da 

exterioridade” ou da “objetivação” do poder. Trata-se, nas palavras de Foucault (1999),  

 

[...] de não analisar o poder no nível da intenção ou da decisão, mas sim de 
estudá-lo sob a perspectiva de sua externalidade, no plano do contato que 
estabelece com o seu objeto, com o seu campo de aplicação. Trata-se, afinal, 
de buscar o poder naquele exato ponto no qual ele se estabelece e produz 
efeitos (p. 33). 

 

Para ele, o poder ainda deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 

algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de 

alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em 

rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 

exercer esse poder e de sofrer sua ação; os indivíduos nunca são o alvo inerte ou consentido 

do poder, são sempre centros de transmissão. A isso, ele chama de “princípio da 

circularidade” ou da “transitoriedade”, do ponto de vista que o poder se exerce em uma 

espécie de rede na qual os indivíduos estão, a cada momento, em posição de exercer o poder 

ou em posição de serem submetidos a ele. O poder é algo que circula incessantemente sem se 

deter exclusivamente nas mãos de ninguém: potencialmente, todos são, ao mesmo tempo, 

detentores e destinatários do poder, seus sujeitos ativos e passivos.  

Para analisar o poder, Foucault apresenta sua constatação de que o poder produz. Ele 

constrói; destrói e reconstrói; ele transforma, acrescenta, diminui, modifica a cada momento e 

em cada lugar a si mesmo e a cada coisa com a qual se relacione em uma rede múltipla, 

móvel, dinâmica, infinita. O poder é produção em ato.  

Ressaltando que as relações de poder antecedem ao surgimento do Estado, Foucault 

(1986) identifica duas formas de controle pelo poder: o poder disciplinar e o biopoder – que 

se complementam para alcançar o que depois ele vai chamar de produtividade do poder. Para 

entender o poder produtor, em lugar de uma análise histórica, o filósofo emprega o método de 

uma genealogia, ou seja, realiza um estudo histórico que não busca uma origem única e 

causal, mas que se baseia no estudo das multiplicidades e das lutas.  

Para ele, há uma simetria crescente entre poder e produção, poder e saber. Quanto 

mais poder se exercer sobre os indivíduos, maior será a sua produtividade; quanto mais o 

poder disciplinar os indivíduos, mais saber eles serão capazes de gerar. 

Assim, acompanhando as transformações sociais quanto às relações de poder ao longo 

dos séculos XVII e XVIII, Foucault constata que o poder da soberania vai sendo substituído 

gradativamente pelo poder disciplinar, transformando as sociedades em verdadeiras 
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sociedades disciplinares. O autor revela que, ao longo desses dois séculos, multiplicaram-se 

por todo o corpo social inúmeras instituições de disciplina, tais como: as oficinas, as fábricas, 

as escolas e as prisões – que passam a constituir seu objeto de investigação:  

 

O poder disciplinar é um poder que, em vez de se apropriar e retirar, tem 
como função maior ‘adestrar’, ou sem dúvida adestrar para retirar e se 
apropriar ainda mais e melhor. A forma disciplinar do poder faz aumentar a 
utilidade dos indivíduos, aumentando suas habilidades e produtividade. O 
poder disciplinar, através de suas tecnologias específicas, torna mais 
consistente as forças sociais, uma vez que leva ao aumento da riqueza, ao 
desenvolvimento da economia, à distribuição do ensino e à elevação da 
moral pública (Foucault, 1977, p. 143).  

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a disciplina é uma técnica que fabrica indivíduos 

úteis. Foucault fala em um triplo objetivo da disciplina: ela visa a tornar o exercício do poder 

menos custoso – seja econômica ou politicamente, trata de estender e intensificar os efeitos do 

poder o máximo possível e, ao mesmo tempo, busca ampliar a docilidade e a utilidade de 

todos os indivíduos submetidos a esse sistema (Foucault, 1977). 

Para entender como o poder disciplinar se realiza e quais são os meios para se efetivar 

essa disciplina, o filósofo cita os principais instrumentos, tais como: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e o exame. O olhar hierárquico traz em si a ideia mais ampla de 

vigilância. A vigilância é a mais importante máquina, a principal engrenagem do poder 

disciplinar: ela contribui para automatizar e desindividualizar o poder, ao passo que contribui 

para individualizar os sujeitos a ele submetidos – desindividualiza o poder ao mesmo tempo 

em que individualiza os indivíduos. A vigilância produz efeitos homogêneos de poder e é 

capaz de generalizar a disciplina, expandindo-a para além das instituições fechadas. Nesse 

sentido, pode-se dizer que ela assegura, como explica Foucault (1977), uma distribuição 

infinitesimal do poder.  

O segundo dos principais dispositivos disciplinares é a sanção normalizadora. No 

núcleo de cada sistema disciplinar, funciona um pequeno mecanismo penal, que traz consigo 

uma maneira específica de punir. O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios, 

pois ele é sempre corretivo, ocorre após o ato. Com a sanção, os indivíduos são diferenciados 

em função de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível ou de seu valor. Os sujeitos 

são, assim, avaliados e por isso são, por mais uma vez e por mais um motivo, 

individualizados. 

Finalmente, o terceiro dos dispositivos é o exame. O exame inicialmente constitui o 

indivíduo como objeto passível de alguma medição para análise e posterior comparação 
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consigo mesmo ao longo do tempo ou ainda com outros sujeitos. Trata-se de um controle 

normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. O exame estabelece 

sobre os indivíduos uma visibilidade pela qual eles são diferenciados e sancionados. Disso 

decorre que o exame é o resultado do somatório entre objetivação e sujeição: “ele manifesta a 

sujeição – sujeitos que são percebidos como objetos – e a objetivação – racionalização – dos 

que aí se sujeitam” (Foucault, 1977, p. 154). Objetivação que opera pela concomitância entre 

a visibilidade dos sujeitos e a invisibilidade da disciplina. 

O poder disciplinar tem como características preponderantes a questão coercitiva, a 

utilização de sanções e o uso da violência e da repressão. Mesmo diante desse poder negativo, 

Foucault (1988) demonstra que:  

 

Se o poder agisse apenas por meio da censura, da exclusão, do impedimento, 
do recalcamento, à maneira de um grande superego, se apenas se exercesse 
de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz 
efeitos positivos ao nível do desejo – como se começa a conhecer – e 
também ao nível do saber (p. 126). 

 

 Assim, o poder disciplinar age de forma mais repressiva, operando por meio de 

estratégias, táticas e técnicas sutis de adestramento, que vêm deixando de ser violentas como 

as usadas pelo poder soberano para serem substituídas por uma tecnologia minuciosa e 

calculada de sujeição por intermédio dos micropoderes.  

Mas ainda assim, na perspectiva foucaultiana, a suposição de que haveria uma “classe 

dominante que arquitetaria, maquiavelicamente, estratégias de dominação sobre a classe 

dominada é uma visão equivocada” (Passos, 2008, p. 13), pois, para Foucault, ao contrário, os 

micropoderes são “correlações de forças múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de 

produção, nas famílias, nos grupos restritos e instituições e servem de suporte a amplos 

efeitos de clivagem que atravessam o conjunto do corpo social” (Passos, 2008, p. 13). A 

mecânica do poder teria, assim, uma forma capilar de existir, introduzindo-se nos indivíduos, 

atingindo seus corpos, inserindo-se em seus gestos, suas atitudes, sua aprendizagem, sua vida 

cotidiana, seus discursos, traduzindo-se em pequenos exercícios do poder, na visão de 

estratégia sem estrategistas. 

O segundo tipo de poder é o biopoder. Os efeitos do biopoder podem ser observados 

sempre em processos de conjunto, coletivos, globais, que envolvem a sociedade como um 

todo. O biopoder não intervém no sujeito, no indivíduo, como ocorre com o poder disciplinar. 

Ao contrário, ele se realiza exatamente naqueles fenômenos coletivos que podem atingir a 

população como um todo e afetá-la – disso decorre que precisa estar constantemente medindo, 
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prevendo, calculando tais fenômenos e, para isso, o biopoder cria alguns mecanismos 

reguladores que lhe permitem realizar tais tarefas, como aumentar a natalidade e a 

longevidade, reduzir a mortalidade, e assim por diante. 

A vida e a morte são alcançadas pelo poder, pois seu controle torna-se fundamental 

para a política. Em seu cotidiano, cada sujeito e a sua vida biológica – vida, morte, saúde, 

sexualidade etc. – passam a integrar o rol de preocupações do social, sendo objeto de controle 

e de poder. Uma nova forma de controle e normalização surge e passa a ser instrumentalizada.  

Foucault (1977) considera que o poder só pode ser observado e compreendido em 

função do momento histórico e pela forma como a sociedade se organiza naquele momento. 

Assim: 

 

O biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da 
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 
ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Mas o 
capitalismo exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto 
de seu reforço quanto de sua utilidade e sua docilidade; foram-lhe 
necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a 
vida em geral, sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar; [...] o 
ajustamento da acumulação dos homens à do capital, a articulação do 
crescimento dos grupos humanos à expansão das forças produtivas e a 
repartição diferencial do lucro, foram, em parte, tornados possíveis pelo 
exercício do biopoder com suas forças e procedimentos múltiplos. O 
investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de 
suas forças foram indispensáveis naquele momento (Foucault, 1977, p. 132). 

 

Sob o ponto de vista do autor, é o poder disciplinar que dá origem a todos os saberes 

especializados sobre o homem (as chamadas ciências humanas), atuando sobre os indivíduos, 

estando disseminado em todo o corpo social por meio de microrrelações, de micropoderes. O 

biopoder é a ampliação do poder disciplinar, agindo sobre a sociedade como um todo, 

regulando o corpo social, operando uma avaliação e acompanhamento constante dos 

indivíduos, buscando o adestramento e controle do tempo e dos atos, com a finalidade de 

extrair dos corpos maior utilidade, produtividade e docilidade possíveis (Passos, 2008). 

O poder disciplinar se faz sentir nos corpos dos indivíduos e o biopoder aplica-se em 

suas vidas. Enquanto a disciplina promove a individualização dos homens, o biopoder 

acarreta uma massificação, tendo em vista que ele se dirige não aos indivíduos isolados, mas à 

população como um todo. 

Há, portanto, um elemento em comum que transita entre o poder disciplinar e o 

biopoder, entre a disciplina e a regulamentação e que possibilita a manutenção do equilíbrio 
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entre a ordem disciplinar do corpo e a ordem aleatória da população. Esse elemento é a 

“norma”, “que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma 

população que se quer regulamentar” (Foucault, 1999, p. 302).  

A norma surge e cria-se, assim, a noção do que é normal e, consequentemente, de 

outra mão, do que é anormal. Mais: cria-se o indivíduo normal; ou seja, normal é o sujeito que 

se encontra adaptado para um possível convívio com os outros indivíduos.  

A normalização também se estrutura para além da exigência de o indivíduo acatar e 

observar a conduta socialmente aceita. Paralelamente, acontece o avanço do pensamento 

científico que normaliza também a formação e produção dos conhecimentos, os quais passam 

a resultar não apenas de uma racionalidade ou cientificidade pura, mas de um poder 

subjacente direcionador desses resultados, o qual seleciona intencionalmente conclusões e 

verdades científicas e que Foucault entende como um tipo especial de discurso. Em mais esse 

mecanismo social de controle, constrói-se um conjunto teórico explicativo do funcionamento 

social, partindo de seu menor elemento constitutivo: o sujeito. 

O discurso, como ressaltado, é, para Foucault, a constituição de um saber determinado 

e permeado pelo poder que produz efeitos de verdade, a fim de condicionar novos saberes, 

canalizando a possibilidade de produção do discurso científico a partir das limitações 

impostas pela vontade de saber e pelo poder, como um jogo estratégico e polêmico, de ação e 

de reação, de pergunta e resposta, de dominação e esquiva e de luta; saber e poder vão formar 

o conteúdo do conhecimento. O autor demonstra, assim, que o discurso não é um texto 

ingênuo, simplesmente informativo ou descritivo, mas um conjunto estratégico de 

enunciados, com regularidades, articulando o saber e o poder, atuando na formação de 

saberes. 

Poder e saber vão formar esse complexo indissociável. Não haverá um poder sem seu 

regime de verdade, como não haverá uma verdade sem seu regime de poder. Os discursos 

sofrem um processo de seleção e de controle; as suas condições de funcionamento impõem 

aos indivíduos certo número de regras e de exigências; o que pode e o que não pode ser dito 

pelo sujeito que fala. Há, nos discursos, uma vontade de verdade (Foucault, 2003a). 

Uma das formas de normalizar é pela formação do discurso que define o que pode ser 

dito, por quem e de que forma. O discurso é eminentemente normalizador e criador de limites, 

demarcando o que pode e o que deve ser dito dentro das formações discursivas. Esse discurso, 

normalizado pelo poder, de alguma forma desequilibra a relação entre sujeitos a fim de que a 

vontade de um deles prevaleça (Foucault, 2003a).  
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Com essas condições, e essencialmente a partir da regra mínima de condutas – a 

norma –, estabelecem-se características perenes dentro da sociedade as quais acabam por 

solidificar aquelas relações invisíveis ou microscópicas de poder. O poder disciplinar, atuante 

sobre os corpos, se preocupa com a menor partícula social: o sujeito. É o sujeito o objeto da 

norma, é ele o objeto de amoldamento, é sobre ele que incide e circula o poder.  

Na visão do filósofo, a norma é uma das formas de oficialização de verdades. O poder 

precisa da produção de discursos de verdade (Foucault, 1986). Assim, produzem-se verdades 

quando se estabelece o que pode e o que deve ser normal. Essas produções de verdade não 

podem ser dissociadas do poder e dos mecanismos de poder ao mesmo tempo porque esses 

mecanismos de poder tornam possíveis e induzem essas produções de verdade, porque essas 

produções de verdade têm um papel preponderante no poder.  

Foucault (2003b) focalizou as formas concretas de manifestação do poder 

especialmente nas limitações produzidas no regime de saber, nas verdades produzidas pelo 

conhecimento as quais se ligam diretamente a formas de controle e de doutrinamento de 

corpos domesticados em prol de condutas desejáveis e esperadas pelo corpo social. 

Foucault se preocupou ainda em separar os conceitos de poder e de Estado. O ponto de 

partida do filósofo ao analisar o tema do poder, portanto, parece ser o desejo de rompimento 

com o que ele chama de teorias jurídicas do poder. O poder é analisado pelo autor em suas 

formas e em suas instituições mais locais. Ou seja, ao se deter na análise de mecanismos 

específicos do poder e não daqueles gerais, Foucault propõe o afastamento de uma 

compreensão juridicizada do poder. Seu desejo é ir para além das regras de direito que 

organizam e delimitam o poder: é atrás delas que estão as técnicas, os instrumentos e até 

mesmo as instituições que Foucault (1986) quer trabalhar.  

 

Trata-se, ao contrário, de captar o poder em suas extremidades, em suas 
últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar; captar o poder nas suas 
formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em 
que, ultrapassando as regras de direito que o organizam e delimitam, ele se 
prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de 
instrumentos de intervenção material, eventualmente violento. 
Exemplificando: em vez de tentar saber onde e como o direito de punir se 
fundamenta na soberania tal como esta é apresentada pela teoria do direito 
monárquico ou do direito democrático, procurei examinar como a punição e 
o poder de punir materializavam-se em instituições locais, regionais e 
materiais, quer se trate do suplício ou do encarceramento, no âmbito ao 
mesmo tempo institucional, físico, regulamentar e violento dos aparelhos de 
punição. Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos 
jurídica de seu exercício (p. 102). 
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Buscando romper com a visão jurídica do poder cunhada pela filosofia política 

moderna, Foucault rejeita uma análise descendente, isto é, que parta de cima, do alto (do 

soberano, por exemplo) para baixo. Ao contrário, a trajetória, que Foucault quer fazer parte de 

baixo para cima. Rompendo com as concepções clássicas do termo, para ele o poder não pode 

ser localizado em uma instituição ou no Estado, impossibilitando a tomada do poder proposta 

pelos marxistas. 

Essa é a genealogia foucaultiana: uma análise ascendente do poder que parte de seus 

mecanismos moleculares, infinitesimais, até chegar àqueles gerais, globais. Foucault não 

busca compreender o poder pela via das instituições estatais, mas sim por meio de pequenas 

técnicas, procedimentos, fenômenos e mecanismos que constituem efeitos específicos – e não 

gerais ou globais – de poder. 

O problema das concepções jurídicas ou marxistas do poder é aquele que Foucault 

(1986) chama de “economicismo na teoria do poder”: “Me parece que existe um ponto em 

comum entre a concepção jurídica ou liberal do poder político e a concepção marxista, ou 

uma certa concepção corrente que passa como sendo a concepção marxista” (p. 174). A 

análise econômica posta em prática pela teoria jurídica clássica consiste em associar o poder a 

um direito que pode ser possuído e, por consequência, transacionado. Em outras palavras, o 

poder seria algo passível de ser transferido ou alienado como um bem qualquer.  

Portanto, o conceito de poder de Foucault tem a intenção de, a um só tempo, romper 

com os esquemas predominantes de interpretação – seja aquilo que ele chama economicismo 

na teoria do poder, no caso das abordagens jurídicas e marxistas, sejam aquelas concepções 

outras que privilegiam o conteúdo repressivo do poder. O conceito de poder em Foucault vai 

ser formulado a partir de um olhar que perpassa o Estado, que vai além dele para buscar no 

micro, e não no macro, os elementos moleculares de sua realização cotidiana. Seu desejo é ir 

para além das regras de direito que organizam e delimitam o poder. Ele busca os pontos mais 

periféricos do sistema total, isto é, interessa-se pelos locais onde a lei é efetivada realmente.  

Segundo esse pensamento, deve-se compreender que a lei é uma verdade “construída” 

de acordo com as necessidades do poder, do sistema econômico vigente, em suma, do sistema 

preocupado principalmente com a produção de mais-valia econômica e mais-valia cultural. 

Por sistema vigente, o capitalismo, o autor entende que esse é um sistema no qual há o 

privilégio das leis do mercado, e por mercado não se deve compreender mercantilização. O 

mercado não é definido pela necessidade do homem de fazer trocas. Por mercado é preciso 

sempre entender não a igualdade da troca, mas concorrência e desigualdade. No mercado, os 

sujeitos não são comerciantes, mas empresários. Portanto, o mercado é aquele das empresas e 
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de sua lógica diferencial e desigual (Foucault apud Passos, 2008). E é por essa lógica do 

mercado que a sociedade atual desenvolve a arte de governar, com sua capacidade cada vez 

mais sutil de intervenção, de inteligibilidade, de organização do conjunto de relações 

jurídicas, econômicas e sociais, criando uma nova lógica. 

Para Foucault, o fenômeno da criação do sujeito bem como a expressão subjetividade 

estão diretamente ligados ao surgimento do Estado tal como é visto na modernidade, a partir 

do século XVI, quando foi sendo estabelecida uma nova forma política de poder combinando 

astuciosamente as técnicas de individualização e os procedimentos de totalização (apud 

Ramminger & Nardi 2008). 

Ao contrário das formas de governo monárquicos em que o rei tinha sua posição 

marcada pela lei e sustentada pela ordem divina, no Estado Moderno não se coloca o 

governante acima dos demais mortais. Os indivíduos participam desse Estado desde que 

obedeçam a um conjunto de modelos e normas bem específicos (Foucault, 1999). É a 

instauração do Estado liberal que coloca o indivíduo, a família e a população como alvos da 

arte de governar. É a lei dos homens construída no iluminismo que passa a gerir a nova 

ordem. Com a justificativa da defesa do território a partir do mito da nação, de uma promessa 

de felicidade para todos (o bem comum) e de uma utopia de futuro glorioso, traçam-se a 

possibilidade e a justificativa de um governo dos vivos, mantendo o direito do Estado e o 

dever do cidadão de lutar pela defesa das sociedades nacionais (Ramminger & Nardi 2008).  

Foucault ressalta que não interessa ao Estado esgotar a fonte principal do seu poder: a 

população. Interessa, estrategicamente, mantê-la em condições adequadas de funcionalidade, 

com o máximo de produtividade e resultados, tudo isso dentro de prévios padrões 

comportamentais os quais possam garantir sempre os mesmos resultados e prever 

antecipadamente as consequências: “o Estado deve antes de tudo cuidar dos homens como 

população. Ele exerce seu poder sobre os seres vivos como seres viventes, e sua política é, em 

consequência, necessariamente uma biopolítica” (Foucault, 1986, p. 143).  

As estratégias disciplinares encontram-se também aplicadas às questões de Estado nas 

relações entre segurança, população e governo. Estabelece-se, para dar suporte a essa 

sociedade, o discurso da razão de Estado cujo conteúdo é justamente a observância de regras 

próprias atinentes à condução do público. De acordo com essas razões, o Estado estabeleceu 

uma série de procedimentos para definição de um saber de governo. Governo, população e 

economia passam a ser preocupações estatais, e o Estado assume a condução desses temas 

(Foucault, 1986).  



 30

O Estado voltou seu funcionamento para a arte de bem governar. A preocupação dos 

governos não mais se limita à questão formal de exercício e justificação da soberania. O que 

realmente passa a importar e se mostra fundamental para esses governos é sua manutenção 

concreta a partir do privilegiamento do efetivo controle populacional. O controle dos corpos 

da população por meio de políticas públicas, que aparentemente é desejado pela própria 

população, se apresenta como a melhor forma de governar (Foucault, 1986).  

Como já ressaltado, Foucault procura afastar o poder da idéia de repressão e de lei, 

evidenciando um poder emancipatório, libertador, buscando um conceito de poder como 

produtividade, como positividade. O autor não toma o poder como um fenômeno de 

dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os 

outros, de uma classe sobre as outras; mas tem bem presente que o poder − desde que não seja 

considerado de muito longe – não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o 

detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos.  Foucault quer 

afastar-se das compreensões ideológicas do poder e colocar no lugar das ideologias os 

saberes.  

Ele ressalta: 

 

Houve, sem dúvida, por exemplo, uma ideologia da educação, uma ideologia 
do poder monárquico, uma ideologia da democracia parlamentar etc. Mas, na 
base, no ponto em que terminam as redes de poder, o que se forma, não acho 
que sejam ideologias. É muito menos e, acho eu, muito mais. São 
instrumentos efetivos de formação e de acúmulo de saber, são métodos de 
observação, técnicas de registro, procedimentos de investigação e de 
pesquisa, são aparelhos de verificação. Isto quer dizer que o poder, quando 
se exerce em seus mecanismos finos, não pode fazê-lo sem a formação, a 
organização e sem pôr em circulação um saber, ou melhor, aparelhos de 
saber que não são acompanhamentos ou edifícios ideológicos (Foucault. 
1986, p. 38). 

 

Na visão de Foucault, o exercício do poder não pode simplesmente ser uma relação 

entre jogadores individuais ou coletivos. Segundo Foucault, não existe algo chamado poder 

que possa ser conceituado ou reconhecido universalmente. Para ele, o “poder só existe quando 

é posto em ação, mesmo que seja integrado com um campo de possibilidades esparsas e 

relacionadas com estruturas permanentes (Dreyfus & Rabinow, 1995, p. 220). 

Isso significa que o poder não é uma função do consentimento.  

 

Isto em si não é uma renúncia de liberdade, de uma transferência de direitos, 
o poder de cada um delegado de alguns (não preveem a possibilidade de que 
o consentimento pode ser uma condição para a existência e manutenção do 
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poder), a relação de poder pode ser o resultado de um acordo provisório ou 
permanente, mas não pela natureza da manifestação de um consenso 
(Dreyfus & Rabinow, 1995, p. 220).  

 

Para Foucault, o poder é: 

 
Um conjunto de ações sobre outras ações. [...] O exercício do poder é o de 
orientar o comportamento e pode resolver os seus possíveis efeitos. E ao 
definir o exercício do poder como um modo de ação sobre as ações dos 
outros, quando tal ação é caracterizada como o governo dos homens por 
outros homens, no sentido lato do termo, inclui um elemento importante: 
liberdade. O poder é exercido somente sobre sujeitos livres, e apenas na 
medida em que eles estão livres (Dreyfus & Rabinow, 1995, p. 221).  

 

Passos (2008) sintetiza o poder para Foucault: 

 

Uma sociedade sem relações de poder só pode ser uma abstração. Por isso, é 
politicamente cada vez mais necessária a análise das relações de poder em 
uma sociedade, considerando sua formação histórica, seus pontos fortes e 
suas fragilidades bem como as condições necessárias para transformar 
algumas e abolir outras. Dizer que não pode existir uma sociedade sem 
relações de poder não é dizer que aquelas que estão estabelecidas devem 
ficar como estão. Em todo caso, o poder se constitui numa fatalidade no 
coração das sociedades, a tal ponto que este não pode ser evitado (p. 38).   

 

O poder não é fechado, ele estabelece relações múltiplas, caracterizando e constituindo 

o corpo social e, para que não desmorone, necessita de uma produção, uma acumulação, uma 

circulação e um funcionamento de um discurso sólido e convincente.  

 

Somos obrigados pelo poder a produzir verdade [nos fala o filósofo], somos 
obrigados ou condenados a confessar a verdade ou encontrá-la [...] Estamos 
submetidos à verdade também no sentido em que ela é a lei, e produz o 
discurso da verdade que decide, transmite e reproduz, pelo menos em parte, 
efeitos de poder (Foucault, 1986, p. 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 O DISCURSO E SUA ANÁLISE 

 

 

Os estudos qualitativos têm tido um forte apelo à compreensão das questões humanas 

e sociais atualmente. Neste sentido, para este trabalho de pesquisa optou-se pelo foco 

qualitativo tendo como fundamento um compromisso com a produção de um conhecimento 

socialmente relevante, uma vez que a pesquisa qualitativa é definida como aquela que 

privilegia a análise de microprocessos, por meio do estudo das ações sociais individuais e 

grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no 

momento da análise (Martins, 2004, p. 2).  

Por essa via, o estudo procurou descrever a história de vida e a trajetória profissional 

de quatro empresários ou executivos principais em empresas de tamanho médio que se 

dedicam a atividades essencialmente industriais, focando-os como casos particulares, 

reveladores de processos de constituição desses sujeitos e de suas práticas de poder, o que 

pode ser visto como uma investigação envolvendo microprocessos sociais.    

Desta forma, foram analisados discursos produzidos por esses sujeitos, buscando 

trabalhar numa linha próxima ao pensamento de Michel Foucault. “Chamaremos de discurso 

um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma formação discursiva” (Foucault, 2003a, 

p. 137). Essa é uma das inúmeras definições de discurso presentes na obra A Arqueologia do 

Saber. 

Uma formação discursiva deve ser vista, antes de qualquer coisa, como o princípio de 

dispersão e de repartição dos enunciados (Foucault, 2005, p. 139), segundo o qual se sabe o 

que pode e o que deve ser dito de acordo com certa posição que se ocupa em um determinado 

campo. A formação discursiva funciona tal como uma matriz de sentido, em que seus 

integrantes se reconhecem por haver uma espécie de autorização para que eles possam usar o 

mesmo discurso. Pela visão do filósofo, os falantes estão sempre obedecendo a um conjunto 

de regras dadas historicamente e afirmando as verdades de um tempo. As coisas ditas, 

portanto, são radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e saber de seu tempo. Daí que o 

conceito de prática discursiva, para Foucault não se confunde com a mera expressão de ideias, 

pensamentos ou formulação de frases. Ouvir o discurso desses executivos significa alcançar 

suas falas, que seguem determinadas regras, e expor as relações que se dão dentro de um 

discurso específico. 

Exercer uma prática discursiva significa falar segundo determinadas regras e expor as 

relações que se dão dentro de um discurso. As coisas ditas são profundamente ligadas às 
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dinâmicas de poder e saber de um dado momento. Assim, dentro da prática discursiva o 

enunciado, diferentemente dos atos de fala e mesmo das palavras, frases ou proposições, não é 

imediatamente visível.  

Antes de se avançar pela disciplina da análise do discurso é importante que se 

compreenda a visão de Foucault sobre o que é uma “investigação”. Ele não se filia à ideia de se 

ter um método que chegue à verdade – como têm a pretensão os métodos de investigação 

oriundos das ciências como métodos sistemáticos, objetivos e universalmente aplicáveis. Ao 

contrário, fala de uma “provisoriedade assumida e refletida em sua forma de análise do que é o 

conhecimento, ou melhor, identificando em sua forma de análise do que é o saber” (Machado, 

1988, p. 71). Para Foucault (apud Machado, 1988):  

 

[...] o saber não é uma exclusividade da ciência. [...] Os saberes são 
independentes das ciências, isto é, se encontram em outros tipos de 
discursos; mas toda ciência se localiza no campo do saber, e podem ser 
analisados enquanto tal (p. 172).  

 

Para Foucault (apud Machado, 1988), a ciência é essencialmente um discurso, ou seja, 

a ciência é  

 

um conjunto de proposições articuladas sistematicamente. Mas, mais do que 
isso, a ciência é um tipo específico de discurso: aquele que tem a pretensão 
de verdade. E é essa questão da verdade que determina a originalidade das 
ciências com relação a outras manifestações culturais. A ciência é o lugar 
específico, próprio da verdade (p. 172). 

 

Foucault propõe um novo método, paralelo à ciência, para se chegar ao conhecimento. 

Ele denomina esse método como arqueologia. E na arqueologia o problema da verdade se 

desloca para segundo plano, pois o que nela se privilegia é o saber neutralizando a questão da 

verdade, eliminando a utilização de qualquer critério externo de verdade para julgar o que é 

dito nos discursos.  

Na arqueologia, o que vão ser estudados são os “arquivos”. Não o arquivo físico, 

escrito, material. Para Foucault (2005):  

 

[...] O arquivo é antes de mais nada a lei do que pode ser dito, o sistema que 
rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. [...] O 
estudo dos arquivos expõe a luz pela primeira vez aquilo que os homens 
tinham ‘querido dizer’ não só nas suas falas e nos seus textos, nos seus 
discursos, nos seus escritos, mas nas instituições, as práticas, as técnicas e os 
objetos que produzem. [...] cada discurso encerrava o poder de dizer outra 
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coisa além do que dizia e envolver assim uma pluralidade de sentidos. [...] 
pois nunca é dito tudo (p. 161).  

 

O arquivo define a prática analítica que vai permitir o aparecimento de enunciados 

múltipos. Para Foucault, é por meio dessa prática que se faz arqueologia. Ela não é a busca de 

origens ou inícios nem a reconstituição do que foi dito, pensado, desejado ou objetivado. 

Fazer arqueologia é proceder a uma descrição sistemática do discurso-objeto da investigação, 

é analisar o arquivo e descrevê-lo interrogando sobre o que foi dito. É, sobretudo, reescrever o 

que foi enunciado fazendo aparecer as oposições, contradições, dispersões, rupturas, 

diversidades, positividades e negatividades.  

Neste trabalho, o arquivo se fundamenta em três corpora gerados a partir de 

entrevistas de pesquisa nas quais os executivos falaram, tão livremente quanto possível, de 

suas atividades de gestão oferecendo material para a análise do discurso do poder e da 

subjetividade. A análise arqueológica interrogou esse arquivo revelando contradições, 

afirmações e negações, apontando a diversidade dos enunciados que compõem o discurso em 

foco. 

Nas explanações sobre o que filósofo chama de discurso, Foucault (2005) se refere a 

um conjunto de “enunciados” ou a um “número limitado de enunciados para os quais 

podemos definir um conjunto de condições de existência” (p. 133). A esse conjunto se dá o 

nome de formação discursiva, que, no caso desta investigação, se refere aos determinantes 

geográficos, históricos, sociais e linguísticos. 

Também para Foucault (2005), o discurso não se reduz a um conjunto de signos como 

significantes que se referem a determinados conteúdos carregando significados ocultos, 

intenções escondidas e não imediatamente visíveis. Para ele, nada há por trás do que está dito, 

não há nada a ser descortinado, descoberto. O que existe são enunciados e relações que o 

próprio discurso põe em funcionamento. Segundo o autor, essa busca do sentido nos discursos 

parte da pergunta que é: “infalivelmente: o que se dizia no que era dito?” (Foucault, 2005, p. 

56). Em Foucault, os discursos são, é certo, feitos de signos; mas eles fazem mais do que 

apenas utilizar esses signos para mencionar ou nomear as coisas. E é esse “mais” que os torna 

irredutíveis à língua e à fala. É esse “mais” que é necessário para fazer aparecer e descrever. 

 

Não há enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de signos, mas o 
que importa é o fato de essa ‘função’ caracterizar-se por quatro elementos 
básicos: um referente (ou seja, um princípio de diferenciação), um sujeito 
(no sentido de ‘posição’ a ser ocupada), um campo associado (isto é, 
coexistir com outros enunciados) e uma materialidade específica – por tratar 
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de coisas efetivamente ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, 
passíveis de repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, práticas e 
relações sociais (Foucault, 2005, p. 133).  

 

Todo discurso se apoia num determinado sistema de formação ou formação discursiva 

ou num “princípio de dispersão e de repartição” dos enunciados (Foucault, 2005, p. 141), pelo 

qual se estabelecem as regras do que pode e o que não pode ser dito em determinado campo e 

de acordo com a posição que o emissor ocupa nesse campo. A formação discursiva funciona 

como matriz de sentido e os falantes podem reconhecer nela a sua posição que ali lhes parece 

óbvia, natural. Ela compreende:  

 

[...] um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve 
o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se 
refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para 
que utilize tal conceito, para que organize tal ou qual estratégia. Definir em 
sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar 
um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática 
(Foucault, 2005, p. 82).  

 

Para entender um enunciado é preciso apreendê-lo como acontecimento num certo 

tempo, num certo lugar, com suas especificidades, que mostram que ele pertence a uma certa 

formação discursiva. A análise do discurso não busca analisar o conteúdo, mas as formas de 

dizer, os enunciados vistos num contexto particular. O enunciado não é portador de um 

sentido estável dado pelo emissor. Fora do contexto não podemos falar do sentido de um 

enunciado, mas, sim em coesões para que um sentido seja atribuído. O discurso é sempre uma 

relação entre sujeitos. 

Dessa forma, não cabe ao pesquisador, analista desse discurso, fazer interpretações 

que revelem verdades dissimuladas ou sentidos escondidos. O seu trabalho deve ser o de 

verificar o que efetivamente foi dito, ciente de que aquele enunciado é único e limitado em 

dado momento histórico. Em Foucault, tudo é prática e os discursos estão imersos em relações 

de poder e saber, ou seja, enunciados e visibilidades, textos e instituições que constituem 

práticas sociais presas, amarradas às relações de poder. 

 

Ao invés de buscar explicações lineares de causa e efeito ou mesmo 
interpretações ideológicas simplistas, ambas reducionistas e harmonizadoras 
de uma realidade bem mais complexa, deve-se aceitar que a realidade se 
caracteriza antes de tudo por ser conflituosa, atravessada por lutas em torno 
da imposição de sentidos (Fisher, 2001, p. 2).  
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Essa análise de relações significa situar as coisas ditas em campos discursivos, extrair delas os 

enunciados e colocá-los em relação a outros. É necessário realizar um levantamento da 

memória desse enunciado, acompanhá-lo em seu surgimento, como descontinuidade e como 

transformação. “É tratar os enunciados na sua dispersão e na sua pobreza, uma vez que poucas 

coisas são realmente ditas nesse grande murmúrio anônimo do ‘ser da linguagem’” (Fisher, 

2001, p. 3).  

 

Não podemos confundir [uma prática discursiva] com a operação expressiva 
pela qual um indivíduo formula uma ideia, um desejo, uma imagem; nem 
com a atividade racional que pode ser acionada num sistema de inferência; 
nem com a ‘competência de um sujeito falante quando constrói frases 
gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa dada época, e para 
uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 
condições de exercício da função enunciativa (Foucault, 2005, pp. 147-148).  

 

O acontecimento discursivo pressupõe que há uma linguagem anterior que precede as 

falas (Foucault, 2005). Há a anterioridade do murmúrio anônimo e, quando qualquer coisa 

que é dita, temos o enunciado. Algo foi dito, mas quem disse? Será que a fala começou nesse 

alguém? Certamente que não: há um murmúrio que é anterior. Ninguém diz nada sem ter 

ouvido dizer, sem estar nesse ou naquele lugar. Há uma posição, há regras para que quem fala 

possa falar exatamente aquilo. O discurso é um relacionamento complexo com as próprias 

regras de exercício ou de existência da enunciação e dos enunciados (Fisher, 2001). 

Na análise enunciativa de Foucault (2005), não se busca uma interpretação, mas ela 

visa a descrever aquilo que é efetivamente dito do ponto de vista da sua existência, descrever 

e definir um conjunto de condições de existência. Segundo o autor, as regras de formação dos 

conceitos não residem na mentalidade nem na consciência dos indivíduos; pelo contrário, elas 

estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de 

um determinado campo discursivo. 

E Foucault (2005) coloca as questões: 

 

[...] Entre uns e outros, que encadeamento, que necessidade? Por que estes e 
não outros? Seria necessário descobrir a lei de todas estas enunciações 
diversas e o lugar de onde vêm. Primeira questão: quem fala? Quem, no 
conjunto de todos os indivíduos falantes, está autorizado a sustentar este tipo 
de linguagem? Quem é o seu titular? Quem recebe dela a sua singularidade, 
os seus encantos, e de quem, em contrapartida, recebe ela senão a sua 
garantia, pelo menos a sua presunção de verdade? Qual é o estatuto dos 
indivíduos que têm – e só eles – o direito para regulamentar o tradicional, 
juridicamente definido (p. 83). 
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Citando como exemplo a palavra médica e o papel institucional do médico: 

 

[...] A palavra médica não pode vir de qualquer um indiferentemente; o seu 
valor, a sua eficácia, os seus próprios poderes terapêuticos e, de uma maneira 
geral, a sua existência como palavra médica não são indissociáveis do 
personagem estatutariamente definido que tem o direito de a articular, 
reivindicando para si o poder de esconjurar o sofrimento e a morte. [...] é 
necessário descrever também as posições institucionais a partir das quais o 
médico (o emissor do discurso) sustenta o seu discurso [...]. As posições do 
sujeito definem-se de igual modo pela situação que lhe é possível ocupar 
relativamente aos diversos domínios ou grupos de objetos: é sujeito que 
questiona segundo uma certa grelha de interrogações explícitas ou não, e 
escuta segundo um certo programa de informação; é sujeito que observa 
segundo uma tábua de traços característicos, e registra segundo um tipo 
descritivo (Foucault, 2005, p. 84). 

 

Os enunciados são, antes de mais nada, acontecimentos. Interdiscursividade, 

heterogeneidade discursiva e interdiscurso são algumas das expressões que se referem à 

dispersão dos enunciados e, portanto, dos discursos. Assim, o trabalho do pesquisador será 

“constituir unidades a partir dessa dispersão, mostrar como determinados enunciados 

aparecem e como se distribuem no interior de um certo conjunto, sabendo, em primeiro lugar, 

que a unidade não é dada pelo objeto de análise” (Fisher, 2001, p. 3).  

Na perspectiva de Foucault (2005), descrever uma formulação do enunciado não 

consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem 

querer); mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser 

seu sujeito. Há aqui, subjacente, uma teoria da polifonia, do diálogo, na qual fica entendido 

que há inúmeras vozes falando num mesmo discurso, seja porque o destinatário está ali 

também presente, seja porque aquele discurso está referido a muitos outros proferidos antes 

deste, contaminando-o com os murmúrios que permeiam aquele momento. 

São vários os sujeitos no mesmo discurso. A pergunta “quem fala?” desdobra-se em 

muitas outras:  

 

Qual a posição de quem fala? Qual a sua competência para dizer o que está 
sendo dito? Em que campo de saber se insere? Qual o lugar institucional 
desse enunciador? Como seu papel se constitui juridicamente? Como se 
relaciona hierarquicamente com outros poderes além do seu? (Fisher, 2001, 
p. 3). 

 

O discurso, assim compreendido, 
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[...] não é a manifestação, majestosamente desenvolvida, de um sujeito que 
pensa, que conhece, e que o diz; é, ao contrário, um conjunto em que podem 
ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si 
mesmo. É um espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de 
lugares distintos (Foucault, 2005, p. 76). 

  

O que define de fato o sujeito é o lugar de onde fala. Foucault (2005) diz que “não 

importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar” (p. 154). Esse lugar é um 

espaço de representação (ex.: médico, pai, professor, motorista etc.), que é uma unidade 

apenas abstratamente, pois, na prática, é atravessada pela dispersão.  

Foucault concebe os discursos como uma dispersão, isto é, como sendo formados por 

elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade. “Cabe à análise de 

discurso descrever essa dispersão buscando o estabelecimento de regras capazes de reger a 

formação dos discursos” (Brandão, 1994, p. 28). Para Foucault (2005), quando se busca 

apreender os sentidos de um discurso é preciso buscá-lo na dispersão, pois:  

 

Em nossas sociedades (e em muitas outras, sem dúvida) a propriedade do 
discurso – entendida ao mesmo tempo como direito a falar, competência 
para compreender, acesso lícito e imediato ao corpus dos enunciados já 
formulados, capacidade, enfim, de investir esse discurso em decisões, 
instituições ou práticas – é reservada de fato (e, por vezes, até em termos 
regulamentares) a um grupo determinado de indivíduos (p. 90). 

 

E ainda: 

 

Outro traço característico: a análise dos enunciados trata-os na forma 
sistemática da exterioridade. Habitualmente, a descrição histórica das coisas 
ditas é inteiramente atravessada pela oposição do interior e do exterior; [...]. 
Empreender a história do que foi dito é então refazer no outro sentido o 
trabalho da expressão: remontar dos enunciados conservados ao longo do 
tempo e dispersos no espaço, em direção a esse segredo interior que os 
precedeu, se depôs neles e aí se encontra (em todos os sentidos do termo) 
traído. Eis como se liberta assim o núcleo da subjetividade fundadora. 
Subjetividade que permanece sempre no recuo relativamente à historia 
manifesta; e que encontra, sob os acontecimentos, uma outra história, mais 
séria, mais secreta, mais fundamental, mais próxima da origem, mas ligada 
ao seu horizonte último (e mais senhora, portanto, de todas as suas 
determinações). [...] Não importa quem fala, mas o que diz, não o diz de 
qualquer lugar. Ele está preso necessariamente no jogo de uma exterioridade 
(Foucault, 2005, p. 164). 

 

Outro ponto relevante nas análises de discurso é o conceito de comunidade discursiva, 

isto é, o grupo ou a rede de grupos no interior dos quais são produzidos os textos relevantes 

de um arquivo (Maingueneau, 1991). No presente caso, foram entrevistados empresários que 
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exercem funções de comando em indústrias de médio porte. Essas entrevistas são textos que 

apresentam a fala da comunidade discursiva empresarial em foco. Com relação a ela, busca-se 

conhecer seu discurso sobre o poder e as determinações sociais, econômicas, históricas, 

geográficas e linguísticas que o regem (Machado, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 AS ENTREVISTAS 

 

 

Para realizar a pesquisa de campo, foram selecionadas quatro empresas da área 

industrial, de médio porte, na região geográfica onde foi realizado o estudo e onde houve a 

possibilidade de entrevistar o executivo de cargo mais alto na hierarquia organizacional. 

As entrevistas foram realizadas em data, local e duração de acordo com a 

disponibilidade de cada um dos entrevistados. Duas entrevistas foram realizadas no local de 

trabalho dos entrevistados e outras duas, no escritório da pesquisadora. As entrevistas tiveram 

duração de cerca de uma hora e meia e em apenas uma ocorreu uma interrupção. Os 

executivos foram convidados a participar havendo uma prévia explicação dos objetivos do 

trabalho. 

Uma das entrevistas não pode ser gravada por não ser permitida a entrada na empresa 

de qualquer equipamento de gravação, fotografia e filmagem, entre outros. Assim, embora 

tenham sido feitas algumas anotações sobre o conteúdo da mesma, ela não se prestou a 

integrar o arquivo de análise.  

Dessa forma, para a análise construiu-se um arquivo, constituído por três corpora, 

material empírico sobre o qual a análise foi feita, “conjunto de dados que servem de base para 

a descrição e análise de um fenômeno” (Charaudeau & Maingueneau, 2008).  

Cada corpus foi construído a partir de entrevistas semiestruturadas e que apresentaram 

questões com possibilidade de respostas abertas, na linguagem própria do entrevistado, que 

pôde discorrer livremente sobre o tema ou a questão proposta. O roteiro da entrevista visou a 

fornecer ao entrevistando maior abertura para demonstrar suas opiniões sobre as questões. 

Utilizando esse roteiro, a pesquisadora pôde fazer perguntas adicionais que ajudaram a 

esclarecer a compreensão do contexto; e, assim, pesquisador e entrevistado co-construíram o 

discurso analisado.  

A escuta iniciou-se com uma breve apresentação do projeto da pesquisa, esclarecendo 

sobre a liberdade do entrevistado de tratar ou não o assunto apresentado, bem como a 

possibilidade de ênfase em pontos que preferisse. O roteiro (Apêndice A) acompanha a 

trajetória individual dos sujeitos, por sua perspectiva dos fatos, vivências e sentidos atribuídos 

aos acontecimentos cotidianos e eventuais. Nesse ponto, cada entrevistando pode se 

apresentar tal como ele entendesse melhor.  

Na análise, o que se buscou foi a compreensão do texto ou da fala a partir de leituras e 

escutas cuidadosas, considerando o contexto sócio-histórico e a trajetória do sujeito, 



 41

procurando compreender o sentido dessa fala. Para Orlandi (2005), o dizer não pertence 

apenas ao sujeito que o produziu e as falas não são de domínio privado. Elas produzem 

sentido pela sua história e pela língua.  

Buscou-se destacar particularidades generalizáveis e que pudessem ser assim 

estudadas na dispersão dos discursos. O trabalho de análise foi, assim, compreendido em sua 

totalidade com propósitos definidos porque os sentidos e as perspectivas buscadas pela análise 

estão na língua e podem ser inferidos a partir do que as pessoas enunciam.  

À medida que a prática de pesquisa avançava, o referencial teórico demandou diversas 

mudanças e complementos. Como resposta, num segundo momento, a investigação foi 

redirecionada abandonando-se algumas concepções iniciais. Se inicialmente havia um foco no 

sujeito e em seu narcisismo como fonte de propulsão para querer sempre mais poder, foi o  

material teórico de Michel Foucault que melhor traduziu e suportou a compreensão do 

problema. Assim, passou-se a perceber o quanto ou quão pouco os sujeitos aqui envolvidos 

podiam decidir autonomamente sobre o caminho que escolheriam para suas vidas.  

Por meio do conceito de micropoderes de Foucault (1986) foi possível a visualização 

de uma estratégia de preservação de poder sem, no entanto, haver estrategistas. Neste 

trabalho, as noções do poder disciplinar e do biopoder puderam ser observadas realizando-se 

no cotidiano das empresas e nas relações de poder que ali se fixam pela hierarquia dessas 

relações.   

Entre os quatro empresários convidados, três já haviam tido uma relação profissional 

com a pesquisadora. Foi-lhes informado o objetivo do trabalho e eles, assim, se dispuseram a 

relatar suas experiências de vida, em especial suas visões de como e por que teriam alcançado 

tais posições nas empresas, relacionando seus caminhos profissionais com o alcance de 

posições em que exercem, necessariamente, o poder de condução das políticas e estratégias 

dessas empresas.  

A cada um deles foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme se encontra no Apêndice B do presente trabalho. A todos foi garantido o anonimato, 

embora nenhum deles tenha demonstrado especial atenção com a questão do sigilo sob o 

aspecto de suas conquistas e dificuldades pessoais. Quanto às empresas onde atuam, ficou 

devidamente esclarecido que qualquer dado relacionado às mesmas seria necessariamente 

omitido. 

Os entrevistados se mostraram disponíveis para participar do estudo, com alguns 

mencionando o interesse em conhecer as conclusões do trabalho. A perspectiva de serem 
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ouvidos em seus sucessos e vitórias pessoais foi algo que claramente facilitou a aceitação para 

contribuírem com a pesquisa. 

Mesmo diante de uma comunidade discursiva pequena, foi possível perceber que as 

informações obtidas certamente ultrapassam o caso de cada um dos entrevistados e que 

possivelmente as observações aqui obtidas têm uma abrangência maior e poderão ser 

verificadas em situações semelhantes, ajudando a compreender como o poder é vivido como a 

maior das conquistas.  

Embora as entrevistas tenham sido realizadas de forma bastante livre, observou-se, no 

entanto, que os temas e as sequências com que foram abordados e a ênfase em cada um dos 

temas, se repetiram de forma quase sistemática.  

“O discurso construído na situação de diálogo representada pelas entrevistas tem 

características próprias. Todo ele é uma resposta – mesmo que indireta – ao pesquisador e é a 

ele endereçado” (Machado et al., 2001). Neste trabalho, como havia uma prévia relação entre 

a pesquisadora e os entrevistados, para cada entrevista houve uma reflexão sobre os ganhos 

do entrevistado: por que ele se dispôs a participar da pesquisa? O que faltou dizer 

anteriormente que agora parecia ser importante ressaltar? A partir daí, foram observadas 

atentamente como essas relações haviam se estabelecido no passado e quais poderiam ser as 

respostas que cada um deles precisava verbalizar.  

 Cada entrevistado (E) sabia que seria cuidadosamente ouvido e que sua fala permitiria 

entendimentos além do que podia estar apenas dito. Ou seja, a partir dos enunciados de E, se 

poderia “descobrir sentidos novos, não necessariamente os mesmos que são enunciados” 

(Machado et al., 2001). 

Sobre os textos das três entrevistas gravadas e transcritas, foram levantados pontos que 

pareceram comuns em todas as narrativas, enunciados que atravessavam os discursos, bem 

como as dispersões observadas, e que serviram como referências para as análises 

compreendidas neste estudo: o poder, o sujeito e o discurso dentro de uma organização.  

Para proteger a identificação dos entrevistados, os nomes de empresas e pessoas foram 

substituídos por “X” e “Y”, respectivamente. 

 

 

Infância – Adolescência  
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Os entrevistados relataram, no início de vida, uma infância com muitas dificuldades 

financeiras, ressaltando que não havia nenhum caminho já trilhado para facilitar a trajetória 

para o sucesso: 

 

E2: Eu estudei através de uma bolsa de..., porque meu avô era ferroviário, 
conseguia bolsa e eu gostava muito de estudar, era muito estudioso... 
[...] É, eu sou natural daqui de São João, a minha famíli..., meus avós eram 
ferroviários, né, meu pai já não tava nessa linha, meu pai era motorista, 
trabalhou na X, não sei se você lembra dele, ele aposentou como motorista. 
É, eu estudei, de primeira a quarta série em escola municipal, né, eu tenho 
mais dois irmãos, mais velhos, eu sou o mais novo. [...] Não, um é operador 
de máquina e o outro é mecânico, tem formação técnica também em 
mecânica. Um é mecânico da X e outro é operador numa empreiteira. 
 
E3: Filho de pobre – é, minha filha – filho de pobre é fogo. Filho de pobre é 
fogo. Aí você chega em casa, aí você é adolescente, arroz com feijão e carne 
no final de semana. Meu pai era funcionário da ‘X’, ganhava um salário 
mínimo e meio, cinco filhos [...]. 
[...] Mas foi uma infância muito pobre, com muita dificuldade, então viver, 
estu..., dinheiro, não dinheiro pelo dinheiro, mas a necessidade dis... 

 

Com pais e avós que os incentivaram a estudar, eles puderam criar uma melhor 

expectativa para seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

E1: Fui estudar no seminário, embora soubesse que essa não era minha 
vocação, mas ali eu poderia estudar sem pagar e esse era o objetivo. Fiquei 
no seminário por um ano e meio. Depois, fui (para outra cidade) estudar na 
Escola Técnica, embora também não tivesse nenhuma pretensão de seguir 
nessa área. Aí, eu sabia da baixa qualidade para preparação para um 
vestibular. E decidi estudar ‘por fora’ as matérias que não eram lecionadas, 
tais como física, química etc. 
[...] Eu falei assim, não posso ficar parado, aí fui pro Rio de Janeiro, fiz 
pós-graduação, né, também numa fase absolutamente difícil, falta de 
recursos, muito complicado, né... 
 
E2: Bom, ah, a minha vida profissional se iniciou na Escola 
Profissionalizante. Eu tenho formação, é, inicial, salesiana, né, estudei em 
colégio salesiano, e eu acho que o, a, o, foi no próprio Salesiano que a gente 
começa a ter uma visão da vida, um pouco diferenciada, né. 
 
E3: Porque o único caminho de sair da lama mesmo, de fazer, de ter um 
horizonte melhor, deixar de ser peão, minha mãe usava muito esse termo, 
‘pra deixar de ser peão’, era estudar. Tinha que estudar, tinha que estudar, 
tinha que estudar. E com muita dificuldade.   
[...] Aí, formei, né, uma pressão violenta, né, de formar, né, de trazer 
dinheiro pra família (...) minha mãe que sempre foi ralada, queria ter uma 
vida um pouco melhor, né. Aí, eu formei e com um ano casei, e aí ferrou 
tudo, porque...  
[...] estudei igual um louco pra fazer vestibular, aí, passei, passei na 
universidade na lata, sem cursinho sem nada. 
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Entrada no Mercado de Trabalho 

 

Os entrevistados relataram diversos episódios que mostram como eles se destacaram 

desde muito cedo com comportamentos de liderança, persuasão ou facilidade de criar 

perspectivas de futuro. A seguir, algumas enunciações que ilustram essas observações: 

 

E1: Formei num ano absolutamente terrível, santo Deus, não tinha emprego 
nem pra faxineiro. Eu falei assim, não posso ficar parado, aí fui pra [...], fiz 
pós-graduação, né, também numa fase absolutamente difícil, falta de 
recursos, muito complicado, né... De lá, eu fui convidado pra trabalhar na 
[...], numa fase também muito difícil porque montar, trabalhar numa fábrica 
no meio da floresta não é fácil, muito quente, muito difícil, muito... falta de 
recursos de tudo quanto é coisa, ambiente hostil, muito difícil, né. 
 
E2: E, apesar de ser muito jovem, a gente não entendia bem o que que era 
aquilo, mas ali já era uma base, né. [...] com enfoque em formação 
profissional, é, eu fui, é, naquele momento, eu comecei a me destacar, a me 
destacar como líder, ali na escola. . 
[...] Com 16 anos, com 16 anos, eu tive meu primeiro emprego, na na ‘X’. 
Então, iniciei como, como (cargo) e a, ge..., na escola os professores já me 
diziam que... ‘olha, você não nasceu pra ficar atrás de máquina, não’, ‘cê’ 
vai se ascender, cuidado com a sua maneira de falar, você tem uma, uma 
capacidade de induzir as pessoas muito grande...’ E nada daquilo pra mim 
era muito claro, porque eu não usava com a intenção de induzir, eu queria 
era me me colocar numa posição e ser respeitado por ela. 
 
E3: Comecei a fazer engenharia e desde o primeiro período de engenharia 
que eu trabalho, desde o primeiro período. Eu dava aula pra criança, 
menino, menino de pré, brincadeira, né, dava aula pra menino de pré. 
Carregava menino no colo, ensinava, ué, tava ganhando dinheiro, fazer o 
quê? Fazia isso, mas não fazia nada desonesto, né. 
[...] fazia teatro, imagina eu fazendo teatro? Imagina eu fazendo teatro! 
Não, e era teatro de boneco de marionete [...] e viajamos, viajamos no 
Brasil, vários locais, fazendo teatro, e qual que era o mais importante disso? 
Era meio salário mínimo que eu ganhava da Universidade. Meio salário 
mínimo pra mim, eu era o rico da república! Meio salário, e eu nunca 
dependi de ninguém, né.  
[...] eu continuei, aí, dei aula pro segundo grau, dei aula no cursinho. Meu 
tempo de universidade, eu fazia de tudo. E nos últimos anos, [...] eu já era 
técnico, fiquei dois anos estag..., dois anos estagiando lá, quase aposentei 
como estagiário. Do sexto até o décimo período. Estagiava... trabalhava. 
Enfiava no meio daquelas medições de fumaça, saía preto. Trabalhava e 
estudava muito, [...]. Mas aquilo ali foi muita, muita briga, né, a história 
minha de hoje, ela vem de lá prá cá. 
[...] E eu fiz o concurso da X e passei no concurso da X. Tinha vinte, mesma 
coisa de vestibular. Tinha vinte engenheiros pra uma vaga. E eu fui parar na 
X.  

 

Dificuldades – Desafios – Lutas 
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Sobre esse tema, pode-se perceber a intensa frequência com que os entrevistados 

relatam enormes dificuldades para galgarem a posição em que se encontram atualmente. 

Vocábulos como “difícil” e “dificuldade” apareceram 61 vezes no arquivo dos textos 

analisados. A palavra “desafio” apareceu 16 vezes. Essa ênfase ressalta que o esforço é uma 

condição preponderante para que os resultados positivos aconteçam. O empenho, a coragem e 

a luta aparecem como temas recorrentes nos textos.  

Seguem algumas enunciações: 

 

E1: Normalmente, é difícil, hoje já são praticamente ‘n’ anos que eu ‘tô’ no 
grupo, na ‘X’, agora na (outra empresa do mesmo grupo), mas também 
tenho minha co-responsabilidade com a ‘X’. O que que me motivou nesses 
anos todos aí por quê? Normalmente, é difícil, cara...Mas acima de tudo, 
nunca faltou desafio, nunca faltou desafio. A empresa, passamos muita 
dificuldade, passamos, passamos e sempre passamos por altos e baixos e 
nunca faltou desafio. A coisa que sempre me motivou, é uma característica 
minha, infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente pra mim e 
infelizmente pra minha família que [?] com dor de cabeça, eu adoro um 
desafio. Adoro um..., a coisa que mais me motiva é o difícil, é, eu adoro isso. 
[...] E com coragem, porque, uma das grandes dificuldades de você tomar a 
decisão, hã, todo mundo acha que tomar decisão é um processo fácil. É um 
processo extremamente doloroso, entendeu, é doloroso porque, quando você 
toma uma decisão, de diversas naturezas no negócio, você ‘tá’ falando de 
pessoas, ‘tá’ mexendo com a vida das pessoas e você mexe com, a parte 
emocional fica extremamente carregada, muito sofrida. A solidão, a solidão 
do executivo é imensa. Porque é uma tristeza, uma dor profunda, e você tem 
que fazer, tem que tomar a decisão. 
[...] Quando eu fui, interessante que..., apesar das dificuldades, né, o 
trabalho que a gente vinha fazendo junto com a organização era 
reconhecido, a ‘X’ sempre foi uma empresa reconhecida pela sua 
capacidade de se reinventar. Fazer as coisas, a gente, nossa, em quantos 
momentos que a gente tem que refazer a empresa como um todo, né. Eu me 
lembro que em 96 a gente teve que fechar unidade, abrir novas unidades, 
com pouco recurso, muita vontade e muita criatividade, né, muita 
determinação, mas muito pouco recurso. 
[...] nunca tive tivemos momentos de..., ah, vamos dizer assim, momentos de 
conformismo, de falta de oportunidade, de rotina, sempre foram desafios, 
desafios que a gente e que o mercado criava e que a gente também criava 
pra gente, a gente se autodesafiava, desafiava a organização, então, nunca 
foi fácil, não foi fácil, nunca foi monótono, né? Muito prazeroso, muito 
doído, né? É, todo esse processo ele muito doído, porque essa vontade de 
crescer, de melhorar, isso impõe a você uma tremenda de uma exigência, um 
tremendo de um esforço, uma demanda, impõe à organização também, 
porque muitas vezes você coloca um objetivo muito maior que a própria 
organização pode cumprir e você, às vezes, não consegue entender isso e 
transforma tudo numa dificuldade muito grande. 
 
E2: E muitas vezes não entendia, não entendo até hoje, entendo um pouco 
melhor hoje, mas nem tanto, né, que às vezes transfere essas essa pressão, 
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essa carga também pra organização. É uma coisa difícil você procurar esse 
equilíbrio, é difícil, porque você não pode deixar de fazer, mas também não 
pode fazer a qualquer preço. É uma coisa muito difícil. 
[...] E essa é uma dificuldade que eu vi em várias pessoas que trabalharam 
comigo também, que tinham um pouco o meu estilo, que tinham dificuldade 
de conviver com, com o não ideal. E é uma mudança importante. E a gente 
faz isso, aprende dessa forma, errando, acertando, tendo divergências, 
tendo problemas, tendo frustração, tendo alegria, é isso que acontece. 
[...] Embora a gente tenha que lidar com as rotinas do dia a dia, mas a 
grande parte, a grande parte do meu tempo, eu tenho uma rotina 
operacional, que tem prazos, fazer os acompanhamentos do negócio, mas 
grande parte do meu tempo, tanto dentro da empresa quanto fora da 
empresa, eu ‘tô’ pensando no futuro, não sei por que, mas no futuro.  

 

Como pode ser percebido mediante as enunciações apresentadas, os entrevistados 

relatam as dificuldades do caminho com grande ênfase e relacionam tamanho esforço ao 

poder e ao sucesso, como se eles fossem a recompensa pela tenacidade e resistência às 

situações adversas.  

 

As conquistas – O inesperado 

 

Os entrevistados se mostraram surpreendidos pela possibilidade de exercer o poder e a 

liderança em algumas situações. Nessa enunciação, observa-se uma conotação de que o poder 

seria algo inerente às suas personalidades, às suas identidades. Por esse aspecto, ainda que os 

sujeitos se sentissem livres para escolher entre exercer/ter ou não o poder, seria como um 

desperdício não deixá-lo florescer em seus caminhos profissionais.   

 

E1: Na verdade, foi uma operação meio de guerra, chegaram aqui, 
perguntaram se eu queria ir, eu como sempre, bobo, falei, vou. Não rejeito 
um desafio... Bom, aí começa. Chegamos lá, processo muito difícil, né. Falei 
assim ‘Meu Deus’, olhei assim, ‘que que eu vim fazer aqui? Que que eu vou 
fazer aqui?’ [...] E, no início, como eu disse, é muito assim, as pessoas ficam 
desconfiadas, né, e, aí, você tem que conquistar as pessoas, né, conquistar 
as pessoas com o quê? Você tem que conquistar as pessoas com uma 
proposta de trabalho séria... Mudei as pessoas, as pessoas estavam 
completamente desacreditadas, uma cultura muito difícil, de dizer ‘não’ pra 
tudo... a empresa que eu fui fazer estágio anos atrás, fui chamado pra ser 
coordenador dela. Os que bloquearam, agora abriram uma porta, né. Foi 
muito bem, interessante, assim...  
[...] ‘Ah, é? ‘Tá’ bom. Então, é comigo, né? Então deixa que eu vou.’ Aí, 
reestruturei, montei a empresa do jeito que eu queria, do jeito, a forma que 
era possível, do jeito que eu queria, com as pessoas que estavam lá, né. A 
primeira coisa que fiz, é, melhorar a comunicação, com as pessoas, [...]. Eu 
tive que reunir com as pessoas, primeiro conversar, pra mostrar que tinha 
futuro. [...] e vender pra pessoa o futuro. 
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[...] Falei assim ‘Aqui, tem jeito’, ‘aqui, tem jeito’, ‘aqui, tem jeito’, eu com 
um plano – interessante que eu construí um plano muito preliminar em uma 
semana. E é interessante que quando eu olho esse plano preliminar, ele foi o 
coração de tudo que eu estou executando lá hoje... Procurei dar às pessoas 
o máximo de autonomia que elas pudessem exercer, porque elas não sabiam 
trabalhar com autonomia, elas eram bitoladas, não sabiam... A ‘X’, ‘X’ 
confia no nosso trabalho, e sempre quer que eu esteja, sempre, fazendo mais 
coisas, né. Eles ‘tão’ sempre me falando de novas oportunidades, e, e, [...] 
Que eu crescer realmente, quero fazer mais coisas na ‘X’... 
 
E2: Quando eu fiz o primeiro teste como líder, [...] eu não estudei nada de 
liderança, não sei nada, porque que isso é tão forte, que marca é essa, da 
onde eu... nasceu isso, né. Mas eu já tinha ouvido falar lá atrás, mas não 
dava conta do quanto do quanto que eu ‘tava’ sendo preparado, né. E uma 
das coisa que mais me assusta, 
[...] ‘cê’ tem conhecimento técnico, você tem força de vontade, se manda 
você fazer um curso, você destaca, aquilo pra mim era meio..., eu, achava, 
aquilo faltava... faltava clareza nas informações, precisava ser mais claro 
para que eu pudesse também me posicionar. 
[...] E nada daquilo pra mim era muito claro, porque eu não usava com a 
intenção de induzir, eu queria era me me colocar numa posição e ser 
respeitado por ela. E isso ficou com..., inicialmente, ficou muito confuso pra 
mim, porque eu não tinha experiência nenhuma, lidava com profissionais... 
[...] e, passei, passei a ser líder de equipe. Aí, de líder de equipe, eu fui 
promovido a, a encarregado... Não, eu não sentia que eu ‘tava’ sendo 
preparado, porque, na verdade, o meu sonho, o que eu imaginava era, olha, 
eu iniciei minha vida com X anos, vou aposentar com ‘n’ (anos) e pronto. 
‘Tava’ tudo muito simples pra mim, muito bom, né.  
[...] A liderança, ela surge de uma forma na vida da gente que ela, muitas 
vezes, a gente não procura. Com a saída do ‘Y’, as coisas foram 
direcionadas pra mim, mesmo sem eu querer. Então, as pessoas chegavam 
perto de mim, ‘Ah, você tem que direcionar tal serviço, tem que recuperar 
tal coisa’, ‘Oh, mas ‘peraí’, ‘você tem que falar isso é com outra pessoa, eu 
não sou responsável pela área, como é que vocês ‘tão’ me direcionando isto, 
né’. E aquilo foi acontecendo de uma forma que eu não esperava... 
[...] era uma loucura. Mas isso foi, acabou, acabou me amadurecendo, né. 
Então, os degraus foram, eu diria, fora da proporção, né, às vezes, eu sentia 
que eu ‘tava’ dando o passo maior que as pernas, né. Era muito confuso 
isto.  
[...] o poder, a, ele tem uma uma certa, ele tem um peso dentro de uma 
unidade e ele deve ser usado com muito critério, com muito bom senso... 
Isso, é, pessoalmente, o fato de eu ter nascido na operação e ter galgado 
passo a passo aí os degraus, mesmo que na minha opinião tenham sido 
largos, acabou me ajudando com credibilidade, sim.  
[...] Então, é, chegar onde eu eu cheguei, eu eu me orgulho disso porque 
nada nada caiu no meu colo, eu tive que buscar isso, apesar de não 
imaginar chegar na diretoria, tem um foco diferente, mas mas me facilitou 
administrar a fábrica hoje, a saber das dificuldades. Tem muita dificuldade? 
Tem. Têm coisas que podem acontecer que não tá no controle da gente? 
Tem e pode acontecer, mas aquilo que tá no nosso controle, as pessoas 
sabem. 
 
E3: Com um nível de responsabilidade do cão, né. E aí, assumi trezentos 
funcionários com vinte e três anos de idade. Trezentos funcionários, só 
nego, só confusão. A empresa não depositava fundo de garantia pro 



 48

funcionário, tinha ação na Justiça todo dia, era um inferno brasileiro, era 
uma escola. Eu consegui ficar três anos lá, três anos numa briga danada. 
[...] era o rei lá dentro. Só que assim, um rei filho da mãe, porque duas 
horas da manhã o rei tava acordando, quatro horas da manhã, cinco horas 
da manhã. Não, não tinha, deu pane elétrica, batia na minha porta, tudo 
batia na minha porta. Era uma loucura, era uma loucura. 
[...] Eu fiquei um período fora do Brasil, foi um período muito curto, mas foi 
muito produtivo pra mim, fiquei numa agitação tremenda, fiquei um mês e 
pouco lá com os muçulmanos, ralando, fazendo fábrica pra rodar, botando, 
trabalhei de peão, foi muito bom pra mim, sabe, pra minha vida, pra eu 
mesmo mostrar que eu podia fazer as coisas.  
[...] foi uma fase de muita produção profissional, aprendi demais. E eu era 
tudo lá. Era o ‘Y’ dando porrada pra cima, com toda ‘pouca’ ambição que 
ele tem, e eu lá embaixo segurando o touro na unha, né.  
[...] Foram quatro anos de muita felicidade em ‘X'. Muito bom, e de muito 
aprendizado, de muita luta, de muita, é, boa fase profissional, que estudar, 
aprender, muito interessante, uma fase... nesse período de quatro anos, que 
foi um período muito produtivo pra mim, a empresa também foi produtiva. 
Porque quando eu saí da ‘X’, eu montei a empresinha. Com o dinheiro da 
‘X’, eu montei a empresa... e a empresa deu uma crescida e a hora que eu vi 
que não dava mais, eu fiz um acordo com a ‘X’. ‘Olha, galera, não tá dando 
mais, eu montei meu negócio próprio, não tá sendo honesto eu continuar 
aqui’. Aí, falou: ‘Não, fica!’. Depois que eu falei, ainda fiquei mais seis 
meses até eles arrumarem outra pessoa. 
[...] e os negócios, a vivência que eu tô tendo hoje, é a seguinte, os negócios 
acontecem. Você não precisa ficar eufórico porque apareceu e ele pode não 
voltar, ele vai aparecer de novo. 
[...] É, eu acredito que os meus próximos anos vão ser anos melhores do que 
foram até o presente momento porque a gente vai ficando mais maduro, né. 

 

O eu e as justificativas por “eu ser como sou”  

 

A palavra “eu” apareceu 969 vezes. 

E muitas vezes, durante as entrevistas, pôde-se observar que havia alguma “confusão” 

entre o “eu” e a “empresa”’. Em algumas falas, os entrevistados usavam “eu” e “nós” como se 

não houvesse uma clara separação entre as suas realizações pessoais e as da empresa.  

 

E1: [...] a empresa, passamos muita dificuldade, passamos, passamos e 
sempre passamos por altos e baixos e nunca faltou desafio. 
[...] Então, apesar de ter ficado tantos anos na ‘X’, né, nunca tive, tivemos 
momentos de..., ah, vamos dizer assim, [...]. 
[...] Mas daí, hoje a gente faz parte de uma outra empresa, [...]. 
 
E2: Eu acompanhei o projeto desde o nascimento até o final, fui responsável 
por toda, toda infraestrutura e toda montagem do equipamento, inclusive a 
importação dela, da máquina. 
[...] E a partir daí a gente conseguiu a, eu diria que voltar a aquilo que a 
gente entendia como uma organização de empresa, [...]. 
[...] com o objetivo maior de manter os postos de trabalho, porque a gente 
entende que, sem nenhum tipo de demagogia, pra mim, o maior patrimônio 
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que pode existir dentro da empresa são as pessoas. Conhecimento leva 
muito tempo pra adquirir, então, se você dispensa a pessoa, você tá 
dispensando conhecimento, tecnologia, [...] 
 
E3: Logo no primeiro mês que eu cheguei, tivemos que mandar todo mundo 
embora, porque o ‘X’ não dava dinheiro, mandamos todo mundo embora. 
[...] Porque a gente vai avançando, vai avançando, e eu cometi alguns erros 
básicos que foi dar o passo maior que as pernas. E aí a empresa passou por 
crises, né, eu, nós, hoje, a nossa empresa tem ‘n’ negócios diferentes. 
[...] a empresa tem investimentos, eu tenho ‘n’ milhões de investimentos pra 
ser pagos, tenho ‘n’, equipamento, você tem financiamentos, tem coisas, nós 
fizemos investimentos a longo prazo porque a gente acredita. 

 

No entanto, as posições assumidas no exercício do poder podem trazer algum 

incômodo, especialmente quando são “exigidas” posturas ou atitudes menos amistosas, como 

chamar atenção de subordinados, aplicação de punições disciplinares e, especialmente, 

quando os executivos se dizem “obrigados” a realizar demissões. Essas situações são vividas 

com maior ou menor ressentimento, mas parecem ser sempre externalizadas, sempre 

projetadas para a organização. 

As enunciações a seguir foram destacadas por trazerem essas justificativas ou alguma 

forma de pedidos de remissão pelos erros eventualmente cometidos no cotidiano do exercício 

do poder. A absolvição vem exatamente por se estar cumprindo uma ordem que teria partido 

da organização, desconsiderando-se o quão abstrato é esse conceito de organização: 

 

E1: No início, essa sensação vem com muita frustração, né, porque você 
pensa assim, se a gente faz é possível fazer, por que que não acontece? Ela 
vem, ela vem de uma frustração muito grande, e essa frustração ela vai para 
a organização, vai para você, você fica chateado, muitas vezes extrapola, 
né, exagera na cobrança, e isso é verdade, né, isso aí... 
[...] mas você começa a entender as diferenças, você começa a perceber que 
as pessoas são diferentes, e elas não são ruins, elas não são ruins, elas são 
diferentes, né. Não são ruins, são diferentes, né, ‘cê’ tem que aprender a 
usar o potencial de cada um, coisa que você só aprende essa coisa com o 
tempo, porque você começa a perguntar porque que isso acontece, porque 
que isso não acontece, por que isso deveria ser feito e as pessoas não fazem, 
você começa a questionar. E não é uma questão de má vontade, é uma 
questão de estilo, é uma questão, é, de percepção, às vezes, até uma questão 
de comunicação, questão de entendimento...  
[...] é, eu sou uma pessoa por natureza pessoa perfeccionista. Mas eu quis 
praticar o meu perfeccionismo, é, por muitas vezes. E eu percebi que estava 
errado. Minha grande dificuldade, uma das grandes dificuldades, um um 
grande processo de maturação que eu tive, é, na minha carreira, foi 
aprender a conviver com as imperfeições. Minha, das pessoas, da 
organização. Porque eu também não aceitava, assim como não aceitava as 
imperfeições das pessoas, não aceitava a minha, então eu tinha muita 
frustração, muita cobrança... E eu aprendi também, do ponto de vista do 
negócio, que muitas vezes o perfeito não era o necessário. 
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[...] Eu, infelizmente, eu, eu consigo uma coisa hoje, amanhã eu quero a 
outra. Então isso, então isso, meu dia a dia jamais é um dia monótono, fico 
sempre pensando no que vem, no que vem. 
[...] Não me preocupo com o poder, no aspecto de status, não me preocupo 
com o poder no aspecto de influência, não, eu preocupo com o poder para 
ter a autoridade para realizar as coisas que eu quero, que eu acho, que eu 
acredito. Então, isso é importante, o poder pra mim, ele tem esse valor. Eu 
tenho a autoridade pra realizar, eu decido sobre isso, sobre esse 
investimento, sobre esse empreendimento, sobre essa nova fase, então, isso 
eu gosto. Então, nesse aspecto ele é importante, porque eu não gosto, 
realmente, de ficar bloqueado. 
[...] Então, o grande segredo no processo de decisão que me alivia, que 
sempre me deixou mais confortável, é, primeiro, a consciência de que tem 
que ser tomada uma decisão, e essa decisão ser tomada na forma mais justa 
possível. Isso pra mim sempre foi um fato fundamental nos processos de 
decisão que eu tomei. Posso ter cometido meus erros, que eu sei que com 
certeza cometi, mas sempre dirigido e iniciado por um processo de decisão 
justa e coerente. Eu achei, eu sempre acho que todo, todo executivo, todo 
gestor, ele tem que ter, acima de tudo, ele tem que liderar a equipe pelo 
exemplo, pela coerência, pela justiça. Esses valores que também são 
fundamentais. Entendeu. Então, isso tem que estar sempre na mesa, tem que 
estar sempre na frente de tudo que você decide.  
[...] Aí, lá eu tenho que tomar mais cuidado, porque o negócio é mais 
complicado, viu. Eu chegava em casa com uma raiva, mas eu tinha de 
controlar meu ímpeto, né. Então, eu comecei a questionar as pessoas. Não 
dá por quê? Vamos questionar, vamos ver. Qual o motivo? Então, a gente 
via que as pessoas tinham adquirido uma cultura de medo... 
[...] E eu te falo, uma grande vantagem, e a grande vantagem, por ser um 
homem da área técnica, né, minha origem técnica, eu tenho uma grande 
vantagem de saber fazer a pergunta certa e fazer o questionamento certo, e 
não ser enrolado. Então, então, é isso, isso que as pessoas começaram aos 
poucos, ‘não, ‘peraí’, não ir lá com uma resposta à toa’, ‘O chefe quer 
lógica’. Infelizmen..., eu sou um cara muito lógico, infelizmente, né. Muito 
racional nesse aspecto, quero a lógica, mostra o preto no branco, porque, 
porque não? Então, as pessoas começaram a perceber que isso, que um 
simples ‘não’ não era mais uma resposta. Tinham que saber o porquê.  
[...] A gente, o o gestor precisa de um caminho. Um caminho que ele 
acredita. Esse caminho pode estar até um pouco errado, mas ele acredita e 
vai, e vai lá, e as pessoas vão com ele. Porque se ele acredita, tem 
argumento, tem lógica, ele defende, ele briga, ele cobra, ele vai, entendeu? 
Esse sempre foi o meu jeito de trabalhar. E, assim, eu fiz pra empresa. 
[...] Integridade, entendeu, ah, justiça e determinação. As coisas que sempre 
perseguem o meu jeito de ser. Meu jeito de fazer as coisas, entendeu? É, 
porque pra mim não basta fazer, basta fazer de forma correta, é, 
respeitando aí esses valores, entendeu? Então, pra mim é dessa forma. É 
assim que eu acho, é assim que eu acho que eu tenho conseguido as coisas.  
É assim que eu acho, porque a gente só faz as coisas quando você ‘tá’, 
quando você trabalha junto com as pessoas, as pessoas, todas, elas querem 
ver, no cara que ‘tá’ na frente, valores, confiança, credibilidade, 
comprometimento, é, todas essas coisas. E você só consegue isso deixando 
essas coisas transparentes, eu não vejo de outra forma. 
 
E2: Tem que conscientizar os empregados de que não pode simplesmente, é, 
eu costumo dizer que não há nenhum processo produtivo se as pessoas não 
tiverem consciência de gastos de consumo. Eu falo com os empregados na 
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empresa o seguinte: ‘Olha, se, enquanto eu andar na fábrica e ver um clipes 
no chão, significa que vocês não estão preocupados com gasto’. Porque 
quem não preocupa com gastos de décimos, não vai preocupar com gastos 
de milhões, é, isso é natural. Então, essa consciência a gente precisa criar... 
Então, a gente desperdiça demais. Desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, 
material. Então, isso me preocupa muito. Então, eu acho que planejar, mais 
do que nunca, passou a ter uma importância muito grande. 
[...] É, olhando pra fábrica, olhando pro, pro... Porque o mundo, pra mim, 
ele começa dentro da minha casa. Eu não consigo olhar pra fora se eu não 
tiver domínio da minha casa. Isso chega a ser absurdo tentar imaginar o 
que que tá acontecendo no mundo e não consigo ver o que que tá do meu 
lado. Então, não há como fazer nada fora, nas outras empresas ou no 
cliente, se a gente não tiver uma visão da ‘X’. Então, nós funcionários da 
‘X’, todos, têm, nós temos que ter essa consciência, de que nosso mundo, em 
termos comerciais, é a ‘X’. Então, nós temos que fazer tudo que for possível 
pra controlar a situação da ‘X’...    
[...] porque não é, se você me pergunta uma coisa e eu não posso te 
responder, eu prefiro te dizer ‘Eu sei do que que você tá me perguntando, 
mas não posso te falar’, do que mentir, ‘Não, eu não sei’, [...] Às vezes 
questionam e a gente não pode responder, a gente fala ‘Olha, isso a gente 
não pode te responder’. 
[...] Porque quando você chega a a pedir ou a impor, a pessoa sabe 
exatamente porque que você tá pedindo ou porque que você tá impondo. 
Porque faz parte do nosso do nosso trabalho a a solicitação e a imposição. 
Tem algumas coisas que têm que ser impostas mesmo, você tem domínio da 
informação, a pessoa que tá por executar tem seus receios, não é pelo receio 
dela que você vai deixar com que a empresa perca. Aí, você fala ‘Não, você 
vai fazer’. É saudável pra empresa. Então, nesse momento, você tem que 
impor. 
[...] Já me seduziu mais (morar fora do país), mas, e hoje o que, talvez o que 
me seduz é que eu posso fazer pelos meus filhos. Acho que isso é a grande 
vantagem, eles podem ter a oportunidade de viver uma outra cultura, se 
formar em coisas que talvez eles nem tenham noção do que possa ser feito. 
Então, profissionalmente pra eles vai ser muito bom. O contato com outra 
língua. 
[...] eu tenho o vício do tempo. Pra mim, as coisas têm hora pra começar e 
hora pra terminar... As coisas têm uma certa, tem uma lógica, né? E eu sou 
muito metódico, e isso vai direcionando. É algo que eu também preciso 
mudar, porque, porque o tempo é a gente que faz, né? E eu fico, às vezes, 
meio perdido com a produção, porque eu não consigo me dedicar muito 
tempo à mesma coisa se aquilo não tiver um atrativo, que me faça 
concentrar. 
[...] Porque eu conheço bem a operação, bem mesmo. Nasci ali. Então, às 
vezes eles querem fazer alguma coisa e eu vou lá e vou intrometer porque eu 
não consigo ficar parado na minha mesa, vou me envolver naquilo que tiver 
que fazer, na mesa. Não, eu não fico lá. É mais fácil me achar no celular, 
rodo a fábrica toda. 
 
E3: Não, não, eu sou curto e grosso. Eu sou o cara, eu sou, eu sou o 
objetivo. Você não precisa ficar com muito lero comigo que eu já vou, meto 
o dedo na ferida, o que tenho que resolver, eu já resolvo rápido, tá. 
[...] E você só consegue isso com a experiência, não adianta. E eu sou muito 
ansioso, então, eu avançava demais, como avanço, tá. Hoje eu tenho tentado 
manerar o pé, mas quero avançar demais, avançar demais... Porque a gente 
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vai avançando, vai avançando, e eu cometi alguns erros básicos que foi dar 
o passo maior que as pernas. E aí a empresa passou por crises... 
[...] não é pelo dinheiro, eu, eu não ligo pra dinheiro. Não é pela..., quando 
você faz uma coisa, e faz pedra sobre pedra e vem alguém, depois que você 
construiu sua casa, e vem alguém pra te falar que a parede tá torta, é difícil, 
então, você não tava aqui na hora... 
[...] Eu tenho a visão do todo, não é fazer discurso pro seu radinho gravar, 
mas esse país nosso, ele é uma ‘m’ porque as pessoas só pensam no umbigo, 
não têm a visão do todo, que esses politiqueiros só entram pra roubar, é 
sempre em benefício próprio, o que a gente vê lá fora, na Europa, é outra 
coisa, existe, é outra referência. Então, eu acho que alguém tem que 
começar a mudar esse país, nem que ele mude daqui a duas gerações. Mas 
alguém tem que começar a mudar. Eu te falo, a minha parte eu faço. Eu 
procuro fazer a minha parte, agora, é difícil, nosso país é muito difícil. 
Muito complicado. 
[...] você fica ali, você é um escravo sem saber. E um escravo motivado! Um 
escravo motivado. Trabalha, trabalha, trabalha, era sábado, era domingo e 
achando que, puxa, quanto discurso, eu já peguei microfone e já fiz de amor 
à empresa. O dia que eu saí da empresa, eu achei, nossa meu mundo caiu. 
Caiu no chão, com tudo! É muito difícil você conciliar. Era mais fácil você 
perder o casamento do que perder a ‘X’. Era complicado mesmo, mulher a 
gente arruma uma montoeira por aí, ‘X’ era mais complicado. Mulher é 
fácil a gente achar, né. Mas era muito difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXÕES FINAIS 

 

 

O Discurso do Poder, do Desafio, do Merecimento.  

 

O objeto da presente investigação foi o poder e o sujeito nas organizações 

empresariais. Entrevistas feitas com empresários que, em suas trajetórias individuais, 

atingiram posições elevadas em suas organizações permitiram obter o discurso do poder 

enunciado por eles. A análise desse discurso levou a alcançar os objetivos da investigação, 

que foram: descrever os caminhos seguidos para se chegar às posições elevadas em empresas 

e compreender o sentido que os empresários dão à vivência dessa experiência.  

Em consonância com o referencial teórico apresentado, pode-se constatar o emprego 

por parte dos empresários de estratégias do biopoder e, especialmente, de poder disciplinar, 

ou seja, processos de objetivação do indivíduo tal como Foucault os entende. É o poder 

disciplinar que vai trazer racionalidade e que vai controlar o indivíduo para criar forças e 

discipliná-lo, constituindo-o como sujeito. Foucault (2003) ressalta que o sujeito é constituído 

e produzido pelo discurso, sendo enquadrado em categorias e classificações que contribuem 

para a normalização social. 

Neste estudo, foi evidenciado o discurso do poder disciplinar, definindo os gestos, os 

comportamentos e as circunstâncias daqueles empresários que falam. Enquanto sujeitos, eles 

não têm o direito de dizer em qualquer circunstância o que lhes apetece, pois é o discurso do 

poder que determina o que é dito, por quem e como. O sujeito é, portanto, alguém distante da 

ideia de homem livre, autodefinido e que constrói seu próprio caminho. Ele atuará dentro dos 

limites circunscritos pelo discurso. 

Inseridos dessa forma nas regras do discurso, os sujeitos aqui analisados apresentaram 

falas coerentes com suas posições de executivos. Constituídos pelo poder disciplinar, 

utilizam-se desse mesmo poder para reproduzirem as formas de sujeição daqueles que estão 

sob seu domínio. As redes tecidas pelos micropoderes se revelam nas práticas do dia a dia 

empresarial, organizadas pela arte e técnica de se reproduzirem.  

Assim, a teoria lança luz sobre falas como a de E1, quando ele revela seus sentimentos 

ao realizar uma cobrança por resultados, usando o poder disciplinar e as suas frustrações 

quando os subordinados não respondem às suas expectativas: 
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E1: [...] você fica chateado, muitas vezes extrapola, exagera na cobrança, e 
isso é verdade, é isso aí. [...] mas você começa a entender as diferenças, 
você começa a perceber que as pessoas são diferentes, e elas não são ruins, 
elas não são ruins, elas são diferentes, né. Não são ruins, são diferentes, né, 
cê tem que aprender a usar o potencial de cada um, coisa que você só 
aprende essa coisa com o tempo, porque você começa a perguntar por que 
que isso acontece, por que que isso não acontece, por que isso deveria ser 
feito e as pessoas não fazem, você começa a questionar. E não é uma 
questão de má vontade, é uma questão de estilo, é uma questão, é, de 
percepção [...]. 

 

E2 também faz uma exposição bastante clara do uso do poder disciplinar ao comentar 

as situações de comando em que a imposição é necessária, sob seu ponto de vista:  

 

E2: Porque quando você chega a a pedir ou a impor, a pessoa sabe 
exatamente por que que você tá pedindo ou por que que você tá impondo. 
Por que faz parte do nosso do nosso trabalho a a solicitação e a imposição. 
Tem algumas coisas que têm que ser impostas mesmo, você tem domínio da 
informação, a pessoa que tá por executar tem seus receios, não é pelo receio 
dela que você vai deixar com que a empresa perca. Aí, você fala ‘Não, você 
vai fazer’. É saudável pra empresa. Então, nesse momento, você tem que 
impor. 

 

Nas falas anteriores, o poder disciplinar se evidencia sob forma de controle e direção 

dada aos subordinados. Somente o sujeito que está no poder pode usar o discurso da direção, 

do objetivo da organização e da necessidade de alcançar esses objetivos. Nessas situações, o 

discurso dos entrevistados dá a entender que o sujeito que detém o poder não somente pode 

usar o discurso do mando, como também deve usá-lo. A estrutura do poder que o coloca na 

posição de mando determina que ele pronuncie esse discurso de exigência e de cumprimento 

de regras para alcançar determinados resultados.  

Paralelamente, os sujeitos aqui estudados não têm uma percepção clara da ordem do 

discurso que define como devem se comportar para ocupar a posição em que estão. Porém, 

eles estão inseridos nessa ordem, criando para si a sensação de autonomia e liberdade. Assim, 

eles se percebem como o centro de sua história pessoal, como sujeitos ativos e autores de seu 

próprio ser, sendo capazes de realizar as transformações e de estabelecer os seus próprios 

espaços no mundo. Esses sujeitos acreditam que são capazes de construir mentalmente um 

projeto de sucesso que pode e deve se realizar pelo seu esforço pessoal e, consequentemente, 

merecem a posição de poder.  

Nesse sentido, os sujeitos aqui estudados discorreram sobre um conjunto de obstáculos 

que antecederam a conquista das posições em que se encontram hoje. Conforme ressaltado, os 

temas relacionados aos desafios e às dificuldades que tiveram que ser superados foram 
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incessantemente reproduzidos. De forma geral, o discurso da superação dos inúmeros 

obstáculos, acompanhados de uma enorme disposição pessoal e esforço incontido, foi 

apresentado como a justificativa para que eles recebessem o poder em detrimento de outras 

pessoas que pudessem ter a mesma pretensão. Relatos de infância difícil, de escassez de 

recursos financeiros para estudar, de falta de condições oferecidas pelas empresas em que eles 

trabalhavam entre outras dificuldades, foram ressaltados em diversos momentos das 

entrevistas. Desses episódios, pode-se depreender o enunciado do esforço pessoal que 

identifica o sujeito do discurso. 

Assim, o sujeito que pode exercer o poder é o sujeito que superou obstáculos, persistiu 

em seu projeto de sucesso, dedicou-se a conhecer as artimanhas de manter o poder. O sujeito 

encontrado neste trabalho é o sujeito que entende que ele merece o poder. Merece porque 

soube vencer as dificuldades, porque fez um trabalho melhor do que os outros por sua 

capacidade e persistência e por isso entende que tem direito ao seu quinhão de poder. Esse 

sentimento de mérito fica evidenciado em falas como:  

 

E1: Mas o trabalho foi bem feito, tudo funcionou bem. E aí foi, devido ao 
sucesso que foi, a gente teve no departamento de X, as portas se abriram pra 
mim. Com dois anos, eu virei Gerente de Produção, com mais, aos 31 anos, 
virei Diretor Industrial, aos 36 anos, virei Presidente da X, né, e aos, 
quando eu tava?; já com meus 47, eu fui pra X (matriz), né, [...] 
Falei, ‘Ah, é? ‘Tá’ bom. Então, é comigo, né? Então, deixa que eu vou.’ [...] 
Aí, reestruturei, montei a empresa do jeito que eu queria, do jeito, a forma 
que era possível, do jeito que eu queria, com as pessoas que estavam lá, né. 
 
E2: Na parte institucional, eu sou diretor-presidente da fábrica, mas eu me 
sinto muito bem sendo diretor operacional porque é assim que eu sou, que 
fui contratado, né? Quando eu... ter participado das áreas manutenção e 
produção e conhecer muito bem o equipamento todo, eu não sou 
metalúrgico, né, mas eu conheço todo o equipamento muito bem. 

 

O sujeito aqui se apropria dos efeitos de poder produzidos por um saber que garante 

autoridade de sua fala. A ordem discursiva é acatada. No entanto, para Foucault (1986), o 

sujeito tem a possibilidade de resistência dentro da ordem discursiva que lhe é imposta. Para 

ele, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos 

assenhorear-nos” (Foucault, 2003a, p. 3).  

Nessa perspectiva, os sujeitos aqui estudados não são simplesmente atravessados pelo 

discurso. Os executivos percebem como saber e poder se mostram úteis e como o saber e o 

poder instrumentalizam as suas vitórias. É no poder e pelo poder que o indivíduo encontra a 
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sua identidade e se transforma em sujeito. Entranhados no sistema de poder e respondendo a 

esse mesmo sistema, esses sujeitos agem como deve agir um executivo: falam o que pode ser 

dito, de onde pode ser dito e sabem por quem pode ser dito. Eles estão disciplinados para 

serem bons executivos e sob o jugo do biopoder para reproduzi-lo indefinidamente, uma vez 

que esses sujeitos também são ótimos disciplinadores. 

A resistência do indivíduo à sua entrada nessa ordem discursiva é vencida porque esse 

sujeito percebe que é utilizando-se do poder que ele vai alcançar o próprio poder. Ou seja, os 

sujeitos aqui analisados compreenderam a complexidade de constituírem e serem constituídos 

concomitantemente pelo poder. Apresentam-se como livres, mas não o são, já que suas ações 

estão delimitadas pela ordem do discurso. É a sua submissão às regras do poder que os torna 

poderosos. Seguindo as regras, eles se apresentam como autônomos, criando seu próprio 

caminho delimitado pelo discurso do poder. Esses sujeitos compreendem a artimanha do jogo 

e o jogam bem. Compreendem que observando a ordem do discurso eles obtêm o poder. 

Seguindo as regras do discurso podem se apropriar dele; repetindo essas regras, podem se 

manter no poder.  

Foucault, em A Ordem do Discurso (2003a), cria um diálogo imaginário, mostrando o 

sujeito relatando ao poder institucional o seu receio de entrar na arriscada ordem do discurso:  

 
Eu não gostaria de ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso. [...] A 
instituição responde: ‘você não tem por que temer começar; estamos todos aí 
para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito tempo 
se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra, mas 
que o desarma, e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que 
ele lhe advém’ (p. 1).  

 

Está aqui a articulação desse sujeito que aparece no enunciado e o sujeito de Foucault. 

Ele se entende merecedor do poder pelo seu esforço, pela sua persistência, pelo seu 

merecimento e, astutamente, compreende que só pelo poder alcançará poder. E ele justifica a 

sua posição por um enorme esforço pessoal, afinal, ele chegou lá por merecimento. 

Ele assimilou o caminho para chegar ao poder. Pela experiência que ganhou, mostra-se 

menos ingênuo e mais cético, respondendo à ordem do discurso. Criando uma sequência ao 

diálogo imaginário de Foucault (2003a), poder-se-ia imaginar o sujeito respondendo ao 

discurso do poder.  

Eu percebo como usar o poder, eu compreendi melhor que os outros e por isso mesmo  

mereço esse poder. Acredito que mereço o poder porque me esforcei muito e superei todos os 

desafios que o poder me apresentou. Eu entendi este jogo e isso vai me servir, pois não vou 
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entrar nesse caminho sem entender as regras deste jogo. E sei que para me manter no poder, 

tenho que servir ao próprio poder (a autora).  

Aqui há uma relação não-linear. O sujeito é constituído pelo poder e serve ao poder. 

Não o reproduz simplesmente, mas o usa de forma a obter seus frutos. Segue as regras do 

poder para sua própria conveniência e oportunidade com um ganho extraordinário que é o 

próprio poder. Ele é hábil na sua estratégia de alcançar o objetivo que é ter e manter a posição 

conquistada.  

Esse sujeito é encontrado nos papéis de chefe, líder, gerente ou diretor com poder 

numa hierarquia estabelecida. Alcançou a posição, aprendeu como se equilibrar diante dos 

desafios e armadilhas que aparecem, vivenciando prazer e sofrimento. E é o exercício do 

poder que os aproxima uns dos outros. Os empresários estudados apresentam uma 

significativa convergência nos seus modos de viver essa experiência, como se viu na 

descrição de suas falas (e aqui, dentro da mesma perspectiva sugerida por Michel Foucault, 

não se busca responder a perguntas interpretando o que foi dito por esses sujeitos, mas 

essencialmente descrevendo o que foi dito). 

Compreendendo o poder a partir da perspectiva foucaultiana, esperava-se encontrar 

alternativas para a atuação de profissionais de recursos humanos, uma vez que se verificou, 

como já ressaltado no início deste trabalho, que as técnicas da área se mostram ineficientes 

para solucionar os conflitos advindos dessas relações de poder.  

Buscar modos atuação mais ampla do que tão somente o papel de mediador atuando 

nas condições que já se encontram estabelecidas nas organizações e compreender as 

limitações das técnicas e métodos da área são, possivelmente, os primeiros passos para deixar 

de enganar ou ser enganado por esses mesmos procedimentos.  

 Neste trabalho, as relações de poder puderam ser vistas em sua complexidade, 

reforçando a convicção de que uma sociedade sem relações de poder só poderia ser uma 

abstração (Passos, 2008), e que poder supõe uma espécie de jogo, mas onde as coisas podem 

se inverter.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. Identificação: nome, idade, estado civil, número de filhos, 

formação profissional, cargo, tempo na empresa. 

2. Contexto: dados sobre o entrevistado e situação em que foi feita 

a entrevista. 

3. Origem do entrevistado: vida pregressa (infância, estudos), 

família (composição da família de origem, família atual, filhos/esposa), condição 

socioeconômica antes de ingressar na empresa (da família de origem, família 

atual), empregos anteriores. 

4. Vida na empresa 

a. Ingresso na empresa – cargo, situação, processo 

b. Progressão – promoções que ocorreram, promoções que 

não ocorreram, condições 

c. Descrição do dia-a-dia – cotidiano 

d. Principais responsabilidades 

e. Planos de futuro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Este trabalho é um levantamento de dados e informações para compor a dissertação 

com o título “O Discurso do Poder e o Sujeito nas Organizações”, de mestrado da aluna 

Celimara Teixeira de Almeida, matriculada no Programa de Mestrado Acadêmico na 

Universidade Federal de São João del-Rei. 

Trata-se de um convite à participação voluntária na pesquisa da mestranda, com o 

objetivo principal de descrever e analisar as manifestações das relações de poder na empresa e 

suas consequências no desempenho da função, segundo a opinião dos entrevistados. 

As questões a serem formuladas enfatizam as manifestações das relações de poder no 

desenvolvimento do trabalho profissional inserido no contexto organizacional, nas quais o 

entrevistado descreverá os fatos e as situações decorrentes dessas práticas e as interações entre 

os pares no ambiente de trabalho, bem como as formas usuais de controle. 

A participação voluntária implica em compromisso de anonimato, visto que o nome do 

participante e da empresa não serão divulgados. Será feito o prévio agendamento de data e 

horário para a entrevista, sendo solicitada a concordância para a gravação de voz feita única e 

exclusivamente para captar de forma imediata o relato das opiniões emitidas. 

Considerando devidamente esclarecidas as ações e procedimentos de pesquisa, bem 

como a utilização dos dados e informações prestadas, resguardados o fim científico proposto e 

a manutenção do sigilo, é relevante destacar que cada participante pode desligar-se da 

pesquisa a qualquer momento, bastando para tal manifestação verbal à mestranda sem sanções 

ou prejuízo para ambas as partes.  

 

 

Data da Entrevista: _______ / ______ / 2009. 

 

 

Início às _____: ______h e término às _____ : _____h. 

 

 

 

Código do entrevistado: _________________________ 


